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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Elzerové (20. část)
▶ Petr Juřák

Pomník Anastasia Grüna ve Vídni, dílo frýdeckého rodáka Karla Schwerzka.  Foto | wikipedia

INZERCE

Elzerové patřili mezi největší 
podnikatele a zaměstnavatele ve 
městě. Jejich doménou bylo tex-
tilnictví, okrajově se ovšem věno-
vali také stavebnictví a nevyhýbali 
se ani veřejným záležitostem. 
V dnešním pokračování o histo-
rii tohoto rodu se zaměříme na 
Victorovu dceru Ruth a její životní 
osudy.

Dcera Ruth a problémy 
s židovským původem

Victor se potýkal s problémy 
spojenými s židovskými kořeny 
stejně jako jeho bratr Johann. 
V jeho případě se to ovšem netý-
kalo původu manželky, ale přímo 
jeho osoby. Ruth totiž navázala 
vážnou známost s jedním členem 
NSDAP a při přípravě svatby vy-
šlo najevo, že nemá tak úplně čis-
tý rasový původ, jak by si sňatek 
s členem strany zasluhoval. Victor 
byl podle norimberských raso-
vých zákonů míšencem 2. stupně, 
což bylo pro sňatek jeho dcery 
s členem strany komplikací. Aby 
si Ruth mohl vzít, musel by se no-
vomanžel vzdát členství v NSDAP, 
což si samozřejmě nikdo nepřál. 
Matka Ruth se proto rozhodla vzít 
osud své dcery do vlastních rukou 
a podala žádost o neuznání cizí 
rasy (židovské) u své dcery jako 
přitěžující podmínky pro setrvání 
v řadách NSDAP u jejího budou-
cího manžela. Jméno této dobré 
partie není v dokumentech uvede-
no, můžeme ovšem předpokládat, 
že tou důležitou osobou byl Rudolf 
svobodný pán von Schmidburg. 
Za tohoto muže se totiž Ruth pro-
vdala 26. dubna 1944 v Místku.

Rudolfův šlechtický původ 
a překvapivé frýdecké paralely

Rudolf se narodil 1. listopadu 
1912 v Stanislau, jeho otcem byl 
Otto svobodný pán von Schmid-
burg, matkou pak Marie hraběn-
ka von Attems. Mezi jeho předky 
se to šlechtickým původem jen 
hemží. Nebudeme uvádět všech-
ny šlechtické rody, se kterými 
byli předkové rodů von Schmid-
burg a von Attems propojeni, 

zmíníme se pouze o jednom, kte-
rý má nepřímé spojení s Frýd-
kem. Nevlastní sestrou Rudol-
fova pradědečka Ferdinanda 
von Attems (1809–1878) byla 
Maria Rosalia (1816–1880). Oba 
měli stejného otce, Ignaze Maria 
hraběte von Attems-Heiligen-
kreuz (1774–1861). Ferdinandova 
matka bohužel zemřela několik 
dní po jeho narození a Ignaz se 
později oženil podruhé. Z tohoto 

manželství se narodila Maria Ro-
zalia. Ta se v roce 1839 provdala za 
Maria Antona Alexandra hraběte 
von Auersperg (1806–1876), kte-
rý je známý pod svým básnickým 
pseudonymem Anastasius Grün. 
Tento rakouský politik, překlada-
tel a básník se narodil ve slovin-
ské Lublani, zemřel ve Štýrském 
Hradci, pochován byl v mauzoleu 
ve slovinském Leskovci u Krška 
(Leskovec pri Krškem). 

Toto mauzoleum se stalo před-
lohou pro tzv. Římskou kapli, 
která byla v letech 1880–1882 
postavena u frýdeckého poutního 
kostela Navštívení Panny Marie. 
A aby těchto propojeností mezi 
Anastasiem Grünem a Frýdkem 
nebylo málo, frýdecký rodák Karl 
Schwerzek je autorem Grünova 
památníku, který se nachází ve 
Schillerově parku ve Vídni. Karl 
Schwerzek se narodil 16. října 
1848 ve Frýdku, absolvoval Aka-
demii výtvarných umění ve Vídni 
a je autorem řady soch a památní-
ků, například památníku hudeb-
ního skladatele Eduarda Schöna-
-Engelsberga v Opavě, památníku 
básníka období romantismu Ni-
kolause Lenaua a vytvořil také 
sochy pro budovy vídeňského 
parlamentu a univerzity. Zemřel 
13. listopadu 1918 ve Vídni. Inu 
svět je malý.

