
PATRIOT
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK | ZDARMA | V. ROČNÍK | ČERVENEC 2019

INZERCE FMP 1535/01

Doporučuji lidem,  
aby si své finance  

plánovali dopředu
rozhovor s Alešem Kocurem na str. 8-9
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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Elzerové (1. část)
▶ Petr Juřák

Elzerové patřili mezi největší 
podnikatele a zaměstnavatele ve 
městě. Jejich doménou bylo textil-
nictví, okrajově se ovšem věnovali 
také stavebnictví, nevyhýbali se 
ani veřejným záležitostem. Odkud 
do Místku přišli, jaké byly jejich 
aktivity a kdo vlastně byli jednot-
liví příslušníci rodu, o tom si poví-
me v další minisérii. 

Původ rodu
Zakladatel firmy Johann Elzer 

se narodil 15. září 1812 ve městě 
Jarosław, které tehdy bylo sou- 
částí rakouské Haliče. Toto město 
se v současné době nachází neda-
leko města Przemyśl v Podkarpat-
ském vojvodství na východě Pol-
ska, přibližně 40 km od hranice 
s Ukrajinou. 

O původu a rodinných pomě-
rech Johanna Elzera toho není 
příliš známo, ale z dostupných 
materiálů si přece jen můžeme 
poskládat drobnou mozaiku jeho 
rodu. Jeho otcem byl obchodník 
v Jarosławi Paul Elzer, matkou 
Marie, která pocházela z Breslau 
(Vratislav, dnes Wroclaw). Paul 
Elzer se později z Jarosławi od-
stěhoval, s rodinou žil několik let 
v Brušperku, poté v Místku, byl 
rovněž nájemcem mýta v Jablun-
kově. V době jeho pobytu v Bru-
šperku se mu narodil syn Karl, 
který později bydlel v Místku a byl 
zde řezníkem. 

Elzerova rodina měla židov-
ský původ, pravděpodobně právě 
v Brušperku ale došlo k pokřtění 
některých členů rodiny, mezi nimi 
i tehdy patnáctiletého Johanna. 
O tom nás informuje zápis v kro-
nice brušperské farnosti, který se 
sice týká události z roku 1942, do-
vídáme se z něj ale také o pokřtění 
Johanna Elzera: „Výnosem mini-
sterstva školství a lidové osvěty 
ze dne l7. 6. l942 č. 63 686/42 
byl zdejší kaplan P. Václav Ture-
ček zbaven úřadu – suspendován. 
Byla mu také l. 6. l942 zastavena 
kongrua (plat). Příčinou toho bylo 
jeho nedopatření při vydání křest- 
ního listu Jana Elzera, který zde 
v Brušperku byl v roce l827 jako 
žid pokřtěn, ale se zde nenarodil, 
což nebylo na rodném listě ozna-
čeno. List byl vydán koncem roku 
l938. Vyšetřování vedly výlučně 
úřady německé, jelikož druhá stra-
na se hlásí k národnosti německé. 

Dne 14. 8. l942 byl P. Václav Ture-
ček německým zemským soudem 
v Mor. Ostravě odsouzen na čtyři 
měsíce do káznice. Spoluvinná 
strana Margarete Elzer z Místku 
dostala dva měsíce. Jelikož práv-
ník paní Elzerové podal odvolání 
k samému Vůdci Adolfu Hitle-
rovi, zůstává pan kaplan, který 
trest přijal v očekávání budoucích  
věcí.“

Cesta k textilu
Když se rodina Paula Elzera 

přestěhovala do Místku, brzy zde 
zdomácněla a Johann ve městě již 
zůstal. Na živobytí si podle ústní 
tradice vydělával tkaním plátna 
a své výrobky prodával ve městě 
i na okolních trzích. Kromě přímé 
výroby se věnoval obchodu s tex-
tiliemi jiných tkalců, což ostatně 
tehdy byla ve městě běžná záleži-
tost. Zjevně svým umem a schop-
nostmi převyšoval své druhy 
v tkalcovském řemesle, protože 
poměrně brzy provozoval tři ruč-
ní tkalcovské stavy, jejich počet 
dále zvyšoval a zvětšoval rozsah 
své výroby. V 50. letech 19. století 
se již naplno věnoval obchodová-
ní s textiliemi, když se mu totiž 
narodili oba synové, je jako jeho 

zaměstnání uvedeno handels- 
mann, tedy obchodník. Zároveň 
pro něj pracovali domáčtí tkalci 
z okolních vsí, kteří za mzdu tkali 
jím dodanou přízi a dodávali mu 
hotové výrobky. Elzer si násled-
ně ve své režii zajistil ještě finální 
úpravu textilií (bělení, barvení, 
mandlování) a výrobky prodával 
na trzích v blízkém i vzdálenějším 
okolí. Elzer zjevně rychle dosáhl 
významného postavení v místecké 
městské společnosti, což se proje-
vilo také v jeho soukromém životě. 
Jeho vyvolenou se totiž stala Emi-
lia Hermina, dcera lékaře Georga 
Hawlička (Jiřího Havlíčka). 
Emilia se narodila 25. října 1829 
v domě čp. 21, nacházejícím se 
na místeckém náměstí, její mat-
kou byla Rosalie, dcera opavské-
ho soukenického mistra Wenzela 
Ehrenhöfera. 

Založení první továrny 
a její nečekaný konec

V roce 1871 se Johann Elzer 
dostal do symbolického klu-
bu místních velkopodnikatelů, 
v dnešní ulici U Staré pošty totiž 
vybudoval v pořadí teprve druhou 
mechanickou tkalcovnu v Místku. 
Ta jeho měla 150 stavů. V provozu 

byla jen krátce, za ukončení výro-
by v ní ovšem nemohl Elzer, ný-
brž okolnosti, které tehdy Místek 
postihly. 

Ve středu 10. srpna 1887 vypu-
kl půl hodiny před polednem po-
žár, který měl nedozírné následky. 
Hořet začalo ve staré chalupě Eliá- 
šově, kde kdysi býval špitál. Příči-
na požáru nebyla nikdy zjištěna, 
ale říkalo se, že komornice Vaš-
ková, která se ráda napila, chtěla 
rychle dopéct husu, a tak hodila 
do pece větší množství dřeva. Ho-
řet tedy začalo od komína, pravdě-
podobně chytily saze. Během ho-
diny se požár rozšířil po celé Dolní 
(pozdější Ostravské) ulici až po 
náměstí, hořel hotel Hrachowetz, 
Elzerova tkalcovna, farní stodola 
a chlévy a skoro celé Zámostí. Na 
místecké Nádražní ulici chytil od 
letícího hořícího hadru povoz, kte-
rý vezl do Místku bavlnu. To ved-
lo k dalšímu šíření ohně, protože 
silný vítr odnášel hořící bavlnu na 
další budovy ve městě. 

Z okolí přijelo na pomoc pat-
náct hasičských sborů, mimo jiné 
z Frýdku, Vítkovic a Moravské 
Ostravy. Hasiči brali vodu z kašny 
na náměstí, byl ale příliš silný vítr, 
takže hasit se stejně skoro nedalo. 
Když hasiči zjistili, že se jim ohnis-
ko nepodaří zdolat, dali se alespoň 
do záchrany okolních domů. Stří-
kačku přesunuli k mlýnské strou-
ze u Elzerovy továrny, tam, kde 
byly později postaveny Karolínské 
lázně, ale nepomohlo to. Silný vítr, 
dlouhotrvající sucho a šindelem 
pokryté střechy domů způsobily, 
že se požár šířil dál. Nakonec chy-
tila věž kostela sv. Jakuba Většího 
a byl to prý tak hrůzný pohled, že 
lidé stáli v úžasu a zděšení z toho, 
co se děje. Věž kostela se pak zača-
la nachylovat, až spadla na klenbu 
kostelní lodi. V kostele shořely 
oltáře, lavice, kazatelna, varhany 
i výzdoba. S kostelem shořelo i ha-
sičské skladiště, které u něj bylo 
postaveno. Jelikož ale místečtí ha-
siči byli v terénu, zachránili si tak 
svoji výstroj a výzbroj. 

Požár se podařilo lokalizovat až 
po hodině a půl jeho řádění, vyho-
řelo více než 60 domů, škoda či-
nila tehdy pro Místek neuvěřitel-
ných 600 000 zlatých. Požár měl 
také své mrtvé: z toho, jak hoří 
věž a kostel, prý měšťana Alberta 
Knězka ranila mrtvice, sedmdesá-
tiletý nevidomý švec Martin Safo-
rek uhořel. ■

V této budově se nacházela druhá místecká mechanická tkalcovna, v prostředním okně prvního patra je zachycen zakladatel 
textilky Johann Elzer (před rokem 1887) Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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děkují partnerům a sponzorům festivalu

FM
P 1

52
6/

01

▶ Radka Kulichová

Nezapomenutelné zážitky, nová 
přátelství a vzpomínky. Na roze-
smáté obličeje tanečníků, virtuózní 
výkony muzikantů, milá vystoupe-
ní menších i větších dětí z Ruska či 
Slovenska, exotikou vonící melodie 
indické hudby, vynikající taneční 
umění souboru z Rumunska. Ale 
také vzpomínky na záplavu barev, 
temperament, křehkou krásu, kte-
rými okouzlili tanečníci a muzikan-
ti z Mexika. To vše nabídl jubilejní 
25. ročník Mezinárodního folklor-
ního festivalu, který v červnu hostil 
Frýdek-Místek.

Uplynulý ročník byl úžasně pes-
trý, organizátorům se opět podařilo 
přivést skvělé soubory z různých 
koutů světa. Svědčí to také o mezi-
národní prestiži, kterou si frýdec-
ko-místecký festival ve světě vydo-
byl. Pestrou mozaiku zahraničních 
souborů Evropy, Ameriky a Asie 
pak doplnily domácí soubory.

