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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Elzerové (4. část)
▶ Petr Juřák
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Elzerové patřili mezi největší 
podnikatele a zaměstnavatele ve 
městě. Jejich doménou bylo tex-
tilnictví, okrajově se ovšem věno-
vali také stavebnictví, nevyhýbali 
se ani veřejným záležitostem. 
Rovněž zde nezůstávali stranou, 
jak nám ostatně ukazuje pří-
běh Johanna Elzera a jeho syna 
Rudolfa.

Střídání generací
Devadesátá léta 19. století 

a první desetiletí 20. století byly 
pro Místek obdobím velkých 
změn. Netýkalo se to jen komu-
nální politiky, ale obecních zále-
žitostí všeobecně. 

Komunální volby v roce 1894 
byly do jisté míry triumfem české 
národní strany, ta totiž získala po 
patnácti letech většinu ve třetím 
sboru, naopak první a druhý vo-
lební sbor byl doménou německé 
strany. Česká strana měla tehdy 
v obecním výboru celkem deset 
svých zástupců, německá pak 
dvacet. Starostou města se stal 
textilní podnikatel Ludwig Cza-
janek, bratři Johann a Rudolf 
Elzerové byli zvoleni za členy fi-
nančního a stavebního odboru 
obecního výboru. První schůze 
nově zvoleného obecního výboru 
se konala 2. října 1894. Ta je za-
jímavá tím, že na ní byl čten spo-
lečný dopis bratrů Elzerových, 
kteří chudým Místeckým bez roz-
dílu náboženství a národnosti da-
rovali 500 zlatých, stejnou částku 
poskytli místeckému sirotčinci, 
500 zlatých pak vložili do fondu 
vánočního stromku, který sloužil 
k obstarávání dárků pro sirotky 
a děti ze sociálně slabých rodin. 

Tato štědrost ze strany Elzerů 
byla spojena s jejich otcem, kte-
rý zemřel 16. srpna 1894 ve svém 
domě čp. 260, příčinou úmrtí 
byla cirhóza jater. Johann Elzer 
starší byl pohřben na místeckém 
hřbitově o dva dny později. Jako 
by symbolicky ze scény odcházela 
jedna generace, která ještě pa-
matovala staré dobré časy, a na 
její místa nastupovala generace 
nová, dynamičtější a dravější. 

Národnostní půtky na 
místeckém politickém nebi 

Rozložení sil ve vedení města 
se radikálně změnilo po volbách 
v roce 1897, které pro českou 
stranu skončily opravdovým de-
baklem. Její zástupci neuspěli 
ani v jednom z volebních sborů 
a do obecního výboru nebyl zvo-
len nikdo z nich. Byl to šok nejen 
pro místní národovce, kteří byli 
„namlsáni“ z voleb o tři roky dří-
ve a usnuli na vavřínech, ale pro 
celé národní hnutí v českých ze-
mích. Povolební situace v Míst-
ku byla probírána a glosována 
jeho významnými představiteli, 
reflektována byla také v různých 
periodikách nadregionálního 
charakteru. K místecké pročeské 
komunální katastrofě se napří-
klad 4. listopadu 1897 vyjádřily 
Selské listy, které byly vydávány 
v Olomouci. Za volební prohrou 
viděly nekalé praktiky místec-
kých Němců, kteří se prý neštítili 
toho, aby uměle navýšili počet 
oprávněných voličů: 

„Krvácíme opětně z rány 
nedávno teprv částečně zaho-
jené. Třetí sbor v Místku, kte-
rý od 3 let byl v našich rukou, 
opětně ztracen! Ne ztracen, ale 
vyrván násilím a nestoudností 

strany německé, která podle sta-
ré osvědčené praktiky nestyděla 
se užíti prostředků, které jsou 
v oči bijícím podvodem. – Jak 
známo nadělalo se tu kde nic tu 
nic 83 nových 1zlatových voličů 
(tj. voličů platících ve městě nej-
nižší možnou daň, čímž získali 
právo volit v obecních volbách 
– poznámka autora), kteří byli 
velmi ochotně potvrzeni a nic 
nebylo pod sluncem snadnějšího 
než toto poslední ,čestné‘ vítěz-
ství místeckých Germánů.“ 

Selské listy rovněž neopomně-
ly zmínit široký dopad místec-
kých komunálních voleb na české 
národní hnutí, které na volební 
prohru reagovalo velmi emocio-
nálně: „Smutná zvěst o tom stih-
la hned po volbě také do Prahy 
a akademikové moravští v Praze 
uznali za prospěšné i potřebné 
zaslati českým voličům v Místku 
osvědčení, jež tuto uveřejňujeme. 
Bylo by žádoucno, aby co nejdří-
ve byla svolána schůze student-
stva, kde by se poměry našich 

ujařmených měst a menšin po-
stavily do pravého a jasného svět-
la, a aby pečováno bylo o to, aby 
se o věci této nejen mluvilo, ale 
také s příslušných stran koneč-
ně jednou jednalo. To ostatně již 
má na zřeteli zmíněné prohlášení 
opatřené řadou podpisů, jež zní 
(navrženo byvši p. JUC. F. Va-
halíkem) takto: ,Českým voličům 
v Místku! … Výkřik bolesti a hně-
vu z volebního bojiště Místeckého 
zalehnul i k nám zde. Umíme oce-
niti tvrdý osud, jakému za nevší-
mavosti české veřejnosti vydány 
jsou dvě perly na českém pomezí 
– Místek a Frýdek. Zvedáme hlas 
svůj jako zástupci všech krajů 
moravských, abychom vzrušili 
zvláště moravské kraje k činům, 
k vystoupení na odražení surové-
ho násilí, které rdousí život krás-
ných českých měst a celých krajů. 
Hlas náš buď zároveň varovným 
vyzváním k našim poslancům, 
aby své povinnosti vůči ujařme-
ným městům se vším důrazem už 
jednou zadost učinili!‘ “ ■

Dobová pohlednice z konce 90. let 19. století zachycující místecké impérium rodiny Elzerů: nahoře rodinná vila a budova přádelny, 
dole objekty tkalcovny a úpravny.  Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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Na jaře letošního roku jsme si 
připomněli 260. výročí posvěce-
ní frýdeckého poutního kostela 
Navštívení Panny Marie, které 
vykonal 13. května 1759 vrati-
slavský biskup Filip Gotthard  
Schaffgotsch. Ve druhé polovině 
roku pak vzpomínáme již dvě de-
sítky let, které uplynuly od chvíle, 
kdy byl tento chrám povýšen pa-
pežem Janem Pavlem II. na tzv. 
menší baziliku (basilica minor). 
Stalo se tak 30. srpna 1999 a tato 
radostná událost byla ve Frýdku 

oslavena děkovnou bohoslužbou 
v sobotu 23. října téhož roku. Os-
travsko-opavský biskup František 
Václav Lobkowicz při ní tehdy ve-
řejně přečetl papežský dokument, 
který zařadil frýdecký poutní 
chrám mezi přední katolické sva-
tyně na světě. 

U příležitosti těchto dvou 
významných výročí připravila 
Římskokatolická farnost Frý-
dek panelovou výstavu s názvem 
Ó Matičko Frýdecká: Poutní 
chrám v proměnách staletí. Au-
torem výstavy je historik těšín-
ského muzea David Pindur. Na 

devíti panelech umístěných pří-
mo v bazilice představuje přede-
vším obrazem proměny tohoto 
slezského poutního místa a dů-
ležité momenty z jeho bohaté 
historie. Výstava je pro širokou 
veřejnost ke zhlédnutí do konce 
roku. ■

PATRIOT

Máte ve své rodině nebo okolí 
pamětníky zajímavých událostí? 

Jejich životní příběh rádi 
zveřejníme v našem časopise. 

Napište nám na adresu redakce nebo na 
e-mail: redakce@fmpatriot.cz

FRÝDECKO-MÍSTECKÝ PATRIOT 
S. K. Neumanna 1641  
738 01, Frýdek-Místek
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Občané mohou nově třídit i plechovky
Statutární město Frý-

dek-Místek zkušebně 
zavedlo svoz bioodpadu 
i ze sídlišť. Ten byl dosud 
svážen jen od rodinných 
domů, kde je produkce 
bioodpadu vysoká. Nyní 
budou hnědé kontejnery 
na bioodpad zkušebně 
rozmístěny i na sídliš-
tích, konkrétně na mís-
tech, na kterých už rok 
stojí nádoby na použité 
oleje. Do hnědých kon-
tejnerů budou moci lidé vyhodit 
zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, 
ale i zeminu z květináčů a truh-
líků, čajové sáčky nebo kávovou 
sedlinu. Bioodpad ze sídlišť bude 
svážen dvakrát týdně. Obsah ná-
dob skončí v kompostárně, kde 

se zpracuje na kompost a kvalitní 
zeminový substrát. 