 
Další osudy manželů 
von Schmidburg

Ruth a Rudolfovi se narodily 
tři děti, dcery Elisabeth a Gabriele 
a syn Georg. Manželem Elisabeth 
se stal Klaus Gabriele, Gabriely 
Gerd Seyerl, ženou Georga pak 
Erika Fasswald. Narodily se jim 
dvě dcery, Michaela a Ingrid. ■

mycí tunel

• nejlepší myčka v ČR
• mytí textilními mikrovlákny
• neškrábe, šetří lak, obsluha

jednoduchost - kvalita - pohodlí

www.armacarwash.cz
otevřeno denně

Nové samoobslužné mycí boxy v areálu Arma Car Wash

MYCÍ AREÁL
S NAŠÍ PÉČÍ AUTO 

NEZESTÁRNE...
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Prohlídka Po stopách Petra Bezruče

Doda Bezručová přiblíží život slezského bouřliváka Petra Bezruče   Foto | TIC Frýdek-Místek

Na úterý 8. června připravilo 
Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek prohlídku nazva-
nou Po stopách Petra Bezruče. 
Vladimír Vašek, který je známý 
právě pod svým pseudonymem 
Petr Bezruč, žil a pracoval v Míst-
ku v letech 1891–1893. Ačkoliv to 
byla poměrně krátká doba, pro 
něj to bylo období, které jej po-
znamenalo na dlouhá desetiletí. 

Spolu s Dodou Bezručovou se 
návštěvníci přenesou do Místku 
roku 1899. Budou korzovat po 
náměstí, ale i v periferii Místku 
a seznámí se s tehdejšími vý-
znamnými obyvateli a místními 
spolky, jejichž osvětová činnost 
stála za zbudováním množství 
reprezentativních a architekto-
nicky zajímavých staveb. Napří-
klad Národního domu či bývalé 
spořitelny, kde v současnosti sídlí 
Základní umělecká škola. 

Zároveň navštíví místa, kam 
směřovaly kroky poštovního 
úředníka Vladimíra Vaška a jeho 
přítele, rebela, učitele a slezské-
ho vlastence Ondřeje „Boleslava“ 

Petra. Na závěr si zájemci pro-
jdou jeden z místeckých „bulvá-
rů“, ulici Palackého, a prohlídku 
zakončí na bývalém městském 
hřbitově, z něhož se do dneš-
ních dní dochovala kaplička 

postavená ve stylu tehdy moder-
ního historismu.

Sraz je v 15:30 hodin na ná-
městí Svobody, vstupné činí osm-
desát korun a je nutná předchozí 
rezervace. ■

Zažít město jinak
Letos se uskuteční už 16. roč-

ník slavností všech sousedů na-
zvaný Zažít město jinak. V tuto 
chvíli se otevírá registrace lokalit. 
Přihlaste svou ulici, náměstí nebo 
park a udělejte si se svými souse-
dy den plný pohody, poznávání, 
jídla, her a čehokoliv, co si spo-
lečně vymyslíte. Registrovat svou 
ulici můžete až do konce června 
na zazitmestojinak.cz/registrace.

Organizace akce probíhá tak, 
že většinou se dá dohromady 
parta přátel ze sousedství, kte-
rá postupně oslovuje a zapojuje 
další sousedy, podniky a organi-
zace. Všichni společně připravují 
vlastní program. S většinou toho 
nezáživného zdarma pomůže 
spolek AutoMat, zakladatel a ko-
ordinátor slavností. Podmínkou 
je jen soulad s hodnotami Zažít 
město jinak (důraz na lokálnost, 
dobrovolnost a otevřenost). Au-
toMat zajistí propagaci (včetně 
výroby a tisku plakátů a progra-
mů) a veškeré know-how. O kon-
krétním termínu konání slav-
ností ve Frýdku-Místku budeme 
informovat. ■



Město postavilo dva zbrusu nové mosty
4 | Z MĚSTA PATRIOT

TIC Frýdek-Místek 
chystá akce na léto 

Hledáme správce 
nemovitostí  
ve Frýdku-Místku
Jedná se o částečný pracovní 
úvazek, vhodné pro aktivního 
důchodce.

Požadavky: časová flexibilita, 
řemeslná zručnost v oblasti 
běžné údržby vodo-topo, 
elektro. Organizační schopnosti, 
komunikace s nájemníky, 
základní dovednosti v oblasti IT 
(e-mail, tabulka excel, napsaní 
objednávky).

Životopisy zasílejte na e-mail: 
konkurzfm@seznam.cz
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Motoristům začnou sloužit dva 
nové mosty na obchvatu města. Pů-
vodně byly součástí plánů Ředitel-
ství silnic a dálnic (ŘSD) na stavbu 
obchvatu, ale přesto je v roce 2010 
ze stavby vyřadilo. Nakonec mosty 
postavilo město Frýdek-Místek, 
získalo k tomu dotaci 55 milionů 
korun ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury a samo zaplatilo asi 
18 milionů korun. Oba mosty vyšly 
na cca 73 milionů korun. Zkrá-
tí a zjednoduší cesty k rekreační 
oblasti přehrady Olešná. Přispějí 
k plynulosti dopravy i k bezpeč-
nosti cyklistů a chodců, kterým by 
se přístup k přehradě velmi zkom-
plikoval, protože po frekventova-
ných čtyřpruzích ani po obchvatu 
se nebudou moci pohybovat. 