Pro organizátory byl letošní 
ročník v mnohém jiný. Více se 
vzpomínalo – na soubory z mi-
nulých ročníků, které si diváci 

připomněli prostřednictvím hned 
tří výstav fotografií, ale hlavně 
na lidi – ať už to byli hosté festi-
valu (třeba Francouzi tančící na 
chůdách už na prvním ročníku 
festivalu), nebo jeho organizátoři. 
Eva Geryková a Stanislav Novák, 
kterým se podařilo tuto krásnou 
festivalovou tradici prosadit a roz-
šířit, už se letošního jubilejního 
ročníku bohužel nedožili. Orga-
nizátoři nadělili sobě i divákům 
několik dárků. Prvním z nich byl 

zahajovací koncert v hale Polárka, 
kterou svým uměním rozproudil 
jediný profesionální folklorní sou-
bor u nás - VUS Ondráš. Dalšími 
dárky byla dvě folklorní tělesa 
zapsaná na seznamu nehmotné-
ho kulturního dědictví UNESCO 
- slovenští fujaráši a moravští ver-
bíři. Slyšet neopakovatelný zvuk 
fujar, poslouchat mohutný zpěv 
více než dvaceti verbířů, který na-
plnil celé náměstí či kino, a poté 
sledovat jejich tanec bylo pro 

mnohé návštěvníky festivalu jed-
ním z vrcholů letošního ročníku.

Stále platí, že během festivalu 
vznikají přátelství, která přetrvá-
vají, což ukázalo třeba společné 
vystoupení domácí Ostravičky 
a souboru Omladinka z Uherského 
Hradiště. Hudba, tanec a umění 
vůbec spojují národy, kdo přišel 
na středeční seznamovací večer 
zahraničních souborů, mohl vidět, 
jak si malí ruští či slovenští taneč-
níci rychle osvojili kroky tanců me-
xických, indických či rumunských, 
jak s ruskou muzikou Taljanočka 
zpívali nejen Češi, Slováci, ale i Ru-
muni, jak se mezi tradiční ruské 
nástroje vmísil třeba i mexický 
quitarrón či rumunské tárogáto. 
A s mexickou muzikou si na kon-
certu muzik zazpívali španělsky i ti, 
kteří tento jazyk neovládají, jiným 
učarovaly mexické rytmy na taneč-
ních dílnách. A píseň Okolo Frydku 
cestička si bude zase notovat o pár 
desítek lidí více. Za to všechno patří 
poděkování všem tanečníkům, mu-
zikantům, organizátorům a pra-
covníkům festivalu, ale i skvělému 
frýdecko-místeckému publiku. ■
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Studenti z frýdecko-místecké školy uspěli 
v prestižní mezinárodní soutěži CanSat

Sakrální stavby 
lákají veřejnost

OriGinální Satelit neboli OG 
Sat, to je název šestičlenného 
týmu studentů 2. ročníku oboru 
informační technologie na Střední 
průmyslové škole, Obchodní aka-
demii a Jazykové škole ve Frýdku-
-Místku. Letos se zúčastnil 4. roč-
níku mezinárodní soutěže CanSat, 
v níž si vedl velmi zdatně. O jakou 
soutěž se jedná?

„Každý tým měl za úkol sesta-
vit, naprogramovat, propagovat 
a následně prezentovat vlastní 
satelit velikosti plechovky od li-
monády. Úkolem satelitu bylo 
splnit povinnou primární misi 
(měření teploty, tlaku a vlhkosti 
vzduchu a lokalizace pomocí GPS) 
a sekundární misi, kterou si každý 
tým zvolil sám (např. pokročilá te-
lemetrie, vylepšené přistání, pla-
netární sonda, zjišťování kvality 
ovzduší),“ popsal zaměření sou-
těže kapitán týmu Michal Hrtoň. 
„Poté jsou satelity pomocí dronu 
vypuštěny z výšky zhruba tří set 
padesáti metrů a pomocí padáku 
sestupují a měří data, která odesí-
lají na pozemní stanici,“ pokračo-
val Hrtoň s tím, že data jsou sbí-
rána pomocí vlastní antény a poté 
analyzována a prezentována před 
odbornou porotou. 

Satelit musí mít přesně stano-
vené rozměry a hmotnost. Porota 
při hodnocení nebrala zřetel jen 
na technické zpracování plechov-
kového satelitu, ale i oslovení co 
největšího počtu lidí, schopnost 
odprezentovat naměřená data či 
týmovou spolupráci. „Snažili jsme 
se o co největší originalitu, třeba 
anténu jsme vyrobili z koštěte, 
pozemní stanici z lega,“ doplnila 
Hrtoně další členka týmu Lucie 
Kohótová.

Ve finále soutěže, které se 
koncem dubna konalo v Plzni na 

nedalekém letišti Erpužice, skon-
čil OG Sat v konkurenci dvanácti 
týmů stříbrný. Ani toto umístění 
však nestačilo na postup do ev-
ropského finále v italské Bologni. 

„Soutěž je skvělou možnos-
tí, jak se podívat na různá místa, 
naučit se modelovat, sestavovat 
antény a v neposlední řadě se při-
učit elektrotechnice a seznámit 
se s novými lidmi. A samozřejmě 
že by to nešlo bez pomoci našeho 
mentora Jiřího Sumbala a zázemí 
školy, patří jim naše díky," uzavřel 
Michal Hrtoň. ■

Druhý ročník projektu Otevřené 
chrámy, na kterém spolupracuje 
Moravskoslezský kraj s Biskup-
stvím ostravsko-opavským, zazna-
menal vloni více než dvacetipro-
centní nárůst návštěvníků. Také 
v letošním roce mají zájemci v kraji 
možnost v projektu navštívit třicet 
kostelů a tři kostelní věže. Několik 
z nich se nachází na Frýdecko-Mís-
tecku, konkrétně jde ve Frýdku-
-Místku o baziliku Navštívení Panny 
Marie, která je jednou z dominant 
města. Barokní stavba vznikla 
v 18. století, v roce 1999 ji papež Jan 
Pavel II. povýšil na baziliku minor. 
Dále se jedná o věž kostela sv. Jana 
Křtitele, kostel sv. Jakuba a kostel 
sv. Jana a Pavla, do projektu je za-
hrnut i hukvaldský kostel sv. Max-
miliána, kostel na Prašivé a dřevěný 
kostel v Sedlištích.

Projekt Otevřené chrámy potrvá 
až do 30. října, v každém zpřístup-
něném sakrálním objektu budou 
turistům v určitých hodinách k dis-
pozici vyškolení průvodci. ■

Uzavření lávky 
v parku Jižní svahy

Z bezpečnostních důvodů byla 
uzavřena dřevěná lávka v parku 
Jižní svahy u frýdeckého zám-
ku. Prohlídka odhalila její špatný 
technický stav, konkrétně hnilo-
bu v pokročilém stadiu s hrozbou 
lokálního propadu. Na uzavření 
upozorňují informační tabule na 
začátku přístupových chodníků 
k lávce.

Park Jižní svahy nad železnič-
ní tratí a stadionem TJ Slezan je 
vybudován ve svažitém terénu. 
Je v něm několik stabilizačních, 
spojovacích i estetických prvků 
a dřevěná lávka je jedním z nich. 
Nachází se ve spodní části parku 
a lze ji snadno obejít chodníkem 
vedoucím pod domy na Hasičské 
ulici. V současné době město při-
pravuje potřebné podklady pro 
rekonstrukci lávky, která by měla 
být zahájena ještě letos. ■

Lávka do Sviadnova se opravuje, otevřena bude v září
Během září by měly být ukon-

čeny probíhající práce přes lávku 
pro pěší a cyklisty přes řeku Ost-
ravici, která spojuje Frýdek-Mís-
tek s vedlejší obcí Sviadnov. Dů-
vodem stávajících oprav byl její 
velmi špatný technický stav. Při 
pohybu chodců se značně kmita-
la, nosná konstrukce vykazovala 
známky pokročilé koroze. Dojde 
k zesílení mostních nosníků a py-
lonů, přibudou táhla a opravena 
bude i mostovka.

Po dobu rekonstrukce láv-
ky mohou pěší a cyklisté využít 
„Lískovecký most“ u vlakového 
nádraží v Lískovci nebo Kolore-
dovský most u bývalého Selika 
v Místku (u bazénu). Ve Frýd-
ku-Místku je pět lávek pro pěší 
a každá z nich má jinou barvu, 
což přispívá k rychlejší a snadněj-
ší orientaci a navigaci. Lávka do 
Sviadnova bude natřena žlutou 
barvou. ■ Po rekonstrukci získá lávka do Sviadnova žlutou barvu Foto | Jiří Sachr

Členové úspěšného týmu OG Sat. Zleva Filip Laník, Daniel Pětroš, Michal Hrtoň, Lucie Kohótová, Nikolas Kopas a Adam Hrtoň
 Foto | Martin Tobiáš
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Pramen v Hájku má lepší přístup

Počátkem června bylo dokon-
čeno vybudování bezpečného 
přístupu k oblíbenému prameni 
v Hájku, který se nachází v ka-
tastrálním území Lískovec. Lidé 
si tak mohou pohodlněji nabrat 
vodu hlavně v zimním období, 
kdy je hlavní zdroj s rezervoárem 

zazimován. Byl vybudován pří-
stup k náhradnímu prameni pod-
zemních vod v této lokalitě o délce 
zhruba deseti metrů a metrové 
šířce. Lidé uvítají schody i nové 
zábradlí. V polovině června se už 
u kapličky v Hájku uskutečnil kon-
cert pěveckého sboru Smetana. 

Díky agilnímu osadnímu 
výboru v Lískovci bylo už dří-
ve zmodernizováno sportoviště 
u kostela, vybudovány chodníky 
na místním katolickém hřbito-
vě, opraveny místní komunikace 
nebo vyměněna autobusová za-
stávka. ■

Dobrovolníci uklízeli 
Beskydy, naplnili téměř 
osmnáct kontejnerů

Do akce Poděkuj horám se 
letos zapojilo téměř pět tisíc dob-
rovolníků, kteří v Beskydech uklí-
zeli v rámci akce Čisté Beskydy. 
Jedná se o rekordní účast. Napl-
nili bezmála osmnáct velkoobje-
mových kontejnerů na odpad. 