Nově mají občané možnost tří-
dit také kovové obaly od nápojů 
(ne konzervy), tedy plechovky od 
piva, koly, energetických nápojů 
apod. Vhazují se společně s plasty 

do žlutých kontejne-
rů. Po vysypání žlutého 
kontejneru do sběrného 
vozidla bude jeho obsah 
dopraven na dotřiďova-
cí linku v Lískovci, kde 
dojde k ručnímu odděle-
ní plechovek od plastů. 
Následně budou obě tyto 
komodity předány k dal-
šímu využití.

Není bez zajíma-
vosti, že vloni občané 
města vytřídili celkem 

2 555 tun papíru, skla a plastů, 
což je v porovnání s předešlým ro-
kem o 137 tun více. Svezeno bylo 
o 389 tun více bioodpadu, celkem 
5 286 tun. A ve speciálních kontej-
nerech skončilo 674 kg použitých 
kuchyňských olejů a tuků. ■

Další fotografický kurz 
povede Jan Bainar

Na středu 16. října je připra-
ven další fotokurz Frýdek-Místek 
objektivem. Tentokrát však po-
někud netradiční, zájemci se totiž 
do ulic města vydají se setměním. 
Průvodcem jim bude profesionál-
ní fotograf Jan Bainar, jehož fo-
tografie se dostala až do časopisu 
National Geographic. Noční sním-
ky mají své kouzlo díky lokálnímu 
nasvícení objektů. Zájemci se tak 
naučí fotografovat osvětlené měs-
to či romantická zátiší historické 
části Frýdku. Každý účastník bude 
moci poslat své nejzdařilejší fo-
tografické úlovky, ze kterých Jan 
Bainar vybere tři nejlepší. Jejich 
autoři pak obdrží návštěvnickou 
kartu Beskydy Card. Do kurzu 
se mohou přihlásit dospělí i malí 
fotografové v doprovodu rodiče. 
Kurz začíná v 17 hodin na Zámec-
kém náměstí ve Frýdku. Potrvá 
tři hodiny a jeho cena je 250 ko-
run. Přihlášky přijímají pobočky 
turistického informačního centra 
v Místku na nám. Svobody nebo 
ve Frýdlantu n. O. na Hlavní ulici. 
Uzávěrka přihlášek je minimálně 
tři dny předem. ■

Chata Prašivá má nové veřejné ekologické toalety
Po více než dvou letech usilov-

ných prací nadšenců a dobrovol-
níků a za obrovské sounáležitosti 
okolních obcí, firem a institucí 
se podařilo otevřít nové veřejné 

ekologické toalety u horské cha-
ty Prašivá. „První spláchnutí“ 
se konalo koncem prázdnin, při 
této příležitosti návštěvníci vyu-
žili možnost speciální exkurze po 

zrekonstruované chatě, která je 
nejstarší českou horskou chatou 
ve slezských Beskydech. Mnozí si 
nenechali ujít ani výstup na roz-
hlednu. ■
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Populace dárců krve v ČR stárne a počet dárců krve a plazmy ubývá

Charita FM uspořádá
Den pro pečující osoby

Nové Centrum aktivních seniorů stálo přes padesát milionů korun    Foto | Jiří Sachr

Na dárce čeká v Krevním centru milý a ochotný personál

Krevní centrum ve Frýdku-
-Místku je zařízení transfuzní 
služby ČR s třicetiletou tradicí, 
které zásobuje transfuzními pří-
pravky nejen frýdeckou nemoc-
nici, ale i ostatní nemocnice v ČR 
a participuje na projektu výroby 
krevních derivátů z české plaz-
my. Ty se pak významnou měrou 
podílí na léčbě pacientů nejen 
v našem kraji, ale i v celé České 
republice.

Krevní centrum vyzývá dár-
ce krve a plazmy k odběrům, a to 
jak přímo ve Frýdku-Místku, tak 
i v satelitních zařízeních Havířov, 
Bohumín, Valašské Meziříčí a nově 
v OC Breda&Weinstein v Opavě.

Jako jediné na severní Moravě 
nabízí svým dárcům kromě stan-
dardních vyšetření ještě navíc vy-
šetření krve NAT metodou, která 
zvyšuje bezpečnost transfuzních 
přípravků.

V situaci, kdy se stále otevírají 
čistě komerčně zaměřená plazma-
centra v našem severomoravském 
a slezském regionu, si stále vážíme 
našich dárců a upřednostňujeme 
neplacené dárcovství s možností 
odpisu 3 000 Kč za jeden odběr ze 
základu daně. Celkově však výše 
tohoto odpočtu nesmí činit více 
než 15 % ze základu daně. Příjem-
ný je i den pracovního volna s ná-
hradou mzdy. Ve všech našich za-
řízeních nabízíme i odběry plazmy 
s kompenzací 600 Kč za odběr. www.krevnicentrum.cz

Na všechny naše dárce se těší 
milý personál, krátká objednávací 
doba, občerstvení a možnost výbě-
ru z mnoha benefitů, které z obou 
typů dárcovství plynou.

Bližší informace najdete na na-
šich webových stránkách.
Zachovejte nám, prosím, přízeň.

 Čekáme na Vás.
 MUDr. Boris Bubeník, 

 ředitel Krevního centra  
 ve Frýdku-Místku

Charita Frýdek-Místek uspo-
řádá poslední říjnový den v zá-
kladní škole v Dobré akci na-
zvanou Den pro pečující osoby. 
Nabídne bohatý program plný 
praktických ukázek a přednášek. 
Pracovníci charity ukáží, jak po-
lohovat na lůžku, hygienu u leží-
cích osob, základy rehabilitace, 
kterou lze provádět doma, nebo 
nácviky a ukázky s kompenzační-
mi pomůckami. Zaměří se také na 
problematiku dávek pro pečující 
a co dělat, když se senior nedoká-
že podepsat. K zhlédnutí bude vý-
stava pomůcek k péči nebo ukáz-
ky aktivizačních činností, které 
lze provádět v domácím prostře-
dí. Vstup na akci, která se koná 
od 9:30 do 17 hodin, je zdarma. ■

Senioři se dočkali – mají 
svůj „vlastní“ objekt

V pondělí 16. září byl v místech, 
kde v minulosti stával Dům dětí 
a mládeže, na ulici Anenská v Míst-
ku slavnostně otevřen zbrusu nový 
třípodlažní objekt Centra aktivních 
seniorů. Svou kapacitou umožňu-
je centralizovat zájmovou činnost 
místních obyvatel v důchodovém 
věku, kteří v něm mohou realizovat 
své nejrůznější aktivity pod jed-
nou střechou. Na konečné podobě 

novostavby, která stála přes pade-
sát milionů korun, se navíc podíleli 
i samotní zástupci seniorů.

Centrum aktivních seniorů 
bude provozováno jako neziskové 
a nekomerční zařízení. Objekt je 
určen k provozování zájmových 
a kulturních aktivit seniorů, k se-
tkávání a podpoře aktivit v oblasti 
kulturní, společenské, vzdělávací 
i sportovní. ■

Vítání občánků se vrací 
zpět na frýdecký zámek

Společenský obřad vítání ob-
čánků, při kterém jsou novoro-
zenci s trvalým pobytem na území 
Frýdku-Místku uvítáni mezi obča-
ny města, se po dvou letech vrací 
na zámek. Konat se bude v prosto-
rách historického rytířského sálu. 
Po dobu dvou let se tato akce kvůli 
rekonstrukci nádvoří zámku ko-
nala v Národním domě v Místku.

Pozvánky k vítání občánků 
jsou rodičům zasílány na základě 
vyplněné přihlášky, kterou obdrží 
s rodným listem dítěte. ■

Skalice bude mít 
opravený kulturní dům

V polovině června začala ob-
nova kulturního domu ve Skalici, 
který poškodil požár. Konkrétně 
se jedná o opravu prostoru ša-
ten tělocvičny, prostory užíva-
né osadním výborem se dočkají 
opravy elektroinstalace, podlahy 
a omítek a zařízení bude obnove-
no i v požárem zničené knihovně. 
Veškeré práce by měly být hotovy 
během podzimu. ■
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Den pro pečující 
osoby

31. ŘÍJNA / ZÁKLADNÍ ŠKOLA / DOBRÁ U FM / 9.30-17.00
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▶ Jiří Sachr

Jako jeden z organizátorů stávky v Karlově huti  
byl otec bez práce sedm let, říká Josef Polach mladší
Textilní a hutní průmysl ve Frýdku 
a Místku na počátku minulého 
století významně ovlivňoval 
nejen podobu města, ale také 
náladu místních obyvatel. V době 
celosvětové hospodářské krize na 
počátku třicátých let přicházely 
podniky o své zakázky, docházelo 
k masovému propouštění, 
dělnictvo se radikalizovalo 
a vypukaly nepokoje. Přímí 
svědci celozávodní stávky dělníků 
lískovecké Karlovy huti v roce 
1931 už nejsou dnes mezi námi, 
podrobnosti o ní můžeme čerpat 
z dobového tisku a archivních 
materiálů nebo také z vyprávění 
potomků účastníků těchto 
událostí. O životě jednoho 
z nich nám vyprávěl jmenovec 
svého otce Josef Polach.