Mosty propojují město s Oleš-
nou v místech, kde toto naopak 
obchvat přeruší. První asi sto me-
trů dlouhý most spojil místní ko-
munikaci Nad Přehradou a třídu 
17. listopadu. Most ponese název 
Nad Přehradou, dříve se trasou 
vjíždělo do autokempu u přehrady. 
Druhý most stojí v místě mimo-
úrovňového křížení z D48 směrem 

k přehradě, pojmenován bude 
K Olešné. Nyní bude sloužit jako 
součást objížďky uzavřeného úse-
ku D48. ŘSD totiž dostaví mostní 
přivaděč – napojení silnice I/56 
na obchvat nad Příborskou ulicí. 
V blízkosti mostu buduje město 
novou cyklostezku v místě původní 
trasy, jen bylo nutné terén stezky 
z bezpečnostních důvodů snížit. 

Veřejnost ocení mosty a sjezdy 
už v létě. Kromě zkrácení dojezdu 
cyklistů nebo času pěších prochá-
zek k přehradě Olešná tam bude 
převedena většina linek MHD 
směřujících do rekreační oblas-
ti. Autobusy se vyhnou nutnosti 

nájezdů na silnici č. 48 a sjezdů 
z této čtyřproudové vytížené ko-
munikace. Automobilové dopravě 
ve směru na Příbor tak uleví další 
trasa.

Obě etapy obchvatu (celkem 
8,5 km) Frýdku-Místku by ŘSD 
mělo dokončit v příštím roce. 
Frýdek-Místek čekal na odklon 
kamionové a jiné tranzitní dopra-
vy pětadvacet let. Na jedné straně 
se obchvat napojí na dálnici D48 
ve směru na Český Těšín a Polsko 
a na druhé straně na dálnice D56 
od Ostravy a D48 od Příbora. Dnes 
středem města projíždí na padesát 
tisíc aut denně. ■

S dalším rozvolněním vlád-
ních nařízení se návštěvníkům 
konečně otevřelo také Turistické 
informační centrum ve Frýdku-
-Místku. Nově rozšířilo nabídku 
služeb a pomalu se připravuje 
na letní akce. Mezi nejoblíbeněj-
ší patří pravidelné komentované 
prohlídky i projekt Technotrasa. 

Lidé tak opět mohou využívat 
služby, na které jsou zvyklí – po-
skytování turistických informací, 
prodej map, suvenýrů a vstu-
penek, kopírování, laminování 
a prodej regionální návštěvnické 
karty Beskydy Card. Návštěvníky 
velmi žádanou novinkou je tisk 
z flash disku.

Naplno se rozběhla přípra-
va programu, který ve srovnání 
s minulými lety bude obohacen 
a rozšířen tak, aby nabídka ven-
kovních akcí byla co nejrozmani-
tější. S největší pravděpodobnos-
tí budou pokračovat prohlídky, 
které byly dosud v rámci Techno-
trasy i samostatně po budovách 
bývalého Slezanu. Jako první je 
už na 8. června připravena tema-
tická prohlídka Po stopách Petra 
Bezruče. Následovat bude projekt 
Technotrasa vyprávějící příběh 
frýdecko-místeckých textilek.

Turistické informační cent-
rum hledá na léto brigádníky. 
V období letních prázdnin bude 
rozšířena pracovní doba o víken-
dový provoz. Zaměstnanci vyrazí 
i mezi turisty do terénu, a proto 
ve svém týmu rádi přivítají posi-
ly, které dobře znají Frýdek-Mís-
tek a Beskydy a pomohou turis-
tům doporučit ty nejlepší výlety. 

Bližší informace zájemci na-
jdou na webových stránkách  
ticfm.cz. ■

Po sdílených kolech přicházejí na řadu také koloběžky
Individuální sdílená doprava 

ve Frýdku-Místku dostala nový 
rozměr. Po sdílených kolech mo-
hou občané využívat i sdílené 
elektrické koloběžky.

Sdílená kola fungují ve městě 
už čtvrtou sezónu, od letošního 
roku s novým provozovatelem 
– společností Nextbike. Zájemci 
mají k dispozici bezmála dvě stě 
mechanických kol, která je mož-
né v rámci spolupráce s okolními 

obcemi parkovat ve Starém Měs-
tě, Bašce, Dobré, Sviadnově, Žab-
ni a nově také v Paskově. Prvních 
patnáct minut jízdy je díky finan- 
ční podpoře města zdarma. 