Nově vybudovaný přístup ke spodní části pramenu vody v Hájku Foto | Jiří Sachr

Sweetsen Fest také letos dokázal bavit, vzdělávat  
a pomáhat. Potřebným přinesl přes sto tisíc korun

Letošní Sweetsen Fest se po 
velkolepých zahajovacích koncer-
tech na řece Ostravici a přehradě 
Olešná vrátil ke svým skromnějším 
kořenům. Jeho v pořadí už 16. roč-
ník však i letos dokázal bavit, vzdě-
lávat i pomáhat v jednom. Tradiční 
akce, která dlouhodobě podporuje 
místní kulturní podhoubí a vztah 
k rodnému městu, letos připo-
mněla i osmdesáté výročí zalo-
žení Základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku.

Na tomto benefičním festivalu 
se v pěti dnech a na deseti scénách 
po celém městě postupně předsta-
vilo to nejzajímavější z frýdecko-
-místecké kultury. Letos poprvé 
rozšířila program festivalu nová 
akce SweetTalks, inspirativní série 
přednášek, workshopů a diskuzí 
frýdecko-místeckých patriotů. Na 
programu byly příspěvky o uplat-
nění robotiky ve výuce, sportovním 
tréninku, prokrastinaci, putování 
Tomáše Kočka po moravsko-slez-
ské hranici nebo o flow stavech 
v podání Tomáše Chrobáka, 

aktuálního vítěze českého kola 
soutěže Grand Teacher Prize pro 
nejinspirativnějšího učitele.

Důležitý je také charitativní 
podtext festivalu, ve sbírkách pro 
Dobrovolnické centrum ADRA 
Frýdek-Místek, Charita Frýdek-
-Místek a Podané ruce se letos vy-
bralo 101 264 korun. Od začátku 

sbírek a proměny akce v benefici 
dosáhla vybraná částka v souhr-
nu již 864 621 korun. Všechny 
prostředky budou opět použity 
na činnost těchto společností ve 
Frýdku-Místku.

Pořadatelé už oznámili termín 
příštího ročníku, uskuteční se od 
17. do 21. června 2020. ■

V charitativních sbírkách se letos vybralo 101 264 Kč Foto | Archiv Sweetsen Festu

Do sběru se zapojily celé fi-
remní kolektivy, školy, dětské 
domovy i samotné obce. Všichni 
mohli využít celkem devět sběr-
ných míst, přes pět set dobrovol-
níků prošlo například sběrným 
místem v Trojanovicích. Na kaž-
dém sběrném místě dostali dob-
rovolníci prázdné igelitové pytle, 
jeden na plasty, druhý na směs-
ný odpad, rukavice a malou po-
zornost na památku. Nasbíraný 
směsný odpad, plasty a velkoob-
jemový odpad svezly obce a pro-
vozovatelé rekreačních areálů na 
skládku.

Novým pomocníkem pro le-
tošní úklid byla mobilní aplikace, 
díky které mohli sběrači zaznačit 
v mapě místo černé skládky nebo 
předmětu, který nedokážou od-
nést vlastními silami. Takzvanou 
Bordelapku vyvinul horolezec 
Libor Uher ve spolupráci s Kraj-
ským úřadem MSK. Tato mapa 
s vyznačenými skládkami bude 
celoročně průběžně předávána 
obcím a majitelům pozemků, aby 
mohli lokalitu očistit.

Ani letos nebyla nouze o ku-
riózní nálezy v podobě různých 
bizarností v přírodě. Dobrovol-
níci našli například kompletní 
gauč, někdo dokonce v horách 
vyhodil i kříž s postavou Ježíše, 
sadu vycházkové obuvi nebo dět-
ské autíčko Tatra, nalezeno bylo 
čtyřiadvacet pneumatik. Celo-
denní práci sběračů odměnili or-
ganizátoři koncertem a dětským 
programem na Ostravici v nád-
herném areálu hotelu Sluníčko. 
Zde byl zvolen nejkurióznější 
nález – psací stroj v originálním 
kufříku. ■
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▶ Jiří Sachr

Tatínek by měl radost. Vždy mu šlo o to, aby divadlo fung ovalo a přinášelo svým návštěvníkům bohatý zážitek...
Čtyřlístek, divadlo na Slezské poskytuje v současnosti zázemí pro několik 
divadelních souborů, které produkují divadelní hry jak pro děti, tak i pro 
mládež a dospělé. Jakou má historii, kdo stál u jeho zrodu a kde přišlo ke 
svému názvu, proč právě Čtyřlístek? O tom jsme si povídali s dlouholetým 
členem loutkového souboru a synem zakladatele divadla Zdeňkem 
Výkrutou, který v souboru působil už od svých raných klukovských let.

Vašemu otci Antonínovi, který stál 
u zrodu zdejší loutkové scény, se 
přezdívalo frýdecký Josef Skupa, 
přitom ale nebyl zdejším rodákem...

Tatínek se narodil 11. ledna 
roku 1909 na zámku v Lipníku 
nad Bečvou, kde jeho otec praco-
val jako zahradník. Sám mu poz-
ději pomáhal, ale nezůstal u toho 
a jeho další kroky ho přivedly do 
Frýdku, kde se stal posunovačem 
na dráze. Ještě předtím se přitom 
jeden čas živil jako asistent u zub-
ního lékaře a učil se také u hodi-
náře. Byl velmi zručný a bavilo ho 
rozebírat staré hodiny, které po 
vyčištění opět skládal.

Od kdy lze u něj datovat vstup na 
prkna, která znamenají svět? 

Všechno to začalo ještě před 
druhou světovou válkou. Už jako 
mladík byl posedlý divadlem, byl 
aktivní, s ochotnickým souborem 
hrával představení v Dobré, poz-
ději s dalšími členy loutkového 
divadla Sokol Frýdek ve frýdecké 
sokolovně. Brzy po osvobození 
začal pošilhávat po nevyužité ku-
želně a výstavním pavilonu Báň-
ské hutní společnosti z roku 1935, 
kdy se u sokolovny konala výstava 
Bezručova kraje. Oba objekty byly 
na pozemku sokolovny a v otcově 
hlavě uzrála myšlenka jejich re-
konstrukce a úpravy na loutkové 
divadlo. 

To se psal rok 1949 a nad Sokolem 
se pomalu stahovala mračna…

Otec kolem sebe shromáždil 
partu stejně naladěných nadšen-
ců, jako byl on sám, a společně 
založili loutkářský soubor Soko-
la Frýdek. Ještě v tom roce měly 
být obnoveny prostory pavilónku 
pro otevření nové loutkové scény, 
z kuželny se stala dílna loutka-
řů a z pavilonu sál budoucího 
divadla. Než se ale soubor stačil 
představit divákům, byl Sokol 
novou komunistickou státní mocí 
zastaven a zrušen. Všechny práce 
se tak opozdily o několik měsíců, 
slavnostní páska se mohla pře-
střihnout až 5. února roku 1950 
a soubor přešel pod hlavičku Zá-
vodního klubu Slezan, který se stal 
jeho zřizovatelem.

Kdo tvořil základ souboru a kterou 
hrou se veřejnosti uvedl?

Prvním představením se sta-
la hra Miloše Lesného Pohádka 
o slunci v režii mého tatínka. Zá-
kladem souboru se staly rodiny 
Misbachových, Luskových, Budín-
ských, Kohoutových, Králových, 
Výkrutových a Marie Pastorková 
s Františkem Pajurkem, který se 
stal jeho prvním principálem, otec 
byl režisérem. 

Jedenáctého srpna poctil svou 
návštěvou divadlo slavný poto-
mek rodiny loutkářů Matěj Ko-
pecký, který do pamětní knihy 
souboru napsal: „Vážení kolegové 

v kumštu. Loutky a divadlo, toť 
jest to, co nám je společné a blíz-
ké. Rozdíl je jen v tom, že my hra-
jeme profesionálně a vy z ochoty 
a lásky k věci. Cíle jsou stejné, a to 
je jistě to, co nás vzájemně sbližu-
je. Ve vaší záslužné práci vám přeji 
hodně úspěchů a také obecenstvo, 
které by vždy dovedlo zhodnotit 
vaši obětavost a svědomitost.“

Soubor nastudoval další hry a začal 
objíždět okresní a krajské soutěže. 
V roce 1952 dosáhl svého dosavad-
ního vrcholu a stal se úspěšným i na 
celostátní úrovni, je to tak?

Ano, připravili jsme hru Jo-
sefa Kajetána Tyla Tvrdohlavá 
žena, se kterou jsme se přihlásili 
na 2. celostátní přehlídku soutěže 
Loutkářská Chrudim. Uspěli jsme 
tam a odnesli si nejvyšší ocenění. 
Měli jsme radost, byli jsme na 
sebe hrdí a plní euforie. Netušili 
jsme, že přijdou sice další úspěš-
né, ale pro soubor komplikované 
časy. Vše málem skončilo na ne-
dostatku financí.

Můžete být konkrétní?
V třiapadesátém roce proved-

la vláda měnovou reformu a naše 
činnost byla zcela ochromena. Po-
kladna divadla i závodního klubu 
byla zoufale prázdná, a aby mohl 
soubor nadále vystupovat, hleda-
ly se finanční zdroje. Tehdy otec 
společně s Františkem Budínským 
a Františkem Pajurkem apelovali 
na pomoc ředitele státního pod-
niku Slezan. Byli úspěšní, podnik 
vypomohl a vítězné tažení tak 
mohlo pokračovat i v této sezóně, 
kdy se s adaptací hry Julia Zeye-
ra Radúz a Mahulena zúčastnili 
celostátního festivalu v pražském 
divadle Josefa Skupy. Oficiálně 
se sice umístili na druhém místě, 
nicméně u diváků to jasně vyhrá-
li. Samotný profesor Josef Skupa 
jim tehdy po představení napsal 
do pamětní knihy: „Radoval jsem 
se, že jste takoví chlapíci. Před-
stavení Radúze a Mahuleny bylo 
krásné po všech stránkách a mám 
pocit, že to nejlepší, co nám festi-
val ukázal.“Zakladatel divadélka a loutkového souboru Antonín Výkruta 

Od roku 1970 se v divadélku promítaly také filmy. Zdeněk Výkruta v promítací kabině
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Tatínek by měl radost. Vždy mu šlo o to, aby divadlo fung ovalo a přinášelo svým návštěvníkům bohatý zážitek...
V dalším roce došlo ke změně 
na pozici principála, co se tehdy 
stalo?