Sám jsem se narodil až po 
válce v roce 1946, takže události, 
kterých byl otec aktérem za první 
republiky a během německé oku-
pace, znám pouze z jeho vyprávě-
ní, některým pozdějším příhodám 
v jeho životě jsem byl přímým 
svědkem, o jiných jsem se do-
zvídal v průběhu svého života od 
svých blízkých a známých.

Otec se narodil ještě za Ra-
kousko-Uherska v roce 1908 na 
Panských Nových Dvorech, kde 
jeho rodiče František s Barborou 
žili v podnájmu v malé dřevěné 
chaloupce, která patřila sedláko-
vi Švandovi. Byla to jedna z mála 
dřevěnic v okolí, sedlák Švanda 
bydlel ve zděném podsklepeném 
stavení hned v sousedství a byla 

tam také ještě další budova, která 
sloužila k hospodářským účelům. 
Babička se starala o domácnost, 
dědeček byl vyučený stolař a tesař 
a v domku měl zařízenou malou 
dílnu, ve které pracoval převážně 
na zakázkách pro Karlovu huť. 
Kromě tatínka, kterému dali jmé-
no Josef, neměli další děti, ale 
společně vychovávali ještě scho-
vanku Františku, která od nich po 
druhé světové válce odešla. 

Jaké bylo otcovo mládí, čím se 
vyučil a kde pracoval?

Ke školní docházce ho rodiče 
nechali zapsat do německé školy 
ve Frýdku, kam docházel a kterou 

absolvoval. Tam se také výborně 
naučil německy. Rodina byla ale 
chudá a její majetkové poměry 
vyžadovaly, že musel ještě v jinoš-
ském věku začít pracovat. Nevím, 
kolik mu bylo let, ale hned po ško-
le nastoupil jako dělník do Karlo-
vy huti v Lískovci, kde se brzy za-
čal angažovat i politicky. Společně 
s dalšími kolegy – Korbelem, Fi-
lipem a Berekem, založili Dělnic-
kou tělovýchovnou jednotu, která 
zajišťovala sportovní vyžití všech 
zaměstnanců huti. Přestože ctil 
celoživotně demokratické myšlen-
ky a zásady a názorově se přiklá-
něl k sociální demokracii, vstoupil 
v té době do KSČ, která měla mezi 
dělníky v továrně největší vliv. Za-
čínala celosvětová hospodářská 
krize a ta měla za následek úbytek 
zakázek. Bylo oznámeno první 
propouštění…

Na jaře roku 1931 proběhla velká 
celozávodní stávka, účastnil se jí 
také váš otec?

Patřil mezi její organizátory 
a také na to doplatil. Všechno za-
čalo v dubnu oznámením nového 
ředitele Doderera o výpovědích 
čtyřem stům dvaceti dělníkům, 
za které se postavil závodní vý-
bor. Požadoval, aby byly jejich 
výpovědi vzaty zpět, a navrho-
val zkrácení pracovního týdne 

při odpovídajícím snížení mezd. 
Tou dobou demonstrovalo před 
bránou závodu asi sedm set lidí. 
Vedení společnosti povolalo na 
pomoc proti nim četnictvo a záro-
veň se snažilo získat část dělníků 
pro dostavbu nové válcovny, což 
se jim podařilo. Stávkokaze svá-
želi do továrny v zaplachtovaných 
automobilech, aby je nikdo ne-
mohl poznat. Po sedmi týdnech 
byla stávka ukončena, osm stovek 
zaměstnanců dostalo výpověď, na 
jejich místo přišli dělníci z Nýdku 
a Rotavy, pro které Báňská a hut-
ní společnost vystavěla domy na 
Nové osadě. Vzhledem k jejich ně-
mecké národnosti se mezi místní-
mi obyvateli vžil pro pojmenování 
osady název Berlín. Tisk sociální 
demokracie na Ostravsku k poráž-
ce stávky napsal: „Znovu se ukáza-
lo, že nejnebezpečnějším škůdcem 
celé dělnické třídy, přímým poma-
hačem kapitálu, je komunistická 
strana.“ Tehdy otec na komunisty 
zanevřel, cítil se jako oběť jejich 
manipulace.

Zmínil jste, že otec na svou roli při 
organizaci stávky doplatil. Předpo-
kládám, že byl propuštěn...

Bez práce se ocitl na dlouhých 
sedm let! Vypomáhal dědečkovi 
v jeho dílně a s žebračenkou na 
20 Kč týdně žil se svou manželkou Josef Polach se svou manželkou Annou    Foto | archiv Josefa Polacha ml.

Josef Polach na Panských Nových Dvorech, nedaleko míst, kde žili před válkou jeho rodiče a prarodiče Foto | Jiří Sachr
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až do doby, kdy ho vzali na mi-
lost a mohl do Karlovy huti opět 
nastoupit. To už se blížila druhá 
světová válka a zbrojní zakázky 
potřebovaly lidi do výroby.

V předchozí odpovědi zmiňujete 
otcovu manželku, vaši maminku. 
Bydlel v té době ještě společně 
s rodiči?

Maminka se jmenovala Anna 
a do Frýdku přišla za prací společ-
ně se svou sestrou z polského Bial-
ska. Před válkou pracovala v jedné 
z místních textilek a v roce 1940 se 
jim narodila má sestra Jiřina. Je-
jich ekonomická situace neumož-
ňovala, aby se zcela osamostatnili, 
a tak žili všichni společně stále 
s mými prarodiči a schovankou 
Františkou na Panských Nových 
Dvorech.

Otec byl během válečných let stále 
zaměstnán v Karlově huti? Neocit-
nul se pro svou minulost v hledáčku 
zájmu německých okupantů?

Vzpomínal, že byl opakovaně 
pozván k výslechu na ostravské 
gestapo, ale neměli mu co pro-
kázat. Na válečná léta pak vzpo-
mínal hlavně v souvislosti s osvo-
bozením Frýdku. Při ústupu 

německé armády došlo k ostře-
lování německých pozic trojicí 
mládenců Miroslavem Kozlem, 
Rudolfem Kučou a Miroslavem 
Mikulou. Němci po nich pátrali 
a prohledávali domy v celé oblas-
ti Panských Nových Dvorů, kaž- 
dý dům, od střechy po základy. 
Naše dřevěnice byla pod palbou, 
neměla sklep, kde by se mohli 
schovat, a tak se všichni společ-
ně s dalšími sousedy a rodinou 
sedláka Švandy ukrývali ve skle-
pě jeho domu. Švandu zastřelili, 
když se snažil vyvézt zemědělský 
povoz ze stodoly, mysleli si, že 
tam ukrývá zbraně. Naši dřevěni-
ci zapálili. Když vtrhli do sklepa, 
kde se společně s otcem tísnilo 
dalších patnáct lidí, domnívali se, 
že se jedná o pomocníky partyzá-
nů, a chtěli všechny na místě po-
střílet. Před smrtí je uchránila ot-
cova duchapřítomnost a znalost 
němčiny, vojákům vysvětlil, že se 
jedná o civilisty, kteří se zde skry-
li před palbou. Tím je zachránil. 

Brzy poté se už v domě obje-
vili Sověti, kteří byli Němcům 
v patách. Úsměv na tváři a radost 
z osvobození z dědečka vyprcha-
la, když mu vzali jeho kožený 
kabát. 

Po válce neměli rodiče se sest-
rou kde bydlet, dřevěnice lehla 
popelem, a tak se nastěhovali 
k rodině matčiny sestry, která žila 
poblíž frýdecké sokolovny. Otec 
se tam tehdy seznámil s přísluš-
níkem západní Československé 
obrněné brigády a válečným hrdi-
nou z bojů u francouzského Dun-
kerque Bohuslavem Sládečkem ze 
sousedství, kterého obdivoval pro 
jeho statečnost a v mnohém se mu 
stal vzorem. Stali se z nich přátelé. 

Později byl rodičům přidělen 
zkonfiskovaný domek na dneš-
ní Lubojackého ulici ve Frýdku. 
Tatínek nadále pracoval v Karlově 
huti. Po osmačtyřicátém si komu-
nisté mysleli, že bude hájit jejich 
myšlenky a agitovat pro ně. Mý-
lili se, otci vadilo zrušení sociální 
demokracie, dožadoval se veřejně 
svobodných voleb a znovuzave-
dení prvorepublikových politic-
kých poměrů, poslouchal vysílání 
Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky 
a dalších západních stanic, ze kte-
rých se dovídal informace o probí-
hajících procesech. Soudruhy na 
pracovišti zdravil demonstrativně 
německy „heil“, aby jim dal naje-
vo, že se chovají stejně jako ně-
mečtí fašisté. 