Novinkou jsou sdílené elek-
trické koloběžky Bolt. Přestože 
město tuto službu finančně ne-
podporuje, dohodlo se s provo-
zovatelem na místech pro jejich 
parkování, aby se zabránilo chao- 
tickému odkládání koloběžek 

volně v ulicích. Koloběžky bude 
možné parkovat do stojanů na 
modrá sdílená kola, ale jen v cen-
tru města a jeho blízkém okolí, 
včetně Starého Města, Sviadnova 
a Zelinkovic. Stejně jako kola si 
koloběžky uživatel vypůjčí pro-
střednictvím mobilní aplikace. Za 
prvních pět minut jízdy na kolo-
běžce budou účtovány čtyři koru-
ny za minutu, poté se minutová 
sazba sníží na tři koruny. ■

PŮJČOVNA  PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ – NOSIČŮ KOL – AUTOBOXŮ

PŮJČOVNA  
SKLOPNÝCH PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ 

• Nosičů kol (za vůz i na střechu)
• Střešních boxů a příčníků
• Půjčovné od 50 Kč/ hod.

NOVĚ!  
ZAPŮJČENÍ DODÁVKY FIAT DUCATO S ŘIDIČKOU

• Jezdíme také do polské prodejny Castorama (1 km/12 Kč)

Najdete nás v Autobazaru Car team Matula 
u VÚHŽ, Dobrá 973
PO – PÁ: 9:00–17:00 | SO: 9:00–15:00
Tel.: 732 360 156 www.voziky-nosice-fm.cz

FM
P 1

76
7/

01



PATRIOT 5Z MĚSTA | INZERCE | 

Vaše imunita je dokonalý lékař, říká odborník  
na zdravý životní styl Martin Kožoušek z Frýdku-Místku

Většina civilizačních nemocí je 
způsobena špatným životním sty-
lem. Nepravidelná životospráva, 
nevyvážená strava a stres způso-
bují poruchu imunitního systému 
a zvyšují riziko nemocí. 

Proč zhubnout?
Obezita je závažné, takřka 

epidemicky se šířící onemocně-
ní, které zvyšuje riziko 
cukrovky. Je komplikací 
při onemocnění covi-
dem-19, degenerativ-
ních postiženích kloubů, 
srdečních a cévních nemocech. 
Obezita je spojená s chronickým 
zánětem. Zhubnutí a přiměřená 
váha mají naopak pozitivní dopad 

na zdravotní stav. Studie ukazují, 
že středně velký váhový úbytek pět 
až deset procent tělesné hmotnosti 
může vést k výraznému snížení ri-
zika chronických nemocí. 

Zdravá strava = dobrý začátek
Udělejte první krok ke zdravé-

mu životnímu stylu, vyzkoušejte 
naše zdravé a vyvážené jídelníč-

ky. Zásady zdravého 
stravování nejsou pou-
ze o dietě. Jídelníček, 
který má podpořit vaše 
zdraví a dodat vám do-

statek energie, musí být funkční, 
nutričně vyvážený a trvale udr-
žitelný. To se o většině diet nedá 
říci. Nejčastější komplikací zaru-
čených diet je to, že rychle shoze-
ná kila zase naberete zpět.

Služby, které nabízíme, tj. 
vstupní rozhovor, sestavení jí-
delníčku na míru, průběžné kon-
zultace a pomoc při nakupování, 
se vám budou líbit. Proč? Fun-
guje to, ale musíte to být vy, kdo 
bude aktivní. Špatná strava a její 

rozložení v čase, nedostatek pohy-
bu způsobily, že jste přibrali. Po-
kud budete jíst vhodné potraviny 
ve správném čase, zhubnete. Pro 
někoho to může být nepohodlné, 
ale zaručeně to funguje. Zhubnutí 
bude trvalé a už nepřiberete.

Hubnutí není během na krátkou trať
Na úvodní schůzce vám 

kromě zjištění hodnot BMI, 

Kancelář: 
Komerční centrum ROSA
8. pěšího pluku 2380 / 2. patro
738 01 Frýdek-Místek 
tel.: +420 773 494 015
martin.kozousek@interactstyle.cz
www.kucharuspechu.cz

bazálního metabolismu, obvodu 
pasu, množství vnitřního tuku 
a vody vysvětlíme také chyby, kte-
ré se při hubnutí nejčastěji dělají.

Mnozí lidé si zvolí nějaké cvi-
čení na hubnutí a doufají, že se 
tím vše vyřeší. Jiní se soustředí 
na průmyslově vyráběnou dietní 
stravu, kterou dodržují pár měsí-
ců. Po částečném úbytku na váze 
se ale ztracená kila vrací zpět a vše 
je jako dříve.