Byla to doba politických pro-
cesů, které se nevyhnuly ani 
nám. František Pajurek společně 
s Marií Pastorkovou byli zatčeni 
a jako nepřátelé režimu odsouze-
ni na šest let kriminálu. Osiřelé-
ho místa principála se ujal můj 
otec, který pak soubor vedl až do 
roku 1990, kdy už mu to vysoký 
věk a nemoc dále neumožňovaly. 
V průběhu těchto let zažil soubor 
mnoho dalších úspěchů, musel 
však také čelit několika generač-
ním personálním obměnám. 

Jak vypadala v té době vaše před-
stavení a jaká byla jejich návštěv-
nost? Věnovali jste se i činohře?

Hráli jsme pouze loutková 
představení, měli jsme vlast-
ní marionety. Jednotlivé role 
v souboru byly striktně rozděle-
ny, každý měl svůj úkol a byl za 
něj zodpovědný. Zatímco recitá-
toři dávali loutkám hlas, loutko-
vodiči je rozpohybovali. Teprve 
později, když technika pokročila 
a byla dostupná, začali jsme hla-
sy a zvuky nahrávat na magneto-
fon. Měli jsme ale živou hudbu! 
Představení hudebně doprovázel 
klavír a housle, už si ale nevyba-
vím jména muzikantů, kteří na 
ně hráli.

Co se týká návštěvnosti před-
stavení, bývalo plno. V divadle 
bylo sto šedesát míst a ta byla 
pokaždé všechna obsazena. Děti 
i dospělí chodili vyparáděni, hrá-
lo se každou neděli a pro všechny 
to vždy byla slavnostní událost. 
A s představeními jsme jezdili 
také po školách v širokém okolí.

V divadle jste se také seznámil 
se svou první ženou, byla to vaše 
první láska?

No, byl mezi námi rozdíl šesti 
let, takže moje úplně první láska 
to nebyla. Aleně bylo tehdy čtr-
náct a do divadla přišla se svou 
sestřenicí a další kamarádkou, že 
by chtěly působit v našem sou-
boru. Začala s námi vystupovat, 
byla šikovná a měla taková kuka-
dla, že když jimi na mě zamrkala, 
dostala mě… (smích) Brzy nato 
mne čekal povolávací rozkaz a na 
dva roky jsem vyměnil divadlo 
za vojenskou službu. Po návratu 
do civilu jsme spolu začali cho-
dit a vzali jsme se, celou dobu na 
mě čekala (úsměv). Později ale 

umřela a ze mne se stal vdovec.  
Když spolu hovoříme o prvních 
láskách, víte, co je zajímavé? Že 
tu opravdu první dětskou lásku 
z doby, kdy mi bylo dvanáct let, 
jsem si nakonec vzal a jsme spo-
lu dodnes. Příběh jako z růžové 
knihovny…

V osmdesátých letech dostalo 
divadlo svůj současný název 
Čtyřlístek…

Za jedním představením je 
spousta hodin příprav, režie, scé-
na, osvětlení, loutky a samozřej-
mě zkoušky. Ne každý je ochoten 
divadlu věnovat všechen svůj vol-
ný čas, často na úkor vlastní rodi-
ny. Stárnete a přicházejí nemoci. 
Tehdy došlo ke generační obměně 
souboru, jehož základem se pak 
stala naše rodina. Otec byl nadá-
le duší souboru, režíroval, upravil 
a napsal několik loutkových her, 
vyřezával, maloval a oblékal naše 
loutky, svůj zvučný hlas propůj-
čoval mladým pohádkovým hrdi-
nům. Moje manželka se pustila do 
režie, já byl osvětlovač a kulisák 
a syn Zbyněk dělal loutkovodiče.  
Proto také Čtyřlístek, čtyři Výkru-
tové (smích)! Psal se rok 1983. 

Která hra byla vaše nejoblíbenější?
Bylo jich více: Pohádka o slun-

ci, Princezna Jitřenka se vdává, 
krásná výpravná Radúz a Ma-
hulena. Tatínek napsal také hru 

Čarovný pavouk, ta byla náročná 
na osvětlení, mělo to prvky čer-
ného divadla, na tu dobu hodně 
experimentální věc. A ještě Zlato-
vláska, v té jsem zpíval písničku, 
kterou si prozpěvoval pasáček koz.

V červenci 1992 Antonín Výkruta 
zemřel…

Divadlo osiřelo a loutko-
vá představení se přestala hrát. 
Nadále se ale promítaly filmy, 
s tím jsme začali už v roce 1970. 
V Místku hrozila souboru DUO 
Honzy Krulikovského výpověď ze 
Sokolíku, a tak jsem se s ním do-
mluvil, aby se se svým souborem 
přestěhoval k nám. Byl jsem v té 
době promítačem, elektrikářem, 
provozním, topičem a vydržel 
jsem tam až někde do roku 2000, 
kdy jsme se v divadle nepohodli. 
Najednou jsem měl spoustu času, 
jezdil jsem s manželkou a přáteli 
na výlety, začali jsme chodit po 
horách.

Jak se díváte na současný repertoár 
divadla?

Neumím to posoudit, dnes už 
tam nechodím. V divadle působí 
další soubory, především s čino-
herním repertoárem. A i když už 
se dnes loutkových představení 
hraje málo, tatínek by měl radost. 
Vždy mu šlo o to, aby divadlo fun-
govalo a přinášelo svým návštěv-
níkům nevšední zážitek. ■Členové souboru na přehlídce XIV. Loutkářská Chrudim 

Mládežnický divadelní soubor v roce 1965, v horní řadě třetí zleva Zdeněk Výkruta Foto | 4x archiv Zdeňka Výkruty
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▶ Jiří Sachr

„Běh je ideální na vyčištění hlavy a samozřejmě na zlep šení fyzické kondice,“ říká Aleš Kocur, který začal běhat 
před rokem díky návštěvě čokoládovny ve Švý carsku. Dnes už má za sebou dva půlmaratony

Čtenáři našeho časopisu jej znají z rubriky Rádce na finance, která už 
více než tři roky vychází pravidelně na straně jedenáct. Je oblastním 
ředitelem frýdecko-místecké pobočky Modré pyramidy a „jeho“ oblast 
byla opakovaně vyhlášena jako nejlepší v rámci České republiky. 
Čtyřicetiletý rodák z Frýdku-Místku žije s rodinou ve Starém Městě. 
Je otcem dvou synů, jednomu je dvanáct, druhému teprve dva 
roky. Právě rodině se ve volném čase věnuje nejvíce. „Dříve jsem si 
práci nosil domů i na víkendy, ale s přibývajícím věkem jsem dostal 
rozum. Každý víkend se snažíme trávit aktivně u tchána na chalupě 
v Krásné, tam na samotě u lesa relaxuji a nabírám sílu do práce,“ 
říká Aleš Kocur. V následujícím rozhovoru ale zdaleka nebyla řeč jen 
o zaměstnání v Modré pyramidě. Zajímavých témat se našlo více.

Vaším velkým koníčkem jsou už od 
dětství šachy. Co vás na nich lákalo?

I když se jim poslední dobou 
věnuji jen omezeně, šachy hraji už 
od první třídy. Musím říci, že prá-
vě jim vděčím za to, kde teď jsem. 
Naučily mě jít si za svým, přijímat 
prohru, poučit se z chyb, které člo-
věk udělá. A taky strategii a logic-
kému uvažování, protože musíte 
přemýšlet několik tahů dopředu. 
Je to u nich stejné jako v životě, 
pokud nemáte cíl, kterého chcete 
dosáhnout, tak vlastně nevíte, kam 
směřujete, kam chcete dojít. 

Asi ne každý ví, že jste dlouhá léta 
ztvárňoval postavu Frymíka, což je 
maskot Beskydské šachové školy. 
Vzpomínáte si v této souvislosti na 
nějakou humornou příhodu?

Výhodou je anonymita, kterou 
vám převlek dává. Můžete si jí uží-
vat, odvázat se, dělat si, co chcete, 
takže třeba na Turnajích šachových 
nadějí jsem s úspěchem rozbaloval 

své taneční kreace. Nedávno se ko-
nal čtyřicátý ročník této soutěže, 
což byla vhodná příležitost, abych 
bilancoval a toto své angažmá po 
dvaceti letech ukončil a přenechal 
někomu jinému. Super pocit jsem 
měl z toho, jak mají děti Frymíka 
rády, tancují s ním, objímají ho 
a mají upřímnou radost, když ho 
vidí. Našly se sice i takové, které 
do vás škodolibě bouchají a zezadu 
kopou, zkoušejí, co si mohou do-
volit. Když jsem nebyl v převleku 
maskota, nikdo za mnou necho-
dil, abychom se společně vyfotili 
(smích). 