A to vše zůstalo bez odezvy? 
Samozřejmě že ne! Přeřadili 

ho do mořírny, která byla nejhor-
ším provozem v huti, pracoval zde 
společně s vězni, kteří sem byli 
sváženi z věznice v Ostravě Heř-
manicích. Práce s kyselinou síro-
vou se podepsala na jeho zdraví, 
poškodila mu sliznici a průdušky. 
Ze zdravotních důvodů přešel 
k závodní stráži, kde ale byly nej-
nižší výdělky v celém závodu. Aby 
uživil rodinu, nastupoval do šest-
náctihodinových směn. 

V roce 1971 se nachladil a s cel-
kovou slabostí ulehl do postele. 
Přivolal jsem k němu obvodní 
lékařku, kterou jsem žádal o jeho 
převoz do nemocnice. Aniž by mi 
cokoliv vysvětlila, převoz odmítla 
a tatínek následujícího dne ze-
mřel. Vím, že jsou to silná slova, 
ale její nečinnost dodnes považuji 
za vraždu. (smutný povzdech)

Vzpomínáte na otce i v dnešní 
době?

Mám pocit, že čím dál častěji. 
Byl přísný, ale spravedlivý. Vy-
pěstoval ve mně úctu a respekt 
k demokratickým hodnotám. Ni-
kdy se nezpronevěřil svým zása-
dám… ■
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▶ Jiří Sachr

Střílet góly a pomoci klubu k postupu do druhé ligy. Právě to se 
čeká od fotbalového útočníka Jakuba Teplého, který je největší letní 
posilou Valcířů. V úvodních kolech tyto cíle naplňoval a se šesti góly je 
nejlepším střelcem týmu. V polovině září se však zranil a mužstvo se 
nějakou dobu musí obejít bez něj, což je pro šestadvacetiletého hráče 
velká rána. Rodák z Frýdku-Místku přesto nevěší hlavu, věří, že bude 
brzy k dispozici a pomůže mužstvu ke splnění vytouženého cíle. 

„Co se týče mého zranění, lékařské
vyšetření naštěstí neukázalo nic
vážného, ale přesto si vyžádalo

zápasovou pauzu. Věřím, že ještě do konce 
podzimu klukům na hřišti pomůžu.“

Fotbalový útočník Jakub Teplý je zpět v mateřském klubu.  S Frýdkem-Místkem pomýšlí na postup do vyšší soutěže

V tehdejších Válcovnách jste fotba-
lově vyrostl, jaké byly vaše první 
fotbalové krůčky?

S fotbalem jse začal asi v pěti 
letech. Když mi bylo osm, měl 
jsem možnost hrát i hokej a já 
jsem řešil otázku, pro který sport 
se rozhodnu. Rodiče mě do niče-
ho nenutili, nechali to na mně. 
Zůstal jsem u fotbalu a s odstu-
pem času můžu říct, že toho roz-
hodně nelituju.

V mládí bývá důležitým faktorem 
podpora rodiny, mohl jste se spo-
lehnout na toto zázemí?

Podpora rodiny je pro mě asi 
jako pro každého hráče hodně 
důležitá, zvláště v momentech, 
kdy se na hřišti nedaří. Pamatuji 
si, že když jsem jako hodně mla-
dý neproměnil penaltu, byl jsem 
z toho jak se říká pořádně zdrblý. 
Rodiče mě uklidňovali, s tátou 
jsme si sedli a pobavili se o tom. 
Byl jsem rád, že jsem se mohl ně-
komu svěřit. Táta fotbalu rozumí, 
dodnes hraje futsal, od malička 
jsem se na něj chodil dívat.

Předpokládám, že rodiče jsou 
vašimi fanoušky dodnes...

Je to tak, ať už jsem hrál kde-
koliv, jezdili mě podporovat sko-
ro na každý zápas. Hlavně táta 
je fotbalový fanatik a doprovází 
mne prakticky všude. Byl i v Tep-
licích, kde jsem dal svůj jediný 
prvoligový gól. I dnes na domácí 
zápasy do Stovek chodí celá ro-
dina včetně babiček, jsou to moji 
nejvěrnější fanoušci.

V klubu už jste v minulosti působil, 
jak na toto období vzpomínáte?

Z Frýdku-Místku jsem odešel 
před šesti a půl lety, zrovna jsme 
tehdy vybojovali postup do druhé 
ligy. Po sezóně mi nabídla profe-
sionální smlouvu Jihlava a jako 
mladého kluka mě lákalo zahrát 
si první ligu. Nakonec jsem ale 
v Jihlavě zůstal jen půl roku, pro-
tože jsem většinou nastupoval jen 
za béčko. Ale okusil jsem si první 
ligu, a jak už jsem říkal, v Tep-
licích se mi podařilo i skórovat. 
Jihlava pak chtěla, ať se vykopu 
někde na hostování ve druhé lize. 
Následovalo Ústí nad Labem, Tři-
nec, mezitím i třetiligové Jirny. 
Nebylo to vždy jednoduché, ale 
musím říci, že v tomto ohledu 
mám skvělou přítelkyni, která mé 
přesuny dobře zvládala. Asi nej-
delší mé angažmá bylo to poslední 

ve Znojmě, kde jsem byl dva a půl 
roku. V klubu vládlo takové rodin-
né prostředí, líbilo se nám tam.

Můžete přiblížit okolnosti svého 
návratu do Frýdku-Místku?

Ve Znojmě mi skončila smlou-
va. Když se mezi nabídkami obje-
vila i ta z Frýdku-Místku, neváhal 
jsem. Rozhodlo férové jednání 
i podmínky, klub má velmi dobré 
zázemí srovnatelné s prvoligovými 
týmy. Navíc se nám narodil druhý 

Jak hodnotíte vstup do sezóny, po 
devíti odehraných zápasech jste 
druzí s jednobodovou ztrátou na 
vedoucí Blansko...

Pár zápasů se nám vyvedlo, 
pár ne. Neměli bychom mít ta-
kové výpadky, jako v Kroměříži 
nebo ve Znojmě, kde jsme nezís-
kali ani bod. Je to škoda, protože 
máme silné mužstvo na to, aby-
chom zvládali zápasy s každým 
soupeřem. Ale sezóna je dlouhá, 
v polovině už bude jasněji, zda 

Sestava, se kterou MFK vstupoval do podzimní části soutěže. Kuba Teplý v prostřední řadě třetí zprava.  Foto | archiv MFK Frýdek-Místek

syn, koupili jsme ve Frýdku byt. 
Mám zase novou motivaci, znovu 
bych tady rád zažil postup do vyšší 
soutěže.

Vrátil jste se sice do známého prostře-
dí, ale určitě jste si musel zvykat na 
nové spoluhráče...

To je pravda, z původního 
mančaftu tu zůstal vlastně jen kapi-
tán Petr Literák. Překvapilo mě, že 
je tady hodně mladých kluků. Po-
každé, když jdu poprvé do nové ka-
biny, jsem trochu nervózní, ale pak 
to ze mě spadne a vše je v pohodě.

máme na postup do druhé ligy, 
nebo ne.

Zmínil jste nevydařené utkání ve 
Znojmě, které pro vás muselo být 
hodně prestižní. Z trávníku jste ale 
odešel ani ne po odehrané půlhodi-
ně. Co se přihodilo?

Musel jsem odstoupit kvůli 
zranění, při dopadu mi křuplo 
v koleni. Dodnes mě velmi mrzí, 
že jsem klukům na hřišti nemohl 
pomoci. Chtěl jsem své bývalé 
spoluhráče porazit, zápas jsem 
vnitřně vnímal velmi osobně. 
I když jsme v poločase vedli 1:0, 
po pauze jsme dostali dva góly. 
Co se týče mého zranění, lékařské 
vyšetření naštěstí neukázalo nic 
vážného, ale přesto si vyžádalo 
zápasovou pauzu. V příštím týdnu 
už bych měl začít trénovat a pevně 
věřím, že ještě do konce podzimu 
klukům na hřišti pomůžu.

Trenér Pulpit po utkání ve Znojmě 
řekl, že momentálně jste na hřišti 
nenahraditelný. Jak se taková slova 
poslouchají?

Poslouchá se pěkně, když vám 
všichni okolo důvěřují. O to více 
mě právě mrzí, že jsem se zranil 
a nějakou dobu nemohu hrát. 
Hrozně mě to štve, ale budu se 
s tím muset vyrovnat. Bude to 
těžké i pro přítelkyni, protože 
když jsem dlouho bez fotbalu, 
jsem docela protivný. (úsměv)
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Fotbalový útočník Jakub Teplý je zpět v mateřském klubu.  S Frýdkem-Místkem pomýšlí na postup do vyšší soutěže

V útoku nastupujete s Adamem 
Varadim, který byl v minulé sezóně 
nelepším střelcem mužstva. Podle 
mnohých tak má Frýdek-Místek 
nejlepší útočnou dvojici v soutěži. 
Jak se vám spolupracuje, dokážete 
si na hřišti vzájemně vyhovět?

S Adamem vycházíme v poho-
dě, šlape nám to stejně dobře jako 
celému týmu. 