Naše jídelníčky jsou nastaveny 
na míru úplně každému, včetně 
vegetariánů. Jsou protizánětlivé 
a zohledňují i zdravotní stav a po-
hybovou aktivitu našich klientů, 
tak aby nedocházelo k tzv. jo-jo 
efektům. Novinkou je jídelníček 
pro ženy v klimakteriu. Vyzkou-
šejte si naše osvědčené čtrnácti-
denní jídelníčky na hubnutí. Při 
jejich tvorbě jsme vycházeli z do-
poručení renomovaných lékařů. 
Hubnutí předpokládá chůzi ales-
poň třicet minut denně. ■

 
� Ing.�Martin�Kožoušek

Město se stane zelenějším, přibude 
spousta nových stromů i květů

Opravy komunikací 
jsou v plném proudu

Třetiligový fotbal 
ve Stovkách nekončí

S nástupem jarního počasí 
a s tím spojených lepších povětr-
nostních podmínek se rozběhly 
i opravy a rekonstrukce komunika-
cí na území města. Už dva měsíce 
je plně uzavřena část místní komu-
nikace ul. Bahno-Hlíny a částečně 
omezen provoz na silnici III/4848 
Palkovická. Příjezdová komunikace 
ke Café & Restaurant Olešná z Pa-
kovické ulici je uzavřena. Důvodem 
je realizace stavby „Nové vedení 
trasy silnice III/4848 ul. Palkovic-
ká, Frýdek-Místek“. Práce na této 
stavbě jsou rozděleny do dvou etap, 
uzavírka skončí s posledním listo-
padovým dnem.

V plném proudu je plánovaná 
oprava silnice I/68 v úseku Střítež–
Rakovec. Ředitelství silnic a dálnic 
ČR zareagovalo na množství silnič-
ních poruch komplexním řešením 
v podobě celkové rekonstrukce 
povrchu mezi kilometry 3,8 a 6,2. 
Předmětem oprav je odstranění 
provozních škod, mezi které patří 
staré vysprávky, četné trhliny nebo 
vyjeté koleje. Ukončení oprav se 
předpokládá v srpnu. ■

Tulipány, narcisy nebo kroku-
sy. Převážně tyto květiny budou 
vysazeny v různých lokalitách 
města. Dlouhé koberce rozkvet-
lých krokusů už třetím rokem 
ozdobí sady Komenského u třídy  
T. G. Masaryka ve Frýdku, park za 
Sekerovou vilou na nejlidnatěj-
ším sídlišti Slezská i sady B. Sme-
tany u řeky Ostravice. Barevný 
koberec z narcisů a tulipánů bude 
zdobit travnatou plochu křižo-
vatky U Rady v Místku a kousek 
dál na ulici 8. pěšího pluku v trá-
vě pokvetou narcisy i modřence 
a v záhonu krokusy. V parku Jižní 
svahy bylo vysazeno na tři a půl 
tisíce nových cibulovin, zejména 
modřenců, krokusů a tulipánů. 
Tisícovka nových cibulek byla za-
sazena do mobilních nádob umís-
těných na bývalém autobusovém 
stanovišti v Místku. Rozkvetou 
v nich narcisy, modřence, puški-
nie a tulipány.

Zeleň ve městě bude bohat-
ší také o padesát nových stromů 
a tisíc pět set keřů, které přibydou 

v parcích, na sídlištích a dalších 
frekventovaných místech. Na ulici 
Tolstého budou vysazeny okrasné 
jabloně. Ulici Olbrachtovu pro-
jasní kultivar javoru mléče, loni 
vysazené aleje na Bruzovské ulici 
doplní keřové výsadby různých 
druhů a jehličnaté stromy rodu 
cypřišovec. Tyto rychle rostoucí 
jehličnaté dřeviny budou vysaze-
ny i na ulici Tolstého, Gogolova 
a M. Magdonové. Keře s jedlými 
plody dřínu a rakytníku přibudou 
na Lesní ulici. Ulici J. Lady zkrášlí 
vzácnější čínský šeřík.

Park za bývalou knihovnou 
na Slezské doplní dvě stovky 
nových keřů. V Koloredovském 
parku bude vysazena mišpule 
obecná, ořechokřídlec s modra-
vými květy a růžovobílá horten-
zie. Ta v létě zkrášlí i park Pod 
Zámkem, kde budou tyto dlou-
ho kvetoucí hortenzie vysazené 
podél parkoviště. V sadech B. 
Smetany nahradí dříve pokáce-
né stromy nově vysazené duby, 
jírovce a javory babyky. ■

Obchod s fotbalovými soutěže-
mi na trase Frýdek-Místek–Vrati-
mov a Petřkovice–Frýdek-Místek 
se stal výsledkem dlouhotrvajících 
sporů, které řešil frýdecko-místec-
ký fotbalový klub. Podstatné je, že 
ve Stovkách se nadále bude hrát 
mužský fotbal.