Od šachů jste přešel k poněkud  
akčnějšímu sportu, kterým je běh…

Běhám asi rok, je to ideální na 
vyčištění hlavy a samozřejmě na 
zlepšení fyzické kondice. Unavíte 
se daleko rychleji než třeba při jíz-
dě na kole. K mým běžeckým za-
čátkům se váže jedna historka. Asi 
před rokem náš pracovní tým do-
stal jako odměnu za dobré výsledky 
výlet do Švýcarska, jehož součástí 

byla i prohlídka čokoládovny s ne-
omezenou ochutnávkou. Vzal jsem 
to doslova, ochutnával a ochutná-
val a ani jsem si nevšiml, že mezi-
tím kolem prošly další dva turnusy. 
Pak mi bylo tak zle, že jsem skoro 
půl roku nechtěl čokoládu ani vi-
dět. Po návratu domů jsem si řekl, 
že musím se sebou něco udělat, 
chtěl jsem změnit svůj životní styl. 
Začal jsem běhat, nejčastěji po cy-
klostezce kolem Morávky, to mám 
z domu kousek a nebývá tam moc 
lidí. Je to asi desetikilometrový 
okruh. Vloni v říjnu jsem si troufl 
na svůj první půlmaraton a zaběhl 
jej v čase dva dvanáct. A letos na 
jaře v Praze jsem se v dresu Modré 
pyramidy dostal už na čas hodina 
padesát, což mě velmi potěšilo. 
Běh mi dává hodně, měsíčně se 
snažím zdolat sto třicet kilometrů.

V minulosti jste v Paskově provozo-
val celoroční restauraci s rychlým 
občerstvením a na Žermanické 
přehradě restauraci s půjčovnou 
šlapadel. Jak vzpomínáte na toto 
období?

Také to byla práce s lidmi, zá-
kazníci byli různí, protivní i pří-
jemní. Postupně jsem dospěl 
k tomu, že nechci tuto práci dělat 
dlouhodobě. Žádné volné víkendy, 
neustálé hledání personálu, a když 
někoho konečně najdete, zjistí-
te, že ve vyúčtování něco nesedí. 
Ukázalo se třeba, že jsme na konci 
měsíce měli více kávy než na jeho 
začátku, a s dalšími příklady bych 
mohl pokračovat. Navíc když půj-
čujete šlapadla, máte obrovskou 
zodpovědnost. Takže když mi bylo 
třicet, řekl jsem si, že mi to nestojí 
za to. Navíc ani manželka z toho 

Aleš Kocur před frýdeckou pobočkou Modré pyramidy Foto | Jiří Sachr

S dalšími účastníky závodu Hornická desítka (listopad 2018) Foto | Aleš Kocur
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„Běh je ideální na vyčištění hlavy a samozřejmě na zlep šení fyzické kondice,“ říká Aleš Kocur, který začal běhat 
před rokem díky návštěvě čokoládovny ve Švý carsku. Dnes už má za sebou dva půlmaratony

nebyla právě nadšená, takže jsem 
se chystal hospody pověsit na hře-
bík a začal se poohlížet po něčem 
jiném. Vždycky mne bavilo praco-
vat tam, kde se točí peníze, tedy 
buď svět financí, nebo realit. Na-
konec zvítězily finance.  

Proč jste zakotvil právě u Modré 
pyramidy a ne třeba v bankovním 
sektoru?

Byl jsem spokojeným klientem 
Modré pyramidy, a tak jsem si 
řekl, že bych pro tuto firmu mohl 
také pracovat. Zjišťoval jsem, zda 
nemají volné místo. Zrovna ně-
koho hledali, takže jsem poslal 
životopis, absolvoval tři výběrová 
kola, kterými jsem úspěšně pro-
šel. Jedním z mých úkolů bylo jít 
ven mezi lidi a prodat hrníček. Tak 
jsem se zvedl a zamířil na ulici, ale 
byla to jen zkouška, záměrem bylo 
zjistit, jak zareaguji, zda mám ob-
chodního ducha (smích). Původ-
ně to pro mne byl přivýdělek, ale 
brzy jsem se naplno začal věnovat 
pouze Modré pyramidě. Velkou 
roli hrálo i to, že mi vyhovuje flexi-
bilní pracovní doba. V bance bych 
musel sedět přikovaný v úředních 
hodinách, zatímco zde si do značné 
míry mohu čas organizovat sám. 
Baví mě i to, že tato práce není 
pořád stejná, mění se produkty, 
na firemních akcích se potkáváme 
s lidmi z jiných poboček, sdělujeme 
si své zkušenosti. Ale nebavíme se 
jen o práci… 

Hovoříme spolu v novém prostředí, 
jen pár kroků od bývalých prostor. 
Proč tato změna?

Modrá pyramida má nový kon-
cept, kterému už bývalé pobočky 
nevyhovovaly. Původně jsme se 
měli stěhovat na místecké náměs-
tí, ale nedohodli jsme se s majite-
lem objektu. Nakonec tedy sídlíme 
ve stejné ulici o deset metrů výše, 
nově v prostorách po bývalé Hruš-
ce, které jsme si mohli naplánovat 
na míru tak, aby nám to ve všem 
vyhovovalo. Své klienty si nyní mů-
žeme zvát individuálně do kancelá-
ří, což je lepší i pro jejich soukromí. 

Nabízíte svým klientům i jiné služby 
než jen populární stavební spoření?

Ano, nabízíme. Modrá pyra-
mida dnes není jen o produktech, 

spíše nabízíme myšlenky a násled-
ně finanční přehled. Aby si naši 
klienti uvědomili, o čem je finanč-
ní plánování, jak na tom aktuálně 
jsou a jak plánovat do budoucna. 
Nastavíme jim jednoduchý plán, 
čeho se mají držet. Jako příklad 
uvedu třeba investiční bydlení. 
Někteří lidé si neuvědomují, že 
když jsou bonitní, mohou si kou-
pit byt a pronajímat ho. Nájemce 
jim splácí hypotéku a za dvacet let 
mohou být spokojeni, mají vlast-

ní nemovitost, která jim generuje 
pravidelný příjem. Právě o tom 
se s klienty bavíme nejčastěji, jde 
o to, ať mají zajištěnu rentu na 
stáří. Poukazujeme na nevýhody 
nájemního bydlení. Jestliže je dnes 
měsíční splátka hypotéky srovna-
telná nebo i levnější než nájemné, 
je daleko výhodnější mít hypotéku, 
protože tak splácíte svou vlastní 
nemovitost. Klientovi jednoduše 
poukazujeme na rozdíl, zda platí 
šest tisíc za nájem, nebo za hypo-
téku. U hypotéky „ztrácí“ dva tisíce 
za úroky, ale zbývající čtyři tisíce si 

pomalu spoří a umořuje svůj dluh 
z koupě bytu. Dle mého názoru by 
nájemního bydlení měli využívat 
jen lidé, kteří nedosáhnou na hy-
potéku v bance. Všichni ostatní by 
měli žít ve svém. 

Na stěnách visí diplomy, na poličkách 
stojí poháry za úspěšné vedení 
frýdecko-místecké pobočky. Co pro 
vás tato ocenění znamenají?

To, že svou práci děláme dobře. 
Že jsme fajn parta a je to ocenění 

práce celého kolektivu, který si za-
slouží pochvalu, všem touto cestou 
děkuji. Je to silný tým, ve kterém 
v současnosti působí šestnáct po-
radců na sedmi pobočkách, od 
Karviné přes Návsí až po Kopřiv-
nici. Vzájemně si pomáháme, není 
mezi námi žádná škodlivá rivalita. 
Ale hlavně, do práce chodíme, pro-
tože nás to baví, ne protože musí-
me. Součástí našeho kolektivu je 
i má o deset let mladší sestra, která 
nyní čerpá mateřskou dovolenou. 
Přesto se už opět aktivně zapojuje 
do práce týmu.

Když jste zmínil sestru, není bez za-
jímavosti, že váš bratr je ředitelem 
jedné z frýdeckých mateřských škol. 
Přece jen pro muže nezvyklá pro-
fese, která je u nás téměř výhradně 
ženskou záležitostí…

Máte pravdu, bratr Martin je 
jeden z mála mužů na tomto po-
stu v rámci celé republiky. Škol-
ku, která má dvě pracoviště, vede 
příkladně, vymýšlí nové projekty, 
stále něco vylepšuje. Práce ho 
baví, což mne na jednu stranu 
těší a držím mu palce, ale byl bych 
raději, kdyby s námi pracoval 
v Modré pyramidě (smích).

Jaké si do budoucna dáváte cíle?
Rád bych, aby co největší počet 

klientů ocenil doporučení a rady 
našich poradců, aby byli spokoje-
ni, aby nás doporučovali dále a ne-
odcházeli jen se stavebním spoře-
ním. Aby si plánovali své finance 
dopředu a byli dobře připraveni 
na řešení nenadálých situací.  Aby 
si uvědomovali, že život je hra 
a nikdo předem neví, co přijde. 
Už dnes to lidem předvádíme na 
svých příkladech a zkušenostech. 
Klientů nám přibývá, takže se 
rozšiřujeme a hledáme nové kole-
gy a kolegyně. Ve Frýdku-Místku 
nyní máme prostor pro čtyři nové 
poradce, kteří by zajišťovali servis 
zdejším lidem. Chceme zaujmout 
i děti starších klientů. A plánuje-
me ještě jednu věc…

Povídejte…
V prostorách nové pobočky od 

listopadu znovu rozjedeme hru 
finanční gramotnosti. Pozveme 
naše klienty a předvedeme jim, 
jak si nanečisto prožít třicet let 
svého života za tři hodiny formou 
zážitkové společenské hry. Touto 
hrou prochází i každý nováček, 
který k nám nastoupí, aby pocho-
pil princip finančního plánování. 
Většinou každý udělá nějakou 
chybičku, ale na rozdíl od reálné-
ho života jde všechno vrátit zpět 
a začít hrát znovu. Cílem je poučit 
se z chyb, které v reálném životě 
už nejdou vrátit.  

Závěrem přeji všem vašim čte-
nářům hlavně zdraví, štěstí, ať si 
užijí letošní prázdniny a hlavně ať 
mají finance pod kontrolou… ■

V cíli Pražského půlmaratonu (květen 2019) Foto | Zuzana Kancnerová

„Život je hra a nikdo předem neví, co přijde.“
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Vytoužený postup Valcířům nakonec utekl

Rysi v přípravě změří síly i s Kazachy, sezonu začnou na Lapači

Mistrovství ČR 
v parašutismu

FOTBAL – MSFL, stadion Stovky
3. 8., 17:00 MFK Frýdek-Místek  
– SK Sigma Olomouc B

LEDNÍ HOKEJ – příprava, hala Polárka
30. 7., 16:30 HC Frýdek-Místek  
– Arlan Kokshetau

KAM VYRAZIT FANDIT?