Na jaře mužstvu jen těsně unikl 
postup, stanovilo jej vedení klubu 
jako jednoznačný cíl pro tuto 
sezónu?

Určitě bychom chtěli do druhé 
ligy. Pokud mohu mluvit za sebe, 
nevrátil jsem se proto, abych hrál 
Moravskoslezskou ligu. Ale jak už 
jsem říkal, v listopadu uvidíme, 
na co vlastně máme. Fotbal je 
krásný v tom, že nevíte, co bude 
za měsíc.

Frýdek-Místek je už vaším sedmým 
působištěm, což je poměrně 

vysoké číslo. Vyhledáváte rád nové 
prostředí nebo změna vždy vyply-
ne z aktuálního vývoje situace?

Každý fotbalista chce hrát, 
málokdo se smíří s rolí čtrnác-
tého nebo patnáctého hráče, jak 
jsem to měl třeba v Jihlavě. Je 
důležité být herně vytížen, když 
hráč nemá zápasovou praxi, je to 
docela psychicky ubíjející, pro-
tože se nikam neposouváte. Bral 
jsem to tak, že když jsem pravi-
delně nenastupoval, chtěl jsem 
odejít někam, kde dostanu pro 
svou hru prostor. 

Jste v ideálním fotbalovém věku, 
vzhledem k tomu, že jste běhal i po 
prvoligových trávnících, není pro 
vás Moravskoslezská fotbalová liga 
přece jen málo? 

Úroveň soutěže jsem nikdy 
moc neřešil, zkusil jsem si i Čes-
kou fotbalovou ligu v Jirnách, což 
byla taky třetí liga. Ale je jasné, že 
bych chtěl alespoň o soutěž výše.

Plánujete se ve městě usadit na 
delší dobu? Třeba i v případě, kdy-
by se postup nepodařil?

Důležité je, že klub má určité 
ambice. Myslím si, že i kdyby to 
nevyšlo, nebyl by důvod, abych 
odcházel jinam. Bydlíme tady, 
máme dvě děti a zázemí našich 
rodičů, když je potřeba kluky na 
chvilku pohlídat, to vše by při 
rozhodování hrálo podstatnou 
roli.

Čeho byste chtěl v kariéře 
dosáhnout?

Budu se opakovat, ale tím 
nejbližším cílem je postup 
s Frýdkem-Místkem do druhé 
ligy. Výhledově bych si znovu 
rád zahrál v nejvyšší soutěži, 
snad se mi to ještě někdy po-
daří. A pokud ano, tak v ní pra-
videlně nastupovat, a ne pouze 
paběrkovat. jako se mi stalo 
v Jihlavě, kde jsem nastoupil 
pouze do sedmi zápasů. 

Přemýšlíte už také o tom, zda byste 
u fotbalu chtěl zůstat i po skončení 
aktivní kariéry?

Samozřejmě že se mi to honí 
hlavou, zvláště v těchto dnech. 
Pro někoho končí fotbal v sed-
madvaceti, jiný je na trávníku 
nezastupitelný ještě po pětat-
řicítce. U každého z hráčů je to 
velmi individuální. V listopadu 
bych rád začal studovat trenér-
skou licenci a pomalu v klubu 
pomáhat u některého z mládež-
nických týmů. Uvidíme, jestli mě 
to bude bavit.

Povedete k fotbalu i své dva syny?
Přítelkyně by z nich chtěla mít 

doktory, třeba zubaře (úsměv). 
Pokud se někdy rozhodnou pro 
fotbal a budou chtít poradit, rád 
jim předám své zkušenosti, jako 
to dělal táta v mých počátcích 
a dělá to vlastně dodnes. Určitě je 
nebudeme do ničeho tlačit, sami 
si vyberou, co je bude bavit. ■

Útočník MFK Frýdek-Místek Jakub Teplý se svou rodinou    Foto | Jiří Sachr
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Klasik zaznamenal historický úspěch
FOTBAL – MSFL, stadion Stovky
5. 10., 15:00 
MFK Frýdek-Místek – FK Vrchovina
19. 10., 10:15 
MFK Frýdek-Místek – MFK Vyškov
2. 11., 10:15 
MFK Frýdek-Místek – FC FASTAV Zlín B
LEDNÍ HOKEJ – CHANCE liga,  
hala Polárka
7. 10., 18:00
HC Frýdek-Místek – HC Dukla Jihlava
12. 10., 18:00
HC Frýdek-Místek – HC Zubr Přerov
13. 10., 17:00
HC Frýdek-Místek – HC Stadion Litom.
19. 10., 18:00 
HC Frýdek-Místek – HC RT Torax Poruba
21. 10., 18:00 
HC Frýdek-Místek – VHK ROBE Vsetín
30. 10., 18:00 
HC Frýdek-Místek – HC Baník Sokolov
HÁZENÁ – STRABAG RAIL extraliga,  
hala SŠED (ul. Pionýrů 2069)
6. 10., 18:00 Pepino SKP Frýdek-Mís-
tek – SHC Maloměřice Brno
20. 10., 18:00 Pepino SKP Frýdek-Mís-
tek – TJ Sokol Nové Veselí
VOLEJBAL – UNIQA extraliga mužů, 
ZŠ Pionýrů 400
5. 10., 19:30 
Black Volley Beskydy – Volejbal Brno
12. 10., 17:00 
Black Volley Beskydy – Kladno volejbal cz
26. 10., 19:30 
Black Volley Beskydy – ČEZ Karlovarsko
9. 11., 17:00 Black Volley Beskydy – 
Volejbalový klub Příbram
VOLEJBAL – UNIQA extraliga žen,  
ZŠ Pionýrů 400
5. 10., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek 
– VK Dukla Liberec
17. 10., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Místek 
– Volejbalový klub Královo Pole
26. 10., 17:00 TJ Sokol Frýdek-Mís-
tek – Policejní volejbalový klub Olymp 
Praha

KAM VYRAZIT FANDIT?

Lístek na hokej lze koupit on-line 
s možností rezervovat si oblíbené místo

Blíží se populární 
Hornická desítka

Morávka, chata Kamenitý
12. 10., 9:00 Beskydský Mont Blanc 
– Kamenitý. Individuální pěší turistika na 
3,8 a 13 km, dle zvolené trasy. 
Baška, přehrada
12. 10. Bašťanská 6. Okruh okolo 
přehrady Baška. Běžecký závod proběhne 
v dopoledních hodinách.
Hukvaldy, bývalé koupaliště
26. 10., 9:30 Po zarostlém chod-
níčku – spadaným listím. Již 38. ročník 
turistického pochodu na 15 km.
Hodoňovice, hostinec U Čendy
28. 10., 10:00 1/2 šichta na Čupku. 
Vytrvalostním během či chůzí se zdolává 
vyznačená trasa v délce 5,5 km s převýšením 
200 m po dobu „půlšichty“, tj. 4 hodin. 

KAM ZA AKTIVNÍM POHYBEM?

Až rozhodující pátý zápas roz-
hodl o vítězi letošního ročníku 
první ligy baseballistů. Stali se 
jimi hráči Klasiku Frýdek-Místek 
po vítězství 10:8 nad domácím 
Bleskem v Jablonci nad Nisou 
a zaznamenali tak největší úspěch 
v šestadvacetileté historii klubu.

Finálová série začala v Jablon-
ci, domácí první utkání vyhráli 
11:9, ve druhém se však radoval 
Klasik a po vítězství 14:7 srovnal 
sérii na 1:1 na zápasy. Ani Klasik 
naplno nevyužil výhody domácí-
ho prostředí, před početnou di-
váckou kulisou úvodní zápas pro-
hrál 5:9 zejména kvůli chybám 
v obraně, a pokud chtěl pomýšlet 
na titul, musel ve druhém utkání 
na vlastním hřišti bezpodmíneč-
ně zvítězit. To se podařilo, zápas 
nabídl nevídané drama a dospěl 
až do prodloužení. To už probí-
halo na hraně viditelnosti a po 
výsledku 10:9 v jedenácté směně 

se radovali domácí. Bylo jasné, že 
o celkovém triumfu v první lize 
rozhodne až poslední páté střet-
nutí v Jablonci.

„Museli jsme to udělat,“ řekl 
pro facebookový profil klubu 

hrající trenér Martin Drong. „Jsem 
strašně rád, že se to podařilo. Celá 
finálová i semifinálová série byla 
velké drama. Sezona gradovala až 
po dnešní výkon. Jsem spokojený 
s celým závěrem sezony.“ ■

Baseballisté frýdecko-místeckého Klasiku si vychutnali mistrovskou radost hned po zápase v Jablonci nad Nisou 
 Foto | Ján Jabrocký

Fanoušci ledního hokeje ve 
Frýdku-Místku určitě ocení no-
vinku v podobě možnosti 
zakoupit si vstupen-
ku na zápas pří-
mo z domova, 
kavárny či au-
tobusu. Mnozí 
chodí na zá-
pasy až těsně 
před jejich 
začátky a často 
pak čekají u po-
kladen v dlouhých 
frontách. Nyní si 
vstupenku mohou za-
koupit v předstihu, například i ze 
svého chytrého telefonu. Služba, 
která je dostupná na interneto-
vých stránkách oddílu, má i další 
výhodu, protože při takto zakou-
pené vstupence si návštěvník 

může vybrat místo, ze kterého 
chce v hale utkání sledovat. Re-

zervovaná vstupenka po 
on-line objednání 

a zaplacení přijde 
v elektronické 
formě na zvo-
lenou e-mai-
lovou adresu. 
Proto je mož-
né si vstupen-

ku vytisknout 
nebo i přeposlat. 