Ale popořádku. Vedení akcio-
vé společnosti MFK Frýdek-Mís-
tek, která pod sebou má mužský 
fotbal, nenašlo společnou řeč se 
zapsaným spolkem, pod něhož 
spadá mládež. Spor dospěl tak 
daleko, že došlo k definitivnímu 
rozdělení obou subjektů, což vy-
ústilo ke stěhování třetiligového 
týmu Frýdku-Místku do Vrati-
mova. Od 1. července se bude 
jednat o jiný klub, který ponese 
název FC Vratimov. Stovky však 
bez třetiligového fotbalu nezů-
stanou. Zapsaný spolek MFK 
Frýdek-Místek se rychle domluvil 
na převodu práv a získal licenci 
od ostravského klubu FC Odra 
Petřkovice. Třetí liga se tak od 
nové sezony bude hrát ve Frýd-
ku-Místku i ve Vratimově. ■
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Otec jednoho ze zadržených mládenců Václav Volný se  snažil německým vojákům vysvětlit jejich omyl. Nevěřili
Od osvobozovacích bojů v květnu 1945 nás dělí už šestasedmdesát 
let. Je to doba délky jednoho lidského života, a tak pamětníků, 
kteří mohou přinést dnešní generaci autentickou výpověď toho, 
jak vše probíhalo, rychle ubývá. Jak tehdy prožíval svá chlapecká 
léta a o kterých událostech té doby se u nich v rodině později 
vyprávělo jsem hovořil s jednaosmdesátiletým rodákem z Myslíku 
a dnešním obyvatelem Palkovic Stanislavem Harabišem. 

▶ Jiří Sachr

Jak vzpomínáte na své dětství, 
zasáhla válečná léta nějak do 
života vaší rodiny?

Moje dětství zcela ovlivnila 
tragická událost v naší rodině. 
Nejednalo se o nic, co by mělo pří-
mý vztah k válečnému konfliktu 
druhé světové války. Bydleli jsme 
v posledním domku na Myslíku. 
Tatínek pracoval ve vítkovické 
huti, maminka byla těhotná a sta-
rala se o domácnost. Jednoho 
dne se ale tatínek z práce nevrá-
til, v zaplynované části provozu 
upadl na horké potrubí. Podařilo 
se mu ještě vstát, ale po několika 
metrech upadl do bezvědomí a ze-
mřel. Rodina se dostala do zoufalé 
situace, dům byl napsán také na 
další příbuzné z otcovy strany a ti 
se bez ohledu na naši situaci zača-
li domáhat výplaty svého podílu. 
Maminka tehdy zcela vážně zva-
žovala, že dobrovolně odejde z to-
hoto světa, můj novorozený bratr 
brzy po porodu také zemřel…

Ta doba musela být pro vás velmi 
těžká, kdo vám nakonec pomohl?

Matka se se svými úmysly svě-
řila tetě, která žila v Lískovci. Ta jí 
na výplatu dědických podílů z naší 
chalupy půjčila peníze s tím, že až 
jí to situace umožní, bude dluh 
tetě splácet. Aby mamince uleh-
čila, vzala si mě přechodně do vý-
chovy k sobě, v podstatě jsem u ní 
byl až do roku 1949, kdy jsem se 
definitivně vrátil k mamince, kte-
rá se podruhé provdala.

Takže jste osvobození Palkovic 
a Myslíku prožil v Lískovci?

Ne, mezi lidmi v obci se už 
mluvilo o blížící se Rudé armá-
dě. Maminka měla strach a do 
Lískovce si pro mě přijela. Vzpo-
mínám si, jak nám pak do domu 
vtrhli němečtí vojáci a vyhnali nás 
z chalupy k sousedovi o několik 
domů dále. Tam už se nacházeli 
další lidé z okolních stavení a spo-
lečně jsme se ukrývali ve sklepě. 
Do našich domů Němci navezli 
sudy s nějakou hořlavinou a vše 

chtěli zapálit, aby zpomalili po-
stup Rusů, kteří už vstupovali do 
Palkovic. Měli v úmyslu vyhodit 
do povětří také mostek přes Ond-
řejnici mezi Kozlovicemi a Myslí-
kem, ale k ničemu už nedošlo. Ve 
velkém spěchu prchali přes Kozlo-
vice, Měrkovice směrem na Mniší 
a odtud do Příbora. 

Jak to vypadalo u vás doma, když 
jste se vrátili?

Mám to stále ještě před očima, 
všechny dveře v domě byly ote-
vřeny dokořán, některé věci byly 
zpřeházeny. Na zahradě byla po-
hozena brašna s vysílačkou a na-
proti přes cestu v hospodě U Ma-
lišů byly o plot opřeny německé 
pušky, pěkně v řadě a úhledně 
srovnané. Němci se na útěku zba-
vovali všeho, co je mohlo identi-
fikovat, a snažili se získat civilní 
oblečení a jízdní kola. V paměti mi 
utkvěl jeden z prvních rudoarměj-
ců, který se u nás objevil. Tiskl mě 
k sobě a vyptával se, jak se jmenu-
ji. Odpověděl jsem Stanislav a on 
se rozzářil a volal: „U meňja tóže 
Stanislav!“

Vybavíte si i další události z té 
doby?