Až poslední kolo uplynulého 
ročníku Moravskoslezské 
fotbalové ligy roz-
hodlo o tom, že MFK 
Frýdek-Místek si 
v příštím ročníku Fot-
balovou národní ligu 
nezahraje. Nedokázal 
totiž bodovat v Hlučíně 
a porážka 1:2, mimocho-
dem vůbec první na jaře, 
jej nakonec odsoudila až na třetí 
příčku tabulky. 

Po podzimu přitom na první 
místo tabulky ztrácel propastných 
šestnáct bodů. V zimní přestávce 
však došlo k přebudování kádru 
a Valcíři sbírali jedno vítězství za 
druhým. Dařilo se obraně, kte-
rá v čele s brankářem Zdeňkem 
Kofroněm dvanáctkrát udržela 
čisté konto. Adam Varadi se s je-
denadvaceti góly stal nejlepším 
střelcem soutěže. Ani to však 

Hokejisté Frýdku-Místku se už 
připravují na nový ročník Chance 
ligy. Po neúspěšné minulé sezó-
ně, která pro ně skončila nezvyk-
le brzy, protože nepostoupili do 
play-off, absolvovali na přelomu 
května a června týdenní kondič-
ní soustředění v Jasné v Nízkých 
Tatrách. Ještě předtím si společně 
s fanoušky vyšlápli na Lysou horu. 

Letní přípravu si zpestřili také 
fotbalovým utkáním v Řepi-
štích, které slavily sto let 
fungování svého klubu.

Nový hrací model 
Chance ligy bude mít 
šestnáct účastníků, na-
bídne 58 zápasů a návrat 
předkola, soutěž bude ne-
sestupová. Hned v úvodním kole 

Frýdek-Místek čeká těžký soupeř 
na vsetínském Lapači, kte-

rým bude Valašský hoke-
jový klub. 

Rysi mají v plánu 
prozatím devět příprav-
ných střetnutí, první 

z nich už 30. 7., kdy se 
v Polárce představí kazaš-

ský klub Arlan Kokshetau. ■

Rekreační závod Kolo-běh může vyhrát i poslední v cíli
Na sobotu 3. srpna je v areálu 

YDYKSEB v Nové Vsi u Frýdlantu 
nad Ostravicí připraven 2. ročník 
sportovně rekreačního závodu 
Kolo-běh. Startovat se bude prů-
běžně od 10 do 14 hodin v areálu 
YDYKSEB, trasa pak bude pokra-
čovat po okruhu dlouhém 27 km 
postupně centry Malenovic, Frý-
dlantu n. O., Pstruží, Čeladné 
a Ostravice s cílem opět v areálu 
YDYKSEB. I ten, kdo dorazí do 
cíle poslední nebo absolvuje jen 
malou část okruhu, může vyhrát 
celý závod. Vítěz i pořadí na dal-
ších místech do vyčerpání všech 
cen se totiž na závěr v 15 hodin 
losuje.

V jednom závodě může být 
jeho účastník nejchytřejší (na-
jde-li na trase všech pět pokladů 
a vyluští tajenku v nich ukrytou), 
nejrychlejší (objede-li v nejlepším 

čase pomocí libovolné kombina-
ce kolo-běh-chůze na trase všech 
pět orientačních bodů u pokladů), 
nejsilnější (zvedne-li na začátku 

nebo konci trasy pětkrát za sebou 
největší zátěž) a nakonec i nej-
šťastnější (bude-li vylosován jako 
hlavní vítěz závodu). ■

Na letišti Aeroklubu Frýdlant 
nad Ostravicí se od 26. do 28. čer-
vence uskuteční Beskydský po-
hár. Jedná se o soutěž tříčlenných 
družstev a jednotlivců v disciplíně 
„přesnost přistání“ a je součástí 
pořádaného mistrovství ČR v pa-
rašutismu v klasických disciplí-
nách, které se po pěti letech usku-
teční ve Frýdlantu n. O. od 25. do 
28. července.

Cílem soutěže je po výskoku 
z letadla a otevření padáku přistát 
co nejblíže k cíli, jehož průměr je 
pouhé dva centimetry. Vzdálenost 
od cíle se do šestnácti centimetrů 
měří elektronicky, do sta centi-
metrů ručně. Beskydský pohár se 
letos bude konat už po pětapade-
sáté. ■

Běhej lesy Bílá

V sobotu 10. srpna se usku-
teční tradiční závod Běhej lesy 
Bílá. V krásném prostředí okol-
ních lesů a hor budou připraveny 
tratě o délce 1,5 km pro děti a 10 
a 20 km pro dospělé. Nevšední 
start začíná výjezdem lanovkou 
a následně startují běžci interva-
lovým způsobem, každý vyběhne, 
kdy chce. Trasy povedou po hra-
ničním hřebenu s výhledy na Ly-
sou horu, jižní masív Smrku, slo-
venskou část Moravskoslezských 
Beskyd, Malou Fatru či Roháče. Je 
nutná prezentace předem. Připra-
ven bude doprovodný program 
pro děti i dospělé. Více na webu. ■

https://behejlesy.cz

nepomohlo a jarní stíhací jízda 
postupem neskončila…

Vítězem soutěže se poprvé 
v historii stali fotbalisté SK Lí-
šeň, kteří nakonec přijali nabídku 

postupu do druhé nejvyšší soutě-
že. MSFL bude mít nově osmnáct 
klubů, přibydou tedy čtyři zápasy. 
Frýdek-Místek začne doma proti 
béčku Sigmy Olomouc. ■

  Foto | Andrea Čupová, YDYKSEB
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Navštivte nás v novém
O pouhých deset metrů výše, 

zato mnohem příjemnější! Tako-
vé je nové poradenské centrum 
Modré pyramidy ve Frýdku-
-Místku, stále na adrese Nádraž-
ní 1088. A na co se vedle příjem-
ného prostředí a nového designu 
můžete těšit? 

Prvních 100 klientů, kte-
ří si u nás uzavřou jakýkoliv 
produkt, obdrží plyšového 
maskota – sovičku Moumo.
Přijďte se zeptat, jaký benefi t, 
kromě sovičky Moumo, můžete 
ještě obdržet právě vy.

Nabízíme Ikea karty do limitu 
5 000 Kč, bonus na nově zříze-
ný účet u KB, poukaz do Frýdy, 
šampusy k dětskému pojištění, 
které je do 15 let bezkonkurenční 
a spoustu jiných benefi tů.

Vždy záleží na tom, co potře-
bujete řešit.

A co u nás klienti nejvíce 
využívají? 
Dám vám tip na tři TOP produk-
ty, které stojí za to.

POHOTOVOSTNÍ ÚVĚR
Stále víc a víc je populární náš 

pohotovostní úvěr, – v dnešní 
době většina klientů neví, zda 
vůbec na úvěr dosáhne, a to kvůli 
přísným regulatorním opatře-

ním ČNB, případně v jaké výši. 
U nás mají klienti výhodu, že 
jim dopředu můžeme schválit 
úvěr, zafi xujeme jim úrokovou 
sazbu, maximální částku, kterou 
si mohou půjčit, spočítáme, jak 
vysoké budou splátky, a také zjis-
tíme údaje z úvěrových registrů. 
Jakmile je úvěr schválen, můžete 
v klidu vybírat nemovitost, aniž 
byste riskovali, že vám úvěr ban-
ka neposkytne. 

Pokud zvažujete koupi ne-
movitosti a vaše stávající banka 
vám slibuje, že úvěr dostanete, 
i přesto přijďte k nám, protože 
není nad to, porovnat více nabí-
dek a mít pádný argument i pro 
svou banku.

SPOŘENÍ EFEKT PLUS 
Máme nyní novinku: nové sta-

vební spoření dokážeme zhodnotit 
s úrokem 1,3 % ročně a garancí 
po celých 6 let. Navíc má klient 
smlouvu zdarma, a to až na cílo-
vou částku 1 mil. Kč, takže uspo-
říte 10 000 Kč. To vše platí pro 
klienty, kteří do čtyř měsíců od 
uzavření smlouvy na ni převedou 
minimálně 300 000 Kč. Všechny 
vklady, které přijdou do 4 měsí-
ců, se následně zhodnocují 1,3 %. 
Navíc k tomu samozřejmě patří 
státní podpora 2 000 korun ročně. 

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ
A třetí TOP produkt je bez-

konkurenční pojistka na dítě do 
15 let, která stojí od 200 Kč mě-
síčně. Hlavní výhodou této pojis-
tky oproti konkurenci je, že rizi-
ková skupina, registrovaný sport 
ani progresivní plnění u nemoc-
nice nemají vliv na cenu pojistky 
a ta je platná do 26 let. U konku-

rence to bývá zpravidla tak, že se 
v 18 letech dítěte pojistka zdražu-
je, popřípadě  se snižují pojistné 
limity, když má dítě registrovaný 
sport nebo třeba pracuje. 

Pokud bude vašemu dítěti 
brzy 15 let, využijte toho a přijď-
te se k nám zeptat. Ušetříte 60 % 
pojistného oproti tomu, přijdete-
-li, až bude starší než 15 let.  

Věřím, že jsem vás zaujal 
a rádi si přijdete pro dárek do 
našeho nového poradenské-
ho centra ve Frýdku.

Potřebujete-li se na cokoliv ke 
zmíněným produktům či k našim 
dalším službám zeptat, neváhejte 
a kontaktujte mě.

Aleš Kocur
608 474 247
Ales.kocur@mpss.cz

Vzhledem k tomu, že se 
Modrá pyramida ve Frýdku stále 
rozrůstá a máme nyní i větší po-
radenské centrum, hledáme další 
dva poradce pro Frýdek, kteří by 
zde pracovali. Upřednostňujeme 
uchazeče s praxí jak v bankovnic-
tví, tak makléře. 

Životopisy posílejte na adresu 
ales.kocur@mpss.cz

Navštivte nás na novém poradenském místě a získejte 
dárek a další výhody!