Vstupenka však 
může zůstat uložena 

i v chytrém telefonu, pro-
tože turnikety v hale jsou upra-
veny na čtení čárových QR kódů 
z aktivních displejů. Více na klu-
bovém webu.

Celkem 226 běžců se sešlo na 
43. ročníku Slezanské hodinovky. 
Mezi benjamínky zvítězili Mün-
sterová a Míček, v minipřípravce 
Mynarz a Trombíková. Dvanác-
timinutový běh nejlépe zvládli 
v přípravce Bartoňová a Garčic, 
v mladším žactvu Bystřičano-
vá a Klimas, ve starším žactvu 

Atletický oddíl TJ Slezan Frý-
dek-Místek uspořádá v sobotu 
2. listopadu už 34. ročník popu-
lárního běžeckého závodu Hor-
nická desítka. Závody mládežnic-
kých kategorií začínají v 10:30, ve 
13:35 odstartuje Běh pro zdraví na 
1 000 metrů a od 14 hodin Závod 
mílařů na 3333 metrů. Hlavní zá-
vod mužů a žen na 10 kilometrů 
je na programu od 14:30 hodin. 
Startuje se od Národního domu 
na Palackého ulici. Bližší informa-
ce na webu. ■

www.atletikafm.cz

Změny v kádru 
fotbalových Valcířů

Na poslední chvíli došlo 
v kádru fotbalistů MFK Frýdek-
-Místek k několika změnám. Val-
cíře posílila dvojice Jan Koňařík 
a Mohammed Olarewaju Hadi, 
kteří se představili už v posled-
ním domácím zápase s Uherským 
Brodem. Z Baníku Ostrava přišel 
na hostování dorostenec Lukáš 
Krajčo, který už ve Frýdku-Míst-
ku před nedávnem působil. Na 
hostování do divizního Nového 
Jičína do konce podzimní sezóny 
odešli mladíci Adam Mrkvička 
a Martin Kutáč. ■

Slezanská hodinovka 
Ťahanová a Kotásek, v dorostu 
Ningerová a Zemánek. Také zá-
vod žen na jednu hodinu ovládly 
běžkyně domácího Slezanu v po-
řadí Siebeltová, která nakroužila 
13 701 m, Krtková a Klepáčová. 
Závod mužů vyhrál Zahraj výko-
nem 16 607 m. Raška doběhl třetí, 
když zvládl 16 038 m. ■

www.hokej.hcf-m.cz
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Jak lze od státu získat zpět až 50 % vynaložených nákladů 
na rekonstrukci vaší nemovitosti?

Pokud máte v plánu rekon-
strukci nemovitosti (výměna 
oken, zateplení fasády, podlah, 
stropů) nebo jste již rekonstrukci 
provedli, mám pro vás tyto tipy:

Zavolejte a my vám poradíme, 
jakým způsobem byste mohli zís-
kat část svých investovaných pe-
něz zpět, případně jakou další in-
vestici na nemovitosti byste měli 
udělat, abyste získali od státu do-
taci a tím i zpět až 50 % z vašich 
investic.

Příklad z praxe:
Na servisní schůzce jsme zjis-

tili, že klient před rokem měnil 
střechu, vše z vlastních investic, 
bylo to zhruba 150 000 Kč. Po-
radili jsme se s naším specialis-
tou, který řeší dotace z programu 
Nová Zelená úsporám a na ná-
sledné schůzce dostal klient in-
formace, že pokud by si ještě udě-

lal zateplení domu, tak má nárok 
na proplacení 50 % jak z ceny 
střechy, tak na zateplení nemo-
vitosti, které bylo nutným zákla-
dem pro obdržení dotace. Klient 
neměl již vlastní prostředky, nic-
méně u nás měl předschválený 
limit, takže jsme mu jednoduše 
bez zajištění půjčili 300 000 Kč. 
Následně si zateplil nemovitost 
a poté mu náš specialista vyří-
dil schválení a čerpání dotace 
a klient obdržel fi nance od státu 
ve výši 225 000 Kč. 

Klient tak na základě nezá-
vazné schůzky zjistí, za jakých 
podmínek lze získat dotaci, 
může rekonstrukci následně 
provést svépomocí nebo fi rmou, 
kterou si sám vybere, popř. vyu-
žije naše doporučené fi rmy. Vše 
může začít dělat hned poté, co 
mu náš spe cialista vyřídí schvá-
lení dotace. 

Pokud patříte mezi ty, kteří 
nyní plánují zateplení, výměnu 
oken či střechy, zavolejte a domlu-
víme schůzku se specialistou, jenž 
následně zjistí, jakou maximální 
dotaci můžete získat, popř. za ja-
kých podmínek. 

Náš specialista vyřídí veškeré 
potřebné dokumenty, zajistí vy-
pracování projektové dokumenta-
ce a pomůže i s čerpáním dotace. 

Nemáte-li vlastní peníze ane-
bo by vám nestačily na kompletní 
rekonstrukci domu, můžeme vám 
půjčit za zvýhodněných podmínek 
a poté úvěr doplatit, jakmile vám 
přijdou peníze od státu. Můžeme 
vám zajistit nejen úvěr zajištěný 
nemovitostí, který je obdobou 
hypotéky (Hypoúvěr), a nebo 
velice jednoduchý Rychloúvěr, 
který poskytuje Modrá pyramida 
bez zajištění až do výše 800 000 
korun.

Na závěr
Zkuste využít vše, na co máte 

nárok – dotace se vztahuje vždy 
na nemovitost! Takže pokud 
vlastníte více nemovitostí, můžete 
čerpat vícekrát!

Není to tak těžké, pokud máte 
někoho, kdo ví, jak na to. Dotace 
se dají čerpat také na výstavbu 
nových nemovitostí. Výše dotace 
vždy záleží na zvolené formě izo-
lačních materiálů a technologií.

Těším se na případné dotazy, 
které rád zodpovím. 

Aleš Kocur
oblastní ředitel
Modrá pyramida 
Frýdek-Místek
608 474 247
Ales.Kocur@mpss.cz

Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 5,67 %.
Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření, je 100 000 Kč. 
Splatnost úvěru je 15 let, pevná roční úroková sazba je 4,99 %. Měsíční splátky: 1.–180. splátka je 816 Kč, 181. splátka je 613 Kč. Splátky ve fázi 
překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 147 506 Kč a celková doba trvání smlouvy 
o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující úhrady: 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. Pro získání úvěru za nabízených podmínek je 
nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření. Na základě této nabídky nevzniká právní nárok na získání úvěru. 

V říjnu máte navíc možnost získat k Rychloúveru i poukázku IKEA v hodnotě až 2 500 Kč.
Nabídka platí pouze u oblastního ředitele, kontakt naleznete výše.

Zastavte se pro Rychloúvěr
až 800 000 Kč bez zajištění

I VAŠE BYDLENÍ 
POSTAVÍME RYCHLE 
NA NOHY



DIVADLA
Kino Vlast

6. 10., 15:00 Myška Klárka, veverka Terka a drak  
 Karlík
Veselé dobrodružství o  kamarádství, pomoci a  správném čištění zubů. 
Uvádí: Divadlo Ententýky.
13. 10., 15:00 Obrázky ze života hmyzu
O nápravě zlobivců z řad hmyzí říše. Uvádí: Řád červených nosů.
15. 10., 19:00 Enigmatické variace
Svěží, inteligentní, vtipný a neustále překvapující text nejhranějšího fran-
couzského autora současnosti a dokonalá herecká souhra dvou herců, kteří 
na hodinu a půl uhranou a nepustí. Uvádějí: Jančařík, Stránský a Maléř.
20. 10., 15:00 O chaloupce z perníku
Netradiční pojetí tradiční pohádky. Uvádí: Divadlo Kapsa.
27. 10., 15:00 Princezna na hrášku
Veselá pohádka pobaví nejen děti, ale i  rodiče. Uvádí: Divadlo Koráb. Po 
představení se půjdou do parku uspávat broučci.
8. 11., 19:00 V hodině rysa
Severský příběh o chlapci, který zabil Boha... Uvádí: V. I. P. Art Company. 
Účinkují: Z. Bydžovská, D. Krejčík, P. Horvátová.

OC Frýda
5. 10., 14:00  Strašfuňákovy popletené pohádky
Pro děti od 3 do 9 let. Uvádí: divadlo Loutkový svět. 
19. 10., 14:00 Velký Fuk
Pro děti od 3 do 9 let. Uvádí: divadlo KUFR. 