Je jich více, ale znám je už jen 
z vyprávění starších pamětníků 
a také ty, o kterých se hovořilo 

u nás doma. Vladimír Kula mi vy-
právěl, k čemu došlo u nich v Roz-
sůškách (malá�horská�samota�se�
dvěma�domky�mezi� zalesněnými�
svahy� a� horským� potůčkem� na�
jihu� obce� –� poznámka� autora). 
Do domku manželů Kulových, 
kde žili společně se svými třemi 
dospělými dětmi, přišli požádat 
o úkryt lidé z vesnice. Měli strach 
z ustupujících Němců. Jednalo se 
o Rostislava Hrabce, Marii Opě-
lovou s malým dítětem, Emila 
Němce, jeho ženu a syna Václa-
va a Němcova zetě Josefa Žídka. 
Kulovi ubytovali muže na půdě, 
ženy ve světnici a mladé v přilehlé 
chatě. Po půlnoci se ozvalo bušení 
na dveře, ve kterých stál promoče-
ný Sláva Šimek z vesnice a žádal 
o nocleh. Paní Němcová mu dala 
manželovo suché prádlo a poslala 
ho za ostatními chlapy na půdu. 
Zbytek noci už proběhl poklidně 
a ráno se všichni domácí i noví ná-
jemníci pustili do práce s přípra-
vou oběda a kolem domu. Šimek 
ale na půdě ještě dospával.

Nestačili všichni poobědvat, 
když se u domu objevila dvojice 
německých vojáků s kulometem. 
Vyptávali se na partyzány a vběhli 
do domu právě ve chvíli, kdy po 
schodech z půdy sestupoval za-
rostlý, špinavý a rozcuchaný Ši-
mek, který se před chvílí probudil. Kaplička zasvěcená Panně Marii na Kulově pozemku v Rozsůškách.

Pamětník Stanislav Harabiš u bývalého domku manželů Kulových v Rozsůškách.  Foto | Jiří Sachr
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Vojáci měli jasno, partyzán! Marné 
bylo vysvětlování Marie Opělové, 
která uměla německy, že se jedná 
o muže z vesnice. Všechny vyhnali 
před dům. Nejstarší muže, Jose-
fa Kulu, Emila Němce, a všechny 
ženy nechali stát na dvoře. Ostat-
ní, domácího Vladimíra Kulu 
s Václavem Němcem, Josefem 
Žídkem a Slávou Šimkem, odvedli 
za rybník u domku na úpatí svahu 
a proti nim postavili kulomet, za 
který zaklekl jeden z německých 
vojáků. Zatímco se připravoval ke 
střelbě, modlily se ženy na dvorku 
k Panně Marii a prosily ji za zá-
chranu mladých životů. Snad na 
poslední chvíli se ze svahu ozvalo 
zvolání v němčině. Z lesa vystou-
pil německý důstojník, který dal 
střelci rozkaz, aby popravu zasta-
vil. Čtveřici odvedli zpět k domku, 
kde si všichni kromě Šimka, který 
zůstal i bez bot, mohli obléct kabá-
ty. Poté byli odvedeni do vesnice 
na dvůr domku rolníka Františka 
Žídka č. p. 110, kde bylo shromáž-
děno mnoho mužů z horního kon-
ce obce. Byli drženi jako rukojmí. 
V podvečer nechali Němci zadr-
žené muže seřadit do jedné řady 
a rozpočítat. Každý druhý se mohl 
okamžitě vrátit domů. Během roz-
počítávání stáli vedle sebe Václav 
Němec a jeho švagr Josef Žídek, 
který byl ženatý a s manželkou 
čekali rodinu. Šťastný los padl 
na Němce, ale ten nechal odejít 
svého švagra místo sebe. Sešeřilo 
se, do osvobození zbývalo jen pár 
hodin, když vydal německý dů-
stojník rozkaz a do svých domovů 
propustil i zbývající muže. Všem 
se ulevilo.

Jako památku i výraz poděko-
vání za zachráněné životy vystavěla 

rodina Kulových krátce po válce na 
své zahradě kapličku Panně Ma-
rii, o kterou se lidé z okolí dodnes 
vzorně starají. Dalo by se říct, že 
se tento příběh symbolicky uzavřel 
před patnácti lety, kdy byla kaplič-
ka z popudu místního faráře Ladi-
slava Navrátila společně s Josefem 
Maňákem vysvěcena.