SPOŘENÍ EFEKT PLUS

Jednoduchá řešení bývají ta nejlepší. Pokud hledáte 
příležitost, jak své úspory bezpečně a výhodně 
zhodnotit, spoření Efekt Plus je pro vás ideální. 
Získáte celkovou roční úrokovou sazbu 1,3 %, kterou 
vám garantujeme při vložení minimálního vkladu po 
dobu 6 let bez dalších podmínek.

Jak EFEKT Plus funguje
▲  Založíte smlouvu o stavebním spoření díky 

Prémii ZDARMA
▲  Do 4 měsíců (upisovací období) na ně uložíte alespoň 

300 000 Kč (maximální výše vkladu není omezena)
▲  K základní úrokové sazbě tarifu Alfa 0,5 % získáte 

navíc zvýhodněné úročení +0,8 %

SEZNAMTE SE S VÝHODAMI
Prémie
Získáte ji, když na účet stavebního spoření v upisovacím 
období uložíte jednorázově nebo po částkách finanční 
obnos v minimální výši 300 000 Kč. Maximální výše 
Prémie je 10 000 Kč a odpovídá úhradě za uzavření 
smlouvy o stavebním spoření, jejíž maximální výše je 
také 10 000 Kč.
Zvýhodněné úročení +0,8 %
Vztahuje se na celý vklad v minimální výši 300 000 Kč, 
který uložíte na účet stavebního spoření v upisovacím 
období. Výše úroků +0,8 % ročně je nastavena nad rámec 
standardního úročení tarifu Alfa po dobu 67 měsíců. 
Další vklady učiněné po upisovacím období jsou úročeny 
standardní úrokovou sazbou tarifu Alfa.
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DIVADLA
Čeladná, Prosper Golf Resort

11. 7., 19:00 Byt na inzerát
Divadelní společnost Háta uvádí divadelní představení pod širým ne-
bem. Hrají: A. Gondíková, I. Andrlová /V. Jeníková, M. Nohýnková/V. Že-
hrová, L. Svobodová /O. Želenská, R. Štolpa, M. Vašinka, Z. Pantůček, 
F. Tomsa/M. Sobotka.

KINA
Kino Vlast

6. 7., 16:00 Tajný život mazlíčků 2
6. 7., 17:45 Spider-man: Daleko od domova
6. 7., 20:30 Yesterday
7. 7., 17:30 Srážka s láskou
7. 7., 20:30 Spider-man: Daleko od domova
9. 7., 18:00 Mrtví neumírají
9. 7., 20:00 Big Lebowski 
10. 7., 10:00 Marie, královna Skotská
11. 7., 10:00 Willy a kouzelná planeta
11. 7., 18:00 Late Night
11. 7., 20:00 Spolujízda
12. 7., 9:30 Mach a Šebestová na prázdninách
12. 7., 18:00 Tajný život mazlíčků 2
12. 7., 20:00 Yesterday
12. 7., 22:00 Divoké historky 
13. 7., 17:30 Spider-man: Daleko od domova
13. 7., 20:00 Annabelle 3
14. 7., 16:00 Willy a kouzelná planeta
14. 7., 18:00 Uzly a pomeranče
14. 7., 20:00 Kořist
16. 7., 17:30 Rocketman
16. 7., 20:00 Devadesátky
17. 7., 10:00 Moje století 
18. 7., 10:00 Lví král
18. 7., 18:00 Lví král
18. 7., 20:00 Diego Maradona
19. 7., 18:00 Uzly a pomeranče
19. 7., 20:00 V lásce a válce
19. 7., 22:00 Mládí 
20. 7., 17:00 Noc s pánem prstenů
21. 7., 16:00 Lví král
21. 7., 18:00 Tajný život mazlíčků 2
21. 7., 20:00 Spider-man: Daleko od domova
23. 7., 18:00 Lví král

23. 7., 20:00 Cesta do fantazie 
24. 7., 10:00 Šťastný Lazzaro 
26. 7., 22:00 Trabantem tam a zase zpátky 
30. 7., 20:00 Bílý bílý den 
31. 7., 10:00 Teroristka
Další program na www.kulturafm.cz

Kino≈Kafé
11. 7., 10:00 Sněží
18. 7., 10:00 Zelená kniha  

Kino na výletě 2019
10. 7., 21:00 King skate (Sady Svobody)
12. 7., 21:00 Vánoce a spol.  
 (Skalice – sokolské hřiště)
17. 7., 20:30 Grinch  
 (ul. Pionýrů – dopravní hřiště)
19. 7., 21:00 Žena na válečné stezce 
 (Lískovec – fotbalové hřiště)
24. 7., 21:00 BlacKkKlansman  
 (louka pod hradem)
26. 7., 20:45 Lego příběh 2  
 (Chlebovice – fotbalové hřiště) 
31. 7., 20:45 Všichni to vědí  
 (Náměstí Svobody)
2. 8., 20:45 Asterix a tajemství kouzelného  
 lektvaru  
 (Panské Nové Dvory – dětské hřiště)
7. 8., 20:30 Ženy v běhu  
 (Autokemp Olešná)

Frýdlant n. O., letní kino
2. 8. Mamma Mia 2 (Kotelna)
6. 8. Venom (Kotelna)
9. 8. LOVEní (Kotelna)

KONCERTY
Sady B. Smetany 

7. 7., 16:00 Akuma
14. 7., 16:00 Stanley´s Dixie Street Band
21. 7., 16:00 Josef Zíma
28. 7., 16:00 Slavné songy první republiky
4. 8., 16:00 LAM Trio

Bývalá tkalcovna Slezan
25.–27. 7., 18:00 Jazz ve městě – všechny barvy jazzu

Na dvou scénách se budou střídat špičkoví hudebníci. Vystoupí: Cotatcha 
Orchestra, Zorba že ja Buddha, Soweto Kinch Trio, Organ Trio, -123 minut, 
Floex Presents A Portrait Of John Doe, Ondřej Štveráček Quartet, TRIPlay!, 
Marta Kloučková Quartet Feat. David Dorůžka.

Bazilika Navštívení Panny Marie
(cyklus Půlhodina s varhanami, vystoupí M. Maňoušek a hosté)
11. 7., 14:30 J. Štěpánek (trubka)
18. 7., 14:30 T. Mihalík a J. Lederleitnerová  
 (varhany a zpěv)
25. 7., 14:30 J. Žižka (varhany sólo)
1. 8., 14:30 J. Soukup (fagot)
8. 8., 14:30 M. Kanioková (zpěv)

Areál textilky Slezan
3. 8., od 14:00 Pivopění
Hudební open-air s účastí minipivovarů. Vystoupí: Buty, Trochumoc, Po-
sitive, Slepí Křováci, Houpací koně, Poletíme, UDG.

Lhotka, areál U Školy
18. 7., 19:00 Spirituál kvintet
Zahrají Spirituál kvintet a kapela Pozdní sběr. Na své si přijdou milovníci 
jazzu, rocku, folku, blues i country.

Metylovice, Bluegrass Theatre
19. 7., 18:00 Bluegrass v Metylovicích
Zahrají Blaf, ToPinQiu, Ptačoroko.

Kozlovice, hasičská zbrojnice
20. 7., 13:00 RockFest 2019
Tradiční Kozlovský RockFest je po několika letech zpět! Na jednom pódiu 
se představí deset rockových kapel. V areálu je možné stanovat.

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
8. 8., 18:00 Prázdninové posezení u cimbálu
Vystoupí cimbálová Kotkova muzika a její hosté.

VÝSTAVY
Národní dům

do 31. 8. Radek Juříček: Fotografie

Nová scéna Vlast
do 31. 8. Veseléto

Frýdecký zámek
do 8. 9. Habsburkové na Frýdku
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Statutární město Frýdek-Místek pořádá prostřednictvím své orga-
nizace KulturaFM tradiční Veseléto, které v letních dnech, zejména 
pak v době prázdnin, nabídne spoustu akcí a zábavy pro děti i dospělé. 
Program je bohatý a žánrově pestrý. Akce se konají v různých částech 
města, od náměstí přes parky až po areály bývalých textilek. Každou 
středu a pokaždé jinde je připraveno i promítání pod širým nebem 
a chybět nebudou ani nedělní promenádní koncerty v parku u řeky 
Ostravice. Na většinu akcí je vstup zdarma.

Dostane se skutečně na všechny, od nejmenších dětí přes rodinné 
akce a střední generaci až po seniory, zkrátka každý si najde to své. 
V červenci se uskuteční FM City Fest v bývalé textilce na Staroměstské 
ulici a také tradiční Jazz ve městě v textilce na Těšínské ulici. V sr-
pnu je v plánu Pivopění i divadelní festival Odpoutaná scéna, chybět 
nebudou Muzikantské žně v Sokolíku u řeky Ostravice ani akce Frý-
dek-Místek plný chutí a Beskydské rekordy. Veseléto uzavřou poslední 
prázdninový víkend Historické slavnosti.  ■

Léto ve městě bude opět veselé Odpoutaná scéna se letos zaměří i na děti
Ve dnech 8.–10. srpna se 

uskuteční tradiční divadelní 
festival Odpoutaná scéna. Le-
tos se přesune do sadů Bedři-
cha Smetany, na Novou scénu 
Vlast, do Faunaparku, divadla 
Čtyřlístek a divadelního klubu 
D.N.A. V předchozích ročnících 
byl divadelní svátek zaměřen na 
dospělé publikum. Letos je dra-
maturgie Odpoutané scény oživena také o dětský program. Dospělý 
divák se může těšit na velká pražská divadla se známými tvářemi, al-
ternativní scénu v šapitó a dětský divák si užije pohádky, žonglérskou 
show, loutkové hřiště zvané Loutkoviště a další. Tři dny divadelních 
žní, při kterých nebude chybět zábava. ■

www.kulturafm.cz
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Výstava nabízí zachované autentické části vybavení frýdeckého zámku, fo-
tografie a litografie z 19. století. Přibližuje držitele zámku z rodu Habsburků.
do 15. 9. Když dřevěný princ  
 s drakem bojoval
Výstava představuje ukázky továrně vyráběných loutek i loutek jedineč-
ných, originálních, vytvořených umělci pro konkrétní divadla. K prohléd-
nutí jsou tištěné, originální i ručně malované dekorace. 
do 22. 9. Mikuláš Klaudyán:  
 První mapa Čech 1518
Ilustrovaný jednolist, dřevořez s  mapou se zachoval v  jediném výtisku 
deponovaném ve Státním oblastním archivu v  Litoměřicích. Mapa je 
jižně orientovaná a její rozměry jsou 40 x 55 cm. „Klaudyánka“ byla roz-
šířena díky S. Műnsterovi, který její zmenšenou kopii publikoval od roku 
1554 ve své Kosmografii. Právě tento rozměrný tisk, uložený ve sbírkách 
Muzea Beskyd, bude součástí výstavy. 