Divadelní klub D. N. A. 
19. 10., 16:00 Bez opony
Divadelně-hudební festival. Program na www.klubdna.cz
24. 10., 19:00 ZAStiTUPITELÉ
Divadelní představení v podání DDT (Dobrovolnický Dobratický Tyátr).
31. 10., 19:00 Fajna soda
Pásmo skečů, večer plný scének, improvizace, živé hudby. Každý měsíc 
v novém kabátě s novými scénkami a hudbou.

Čtyřlístek, divadlo Na Slezské 
5. 10.,15:00 Jak čarodějnice Popleta čarovala  
 pohádku
Činoherní pohádka na motivy O. Sedláčka. Pro děti od 5 let hraje ING 
Kolektiv.
19. 10.,15:00 O Červené Karkulce
Veselá interaktivní loutkoherecká pohádka na motivy příběhu P. Poláka. 
Pro děti od 3 let hraje DUO FM.
26. 10.,15:00 Květuška a ježibaba
Činoherní pohádka s písničkami. Pro děti od 3 let hraje DS KuKo F-M.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
13. 10.,16:00 Loupežnická pohádka
Tradiční nedělní divadélko pro děti.

Ostravice, hotel Freud
22. 10.,19:00 Čarodějky v kuchyni
Uvádí: V. I. P. Art Company. Účinkují: M. Dolinová, V. Žilková/S. Pogodová, 
V. Navrátil/L. Ondřej, M. Duchek. 

KINA
Kino Vlast

5. 10., 15:00 Přes prsty
5. 10., 17:00 Joker
5. 10., 19:15 Nabarvené ptáče
6. 10., 10:00 Ovečka Shaun ve filmu:  
 Farmageddon
6. 10., 17:00 Roger Waters Us + Them

6. 10., 19:30 Národní třída
7. 10., 17:00 Joker
7. 10., 19:00 Narušitel systému
8. 10., 17:00 Dokážeš udržet tajemství?
8. 10., 19:00 Tiché doteky
9. 10., 10:00 Yesterday
11. 10., 9:30 Neuvěřitelný příběh o obrovské  
 hrušce
11. 10., 17:00 Ovečka Shaun ve filmu:  
 Farmageddon
11. 10., 19:00 Blíženec
12. 10., 15:00 Psí poslání 2
12. 10., 17:00 Blíženec
12. 10., 19:15 Pražské orgie
13. 10., 10:00 Princ Krasoň
13. 10., 17:00 Joker
13. 10., 19:15 Parazit
14. 10., 17:00 Pražské orgie
14. 10., 19:00 Budiž světlo
16. 10., 10:00 Mia a bílý lev
19. 10., 15:00 Mia a bílý lev
21. 10., 19:00 Umění milovat
23. 10., 10:00 Zlo s lidskou tváří
25. 10., 9:30 Ozzy
26. 10., 15:00 Tajný život mazlíčků 2
26. 10., 17:00 Snow film fest 
(nejlepší zimní cestovatelské a sportovní filmy. Dva filmové bloky dopl-
něné o besedu)
28. 10., 19:00 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát
29. 10., 19:00 Stehy
30. 10., 10:00 Ibiza
Další program na www.kulturafm.cz

Kino Kafé
10. 10., 14:00 Rok opice
15. 10., 14:00 Teroristka
18. 10., 16:00 Bouřlivé výšiny
22. 10., 16:00 Trabantem tam a zase zpátky

KONCERTY
Klub Stolárna

5. 10., 20:00 DHD Quartet
Účinkují: Z. Kaleta, K. Slezák, M. Dufek a V. Šmída.
31. 10., 19:00 Behind The Door a Rudy Horvat  
 Fragments

Hudební klub Stoun
5. 10., 21:00 Doga
19. 10., 21:00 Vypsaná fiXa
26. 10., 21:00 Tata Bojs
2. 11., 21:00 J.A.R.

Divadelní klub D. N. A. (ul. Na Příkopě)
12. 10., 19:00 Za hranicemi ticha 
Mnoho etnických nástrojů s bohatými alikvotními tóny, které působí bla-
hodárně na celé tělo i duši.

Kino Vlast
18. 10., 20:00 Big BLAST! Band
Dvacetičlenná kapela složená z místních muzikantů slaví páté výročí od 
svého vzniku.

Konferenční centrum CžB F-M 
19. 10., 18:00 Choir without walls
Se strhující a energickou hudbou vystoupí osmnáctičlenná gospel skupina 
z Anglie pod vedením zkušeného zpěváka a dirigenta M. Barnetta. 

Národní dům
31. 10., 19:00 Carl Petersson
Koncert se skladbami N. Paganiniho, A. Dvořáka, V. Montiho a dalších skla-
datelů zahraje houslový virtuos A. Alejo a švédský klavírista C. Petersson. 
Hudbu obohatí zpěvem česká mezzosopranistka E. Adlerová, v jejímž po-
dání zazní skladby A. Dvořáka, G. Bizeta, C. Francka a dalších.
7. 11., 19:00 Karel Plíhal
Posluchače čeká jemná a  hravá poetika, komorní atmosféra a  to vše ve 
formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo 
krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky. 

Kino P. Bezruče
5. 11., 19:00 Leona Machálková s kapelou:  
 Muzikál – moje láska
Zazní nejkrásnější písně ze světových i  českých muzikálů, ve kterých 
L. Machálková ztvárnila hlavní ženské role.

Kulturní dům Frýdek
27. 10., 15:00 Kollárovci
Jedinečný koncert oblíbené slovenské kapely. 

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
23. 10., 18:00 Bořkovec Quartet
Jejich jedinečnost leží v  otevřené dramaturgii, která kromě interpretace 
klasické hudby přesahuje i do jiných žánrů.

Frýdlant n. O., kulturní dům
27. 10., 19:00 Chantal Poullain
Vystoupení česko-francouzské divadelní a filmové herečky a šansoniérky. 

VÝSTAVY
Sídliště Slezská (U sokolovny)

do 7. 10. 9. Den architektury:  
 Barevnost ano či ne?
V  plenéru města se uskuteční architektonická výstava, která má za cíl 
zobrazit mnohdy divoce barevně natřené domy tak, jak by měly vypadat 
v ideálním případě, aby nebyly příliš strohé, ale ani příliš rušivé a vhodně 
doplňovaly a navazovaly na ostatní domy kolem sebe. 

Galerie Věž
do 27. 10. Low Cost 2
Společný projekt studentek P. Bencové, I. Šafránkové, M. Urbanové a T. Vaňkové.

Národní dům
do 31. 10. Leda Pešatová: Leda doma aneb  
 návraty do Národního domu
Vystaveny jsou obrazy starého Místku ještě před likvidací a  také motivy 
z Frýdku. Část výstavy je autorčina nová tvorba, převážně krajina Beskyd. 

Nová scéna Vlast
do 31. 10. Michael Eich: Asie
Fotograf s  toulavýma botama provede cestou z  Nepálu přes Čínu až do 
Jihovýchodní Asie. Dernisáž a beseda s autorem 25. 10. v 16 hod.

Budova bývalé Moravia banky
14. 10. – 1. 11. Anděla Kocůrková: 100 let
Výstava k nedožitým stým narozeninám frýdecko-místecké malířky.

OSTATNÍ
Kulturní dům Frýdek

7. 10., 19:00 Cestou necestou – Miroslav Donutil
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky doprovázené písněmi.
19. 10., 19:00 Ladislav Špaček: Etiketa ve zkratce
Náš největší znalec etikety během dvou hodin řekne to nejdůležitější. 
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Antikvariát Knihárium
8. 10., 18:00 The BEAT GENERATION
Spolek Krasomil uvádí příliš hlučný večírek na počest oslavy BEAT GENERA-
TION - AHOJ, JSEM JACK! Vystoupí: R. Šatánková a Z. Pavlíček, na klávesy 
zahraje jazzman L. Kokeš.

Knihovna Místek
10. 10., 16:30 Úvod do moderního umění
Přednáška M. Mikoláška.
15. 10., 17:30 Křídla - večery nejen o knihách
Lašská vyznání F. Pituchové. Fotografie, knihy, korespondence, autorské 
básně a hosté.
17. 10., 17:30 Autorské čtení
Autorské čtení D. Zápalkové a B. Vidury.
24. 10., 16:30 Není Uprka jako Úprka
Přednáška G. Pelikánové.

Ústřední knihovna Frýdek
23. 10., 17:30 Ajurvéda
1. díl cyklu – přednáška R. Kusové.

Restaurant Etno – Dům pod Svícnem
12. 10., 17:30 Hřejivé doteky krásy: Návraty
Večer s poezií E. Juřenové v doprovodu keltské harfy K. Kaisera a  loutny 
M. Štraubové.

Café Inn
21. 10., 19:00 Půl roku na cestě a Jak se z toho  
 nepodělat
Přednáška J. Vengláře.