OSTATNÍ
Textilka Slezan (ul. Staroměstská)

12.–13. 7. FM City Fest
Festival, který roztančí celé město. Vystoupí: Mandrage, D. Koller, Mirai, 
M. Hrůza, M. Spirit, E. Smetana, Pokáč, D. Stypka & Bandjeez a další.

Letní aquapark Olešná
13. 7., 16:00 Zachraň si své dítě
10. 8.  Den zdraví s Centrem radosti

Malenovice, Rajská bouda
9. a 23. 7., od 8:30 Lysohorská nej ...  
 aneb co jste ještě nevěděli
Netradiční výstup na Lysou horu s  průvodcem rozložený do krátkých 
zastávek spolu s poutavým výkladem. Nutná je rezervace na tel. čísle:  

558 676 909 nebo e-mailem: janovska.dagmar@beskydy-info.cz.

Frenštát p. R., Amfiteátr na Horečkách
13. 7., od 13:00 Horečky fest
Devátý ročník mnohožánrového rodinného festivalu. Vystoupí: Tata Bojs, 
A. Langerová, Arakain, P. Rezek, Cocotte Minute, O. Lounová, M. Harich, 
Separ, J. Dušek. 

Ostravice, hřiště TJ Sokol
13. 7., od 14:00 Den obce Ostravice

Staré Hamry, kulturní dům
14. 7., 10:30 Starohamerská pouť
Tradiční bohoslužba od 10:30 hod. v kostele sv. Jindřicha. Ve 14 hod. 
proběhne tradiční setkání v  kulturním domě spojené s  výstavou 
a  přednáškou z  historie obce a  okolí. Na Samčance budou kolotoče 
a stánky.

Frýdlant n. O., roubenka Ondřejníček
13. 7. a 11. 8., od 11:00 Plackové hody
20. 7., 22:00 Noční výšlap na Ondřejník
První ročník pěšího nočního turistického pochodu na Ondřejník. Sraz 
u roubenky Ondřejníček. Trasu může zvolit každý dle svého uvážení. 
28. 7., 14:00 Interaktivní divadélko pro děti
Už od 11 hod. budou pro děti připraveny soutěže.
10. 8. Pozorování noční oblohy  
 – Rej Perseidů
Pozorování oblohy s odborným výkladem a hvězdářským dalekohledem. 
Začátek po setmění. 

Frýdlant n. O., kulturní centrum
22. 7. Příměstský tábor – Veselá věda
Tábor je určen pro malé badatele od 5 do 12 let, kteří rádi prozkoumá-

vají zákonitosti ze světa přírodních věd. Koná se od pondělí do pátku, od 
8 do 16 hod., je zajištěn teplý oběd a pitný režim, součástí programu je 
celodenní výlet.

Frýdlant n. O., parkoviště před KC
25. 7. Beskyd rallye
Zájemci si mohou prohlédnout staré nablýskané automobily, které do 
města zavítají při své „spanilé jízdě“ Beskydskou krajinou.

Pstruží, areál Opálená
27. 7., od 11:00 Portáši na Opálené
Tradiční akce na Opálené s bohatým folklorním programem a ukáz-
kami řemesel. Po celý den budou probíhat soutěže pro rodiny s dět-
mi.

Čeladná, areál ZŠ
2.–3. 8. Ladná Čeladná
Rodinný festival v  podhůří Beskyd, připraven je kvalitní hudební pro-
gram, divadelní scéna pro děti i dospělé, workshopy a představení pro 
děti.

Lubno, Bystřanka
2. 8., 17:00 Tradiční placky

Metylovice, hřiště
11. 8. Metylovská pouť

Hrad Hukvaldy
13. 7., 10:00 Dravci přilétají aneb sokolníci  
 na hradě
20. 7., 8:00 Obléhání nedobytné pevnosti
27. 7., 14:00 Hrdinové
10. 8., 10:00 Festival Moment!

INZERCE
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Frýdecko-místecké ulice  
– po kom se jmenují? 
Ulice Rudolfa Vaška

▶ Kateřina Janásová
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1

Ulice pojmenovaná po Rudol-
fu Vaškovi, jednom z nejvýznam-
nějších českých hudebních peda-
gogů, se nachází v poklidné části 
Místku Pod Puklí. Rudolf Vašek 
se narodil ve Frýdlantu nad Ost-
ravicí, a to 10. dubna roku 1896. 
V letech 1911–1915 studoval na 
učitelském ústavu ve Slezské 
Ostravě. Následně působil jako 
učitel na ostravských všeobecně 
vzdělávacích školách. V letech 
1922–1927 přerušil učitelová-
ní a sám studoval v Německu 
u významného pedagoga MUDr. 
W. Reineckeho sólový zpěv. Po 
návratu domů začal soukromě 
vyučovat zpěv. Rozvíjel vlast-
ní pěveckou metodu, popsanou 
v knize Kultivovaný zpěv – jeho 
zásady a metodika.

Mezi jeho žáky patřil také Ivo 
Žídek (přední tenorista Národní-
ho divadla) nebo Lubomír Havlák 
(rodák z Fryčovic, taktéž přední 
tenorista Národního divadla) či 
Zdeňka Diváková. Na počátku 

50. let 20. století byl hlasovým 
poradcem v ostravském Státním 
divadle a zároveň působil jako 
hudební pedagog na dnešní Ja-
náčkově konzervatoři až do roku 
1958, kdy odešel do důchodu. 
Zemřel v Ostravě 7. ledna roku 
1969.

Jeho pozůstalost je uložena 
v Ostravském muzeu v muzikolo-
gickém oddělení. ■

INZERCE

Sdílená kola není vhodné 
přivazovat ke kmenům stromů

Obliba sdílených kol ve Frýd-
ku-Místku stále roste a počet je-
jich výpůjček se zvyšuje. V před-
posledním červnovém týdnu 
využilo růžové kolo pro přepravu 
po městě téměř 1700 cyklistů, 
průměr na den tak činil více než 
242 výpůjček. 

V loňském tříměsíčním testo-
vacím provozu to přitom bylo jen 
necelých 66 výpůjček. Důvodem 
zvýšeného počtu výpůjček je také 
skutečnost, že kola mají třístupňo-
vou přehazovačku, takže se cyklis-
té při cestě z Místku do Frýdku 
tolik nenadřou. Navíc prvních 
patnáct minut jízdy mají zdarma 
a to už je doba, za kterou se mo-
hou dostat, kam potřebují. 

Společnost Rekola ve spoluprá-
ci s městem systém dále vylepšuje. 
Na základě množství podnětů bylo 
nově vytvořeno místo pro parko-
vání růžových kol na Pavlíkově 
ulici. V brzké době město rozmístí 
další nové cyklostojany. Možnosti, 
kam kolo zaparkovat, se tak zase 
o něco rozšíří.

Provozovatel služby upozorňu-
je, že není vhodné přivazovat kola 
ke stromům. Dochází tak k poško-
zení kůry nebo borky, do oděrek 
následně vstupují spory hub, vzni-
kají hniloby, zhoršuje se zdravotní 
stav stromu, což mnohdy končí 
jeho pokácením. ■

Kniha vypovídá o osudech 
německé rodiny ze Staříče

Češi a Němci žili po staletí 
v našem regionu vedle sebe. Dob-
ré vztahy mezi sousedy obou ná-
rodností vzaly ale po nástu-
pu nacismu často za 
své a po obsazení 
Sudet a nastolení 
protektorátu 
se ještě více 
vyhrotily. 
Ž i v o t n í 
osudy ro-
dáka ze 
S t a ř í č e 
H a r t -
m u t a 
Moško-
ře jsme našim čtenářům přiblí-
žili na stránkách našeho časopi-
su před dvěma lety. On sám se 
rozhodl podat pro další generace 
nezaujaté svědectví o osudu své 
rodiny, jejíž příslušníci se hrdě 
hlásili ke své německé národnos-
ti. „V průběhu let jsem pochopil, 

že otec svým naivním přesvědče-
ním na počátku okupace ovlivnil 

osudy mnoha lidí. Nikoho 
ale nikdy neohrozil, na-

opak mnoha lidem 
zachránil život. 

Některé za-
chráni l 

před 
z a -

t č e -
n í m , 

jiné před 
totálním na-
sazením na 
práce do Ně-
mecka. Za svůj 

omyl o svobodě zaplatil nejvyšší 
cenu,“ říká Moškoř ve své auto-
biografické knize Kdo seje vítr, 
sklízí bouři…, kterou vydal v roce 
2007 vlastním nákladem. Letos 
vyšel limitovaný dotisk knihy 
a zájemci o ni si mohou napsat na 
e-mail: redakce@fmpatriot.cz. ■



Vaši reklamu  
zde uvidí více  

než 50 000  
našich čtenářů!

PATRIOT 15ZÁBAVA |

Tajenku křížovky se jménem a adresou (bez tohoto údaje nebudete zařazeni do slosování) zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek  
nebo na e-mail: krizovka@fmpatriot.cz nejpozději do 28. července. 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: Ctirada Kotková, Vítězslav Lasák a Jan Bortlíček z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.
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