Hala Polárka
24. 10., 10:00 Trh vzdělávání a uplatnění 2019

Národní dům
17. 10., 18:30 Povídání v Zeleném baru
O čase neandrtálců a jejich konci s archeologem P. Nerudou. 

Kino P. Bezruče
18. 10., 18:00 Smejko a Tanculienka – Všetko  
 najlepšie!
Páté výročí populární dvojice.

Frýdecký hřbitov
19. 10., 16:00 Tajemství frýdeckého hřbitova
Tematická komentovaná prohlídka s průvodcem.

Zábavní centrum Carbon
19. 10., 14:00 Beskydský slavík
Casting pěvecké soutěže pro účastníky ve věku 13 až 23 let. 

SPŠ, OA a JŠ
26. 10., 13:00 Fenomén uzdravení
Promítání třídílného dokumentu ze současnosti o lidech uzdravených díky 
příjmu léčivé síly dle učení B. Gröninga. Informace o  přednášce na tel.:  
776 667 513, 732 518 025.

Čeladná, náměstí
9. 10., 17:15 Národní knihovna zdaleka nejen pro  
 knihy
Nejen o knihách přednáší O. Szymanská.

Vyšní Lhoty, chata Prašivá
5. 10., 18:00 Pestrobarevná Srí Lanka na kolech
Promítá chatař a cyklocestovatel M. Stiller.
16. 10., 18:00 Normální je darovat krev 
Promítá tým expertů z FN Ostrava. Návštěvníci se dozvědí, co udělat a jak, 

aby se mohli zařadit mezi dárce krve. Přímo na přednášce se budou moci 
zapsat do registru dárců kostní dřeně. 
2. 11., 18:00 Cestování se ŽENAMI a BEZ 
Od severských fjordů k náčelníkovi jordánské policie. Promítá a beseduje 
M. Šalanda.

Frýdlant n. O., kulturní centrum
7. 10., 18:00 3400 kilometrů Ománem
Cestopisná přednáška J. Kráčalíka.
10. 10., 18:00 Hudba undergroundu
Poslechový pořad, J. Janíček (zakládající člen kapely The Plastic People of 
the Universe) a K. Princová (jedna z těch, kteří pomáhali tvořit a přežívat 
prostředí undergroundu).
15. 10., 15:00 Tvořivé dílny
Tentokrát se bude vyrábět strašidelný hrad.
16. 10.  Mezinárodní festival outdoorových  
 filmů
24. 10., 18:00 LisTování – Moje dětství  
 v socialismu
Akce v rámci projektu 30 let demokracie. Představení s rekvizitami, kostý-
my, hudbou, začátkem a koncem. 
26. 10., 8:00 Jóga v Beskydech
Třetí ročník festivalu jógy.

Frýdlant n. O., Janáčkova síň
17. 10., 18:00 Podzimní medailonek
Kotkova muzika zahraje a zavzpomíná na lidovou básnířku F. Pituchovou 
a bývalého primáše Š. Kotka.

Čeladná, Prosper Golf Resort
4. 11., 19:00 Fotograf na cestách – splněný sen
Cestovatel J. Kolbaba představí množství snímků přírody, lidských tváří, 
zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety.

Moderní, rychlá a efektivní péèe o zdraví

Víte, že...
...díky Portálu pacienta se na vyšetøení

mùžete objednat online
a ušetøit si spoustu èasu?

...díky eHealth mají k vašim RTG snímkùm
a zdravotnické dokumentaci pøístup

lékaøi napøíè nemocnicemi?

...díky Systému pomoci na vyžádání
vám mùže zachránit život
i dobrovolný zachránce?  

...díky eHealth má lékaø zdravotnické
záchranné služby pøístup

k vašim záznamùm již v sanitce?

objednatobjednat

Moravskoslezský kraj již nìkolik let implementuje

projekty z oblasti eHealth do krajských zdravotnických zaøízení.

Více se dozvíte na www.msk-ehealth.cz

...telemedicína umožòuje
monitoring vašich vitálních

funkcí na dálku?
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Střední průmyslová škola, 
Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, 
Frýdek‐Místek, příspěvková organizace 
28. října 1598, 73801 Frýdek‐Místek 

 
TECHNIKU A EKONOMIKU STUDUJTE U PROFESIONÁLŮ 

 Strojírenství 
 Technická zařízení budov 
 Technické lyceum 

* všeobecný technický základ 
* výborná příprava na VŠ 

 Informační technologie 

 Obchodní akademie 
 Ekonomické lyceum 
 Veřejnosprávní činnost 

Jazykové vzdělávání 
 FCE, CAE, státní zkouška 

výrazné slevy pro naše studenty 
ŠKOLA, KTERÁ JE PRO SVÉ STUDENTY JISTOTOU 

 jistota uplatnění pro techniky i ekonomy 
 vysoká podpory výuky cizích jazyků 
 nadstandardní úroveň vybavení a spolupráce s firmami 
 dlouhodobě výborné výsledky u maturitní zkoušky 
 škola s vysokou přidanou hodnotou 
 certifikáty – CISCO, Autodesk, ECDL, FCE, CAE 
 rozsáhlá mimoškolní činnost, Klub anglického divadla 
 odborné praxe studentů v zahraničí v rámci Erasmus+ 
 výuka odborných předmětů v angličtině ‐ CLIL 
 bezplatné kurzy přípravy k přijímacím zkouškám 

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

Dny otevřených dveří: 24. 10. a 12. 11. 2019, 11. 1. 2020 
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Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují? 
Ulice Dr. M. Tyrše

▶ Kateřina Janásová

Budova Okresního národního výboru a Tyršův pomník na Palackého ul. (dnešní Hlavní ulice). Rok 1961 
 Foto | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
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PhDr. Miroslav Tyrš se narodil 
v sudetoněmecké rodině 17. září 
1832 v Děčíně (na zámku). Otec, 
lázeňský lékař, zemřel po čtyřech 
letech na tuberkulózu a matka 
se synem odešla k příbuzným na 
Mladoboleslavsko, kde však také 
zanedlouho zemřela. Sirotek Mi-
roslav byl vychováván v českém 
vlasteneckém duchu v rodině 
svého strýce. Vystudoval v Praze 
gymnázium, poté pokračoval na 
Právnické fakultě Univerzity Kar-
lovy, odkud však přestoupil na 
filozofickou fakultu, kde se věno-
val filozofii a estetice. V roce 1860 
byl promován doktorem filozofie. 
V 80. letech 19. století přednášel 
o dějinách umění na České techni-
ce, v roce 1884 se stal profesorem 
na Karlově univerzitě. Účastnil se 
kulturního a politického života: 
byl předsedou výtvarného odboru 
Umělecké besedy, členem poroty 
pro sochařskou výzdobu Národní-
ho divadla, několikrát kandidoval 

za mladočechy. Při léčebném po-
bytu v Őtzu v Tyrolských Alpách 
8. srpna 1884 tragicky zahynul, 
pochován je v Praze.

Jméno Miroslava Tyrše je 
především spojeno s tělocvičným 
spolkem Sokol: byl v 60. letech 
19. století jeho spoluzakladate-
lem, vytvořil české tělocvičné ná-
zvosloví, byl iniciátorem 1. všeso-
kolského sletu v roce 1882. Sokol 
se vedle organizování samotné 
sportovní činnosti stal jedním 
z hlavních iniciátorů společenské-
ho a kulturního dění ve městech 
i obcích. Nejinak tomu bylo ve 
Frýdku a Místku. Obě města – je-
jich sokolské jednoty – věnovaly 
oslavám 100. výročí narození dr. 
Miroslava Tyrše velkou pozor-
nost: v Místku se v sobotu 10. září 
1932 konala akademie s proslovy, 
recitací a hudbou ve dvoraně Ná-
rodního domu. Následujícího dne 
v dopoledním čase byla na tehdej-
ší Wilsonově třídě u budovy okres-
ního soudu (naproti dnešní ZUŠ, 
v druhé polovině 70. let 20. sto-
letí zbouráno, dnes ulice Hlavní) 
odhalena pamětní deska (dílo 

Ladislava Šalouna, dnes umístě-
no ve Smetanových sadech), opět 
s proslovy a hudbou. Odpoledne se 
pak konal průvod vojáků, legioná-
řů a sokolů, zakončený veřejným 
vystoupením na sokolském hřišti. 
Ve Frýdku se oslavovalo o týden 
později: v sobotu 17. září 1932 
se v sokolovně konala akademie 

s proslovy a hudbou, v neděli se 
na tehdejším Masarykově ná-
městí konal promenádní kon-
cert a pak v zámeckém parku  
„… proslov a pojmenování par-
ku sady Tyršovými…“

A ulice Dr. M. Tyrše: ta je ve 
Frýdku, obklopená panelovými 
domy a tzv. slepá… ■



Vaši reklamu  
zde uvidí více  

než 50 000  
našich čtenářů!
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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 25. října. 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: Václav Maršálek, Věra Poiselová a Pavla Karasová z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.
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