Ne všechny tehdejší události měly 
takový dobrý konec…

Nejtragičtější se stala rovněž 
4. května. Od Místku a od Frý-
dlantu pronikala vojska Rudé 
armády a mezi lidmi se mluvilo 
o tom, že mají proti Němcům při-
praveny „kaťuše“. Několik skupin 
chlapců z Palkovic a Metylovic ve 
věku kolem osmnácti až dvace-
ti let (Alois Červenka, Vladimír 
Kusý, Jaroslav Mališ, Milan Po-
ruba, Václav Šupina a Jiří Volný 
z Palkovic, Alois Pustka a Jan 
Svoboda z Metylovic) se šlo podí-
vat na Radův kopec�(místo�zvané�
Habeš,� nad� dnešní� lyžařskou�
sjezdovkou�–�poznámka�autora), 
kde stávala dřevěná chatka, která 
před válkou sloužila jako občer-
stvení. Z místa byl dobrý výhled 
směrem k Místku a mládenci od-
tud pozorovali pronikající frontu. 
Byli ale zadrženi německými vo-
jáky, kteří je považovali za party-
zány. Zatkli je a odvedli dolů do 
vesnice, kde bylo rozhodnuto, že 
budou popraveni. Informace o za-
tčení chlapců se v obci okamžitě 
rozkřikla. Otec jednoho z nich 
Václav Volný se snažil vojákům 
vysvětlit jejich omyl, ale nevěřili 
mu. Jediné, čeho dosáhl, bylo, že 
se mu podařilo vyměnit sebe za 
svého syna Jiřího, který byl poté 
propuštěn. Němečtí vojáci odvedli 

vězně do Zátopkova kamenolomu 
na Myslíku, kde byli v pozdních 
odpoledních hodinách jeden po 
druhém zastřeleni. Občané našli 
jejich těla zasypaná hlínou, s pře-
raženýma nohama, vylámanými 
zuby a se střelami v zátylku. Jen 
o několik hodin později 5. května 
byly Palkovice a Myslík osvoboze-
ny. Všem byl 8. května uspořádán 
národní pohřeb. Na místě popra-
vy byl o dva roky později odhalen 
pomník, který zhotovil kameník 
Jan Ťahan z Myslíku.

Popravený Václav Volný byl 
významnou palkovickou osobností, 
nemýlím se?

Pocházel ze zdejšího význam-
ného sedláckého rodu. Jeho otec 
František v obci založil Vodní 
družstvo I. a zasloužil se o to, že 
do roku 1908 byla část pozem-
ků meliorována a část odvodně-
na. Václav vystudoval místecké 
gymnázium a poté zemědělskou 
školu v Opavě. Po návratu z prv-
ní světové války a po smrti otce 

převzal hospodaření na rodinné 
usedlosti, aktivně se ale věnoval 
také politice a spolkové činnosti. 
V roce 1919 byl zvolen starostou 
obce a byl členem mnoha hospo-
dářských, finančních a politických 
institucí. V roce 1924 byl jedním 
z delegace, která přivítala pre-
zidenta T. G. Masaryka při jeho 
první návštěvě Frýdku, stal se 
místopředsedou Družstva pro po-
stavení Národního domu v Míst-
ku a v novém útvaru politických 
stran zaujímal význačné místo 
jako okresní důvěrník zemědělské 
skupiny při státní straně Národní 
jednoty. Přátelil se také s Petrem 
Bezručem… 

Zachráněný syn Jiří se stal 
později v padesátých letech cílem 
útoku Státní bezpečnosti v rámci 
akce proti kulakům a byl opako-
vaně vězněn. Sebrali mu rodinný 
majetek a zakázali na několik let 
pobyt v obci. (Poznámka�redakce:�
o�jeho�případu�jsme�psali�podrob-
něji� v� Patriotu� 11/2020� na� stra-
nách�6-7). ■

Němci zničený most přes Olešnou U Kubalů. (květen 1945)    Foto | archiv Jaromíra Šupiny
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▶ Jiří Sachr

Učarovala jim prkna, která znamenají svět. Na začátku tohoto 
příběhu chtěli jen pobavit své kolegy z práce, později k sobě 
některé z nich přizvali a založili divadelní soubor. S principálem 
Luď kem Lednickým a Alenou Dunatovou jsme se sešli v době, kdy 
se kultura nacházela stále pod zámkem, na konci tunelu už ale 
probleskovalo světlo. Oba zůstávají optimističtí, jejich nadšení je 
dosud neopustilo, a také proto mohou slavit. Na narozeninovém 
dortu souboru Divadla nadšených amatérů zažehli deset svíček…

Jedeme dál. Věřím, že tady budeme i za dalších deset let,  říká principál divadelního souboru D.N.A. Luděk Lednický

Kde bychom našli první stopu 
divadelního souboru D. N. A.?

Luděk� Lednický:� Za všechno 
vlastně může kniha povídek Šim-
ka a Grossmanna, jejíž součástí 
byl také divadelní scénář jedné 
z povídek. S Alenkou jsme se znali 
ze zaměstnání, kde jsme už dříve 
společně vymýšleli a organizovali 
pro své kolegy a jejich rodiny růz-
né zábavné akce, sportovní odpo-
ledne a zájezdy. Někdy na podzim 
roku 2010 jsme připravili zájezd 
do vinných sklípků na jižní Mo-
ravě, a protože mě ta knížka svým 
humorem natolik oslovila, nakopí-
roval jsem z ní scénář a v autobuse 
jsme si jej s několika dalšími ko-
legy vzájemně na sebe přehrávali. 
Byla to vlastně taková naše první 
čtená zkouška. Všichni kolem nás 
i my samotní jsme se skvěle bavi-
li, na vtipné dialogy kolegové re- 
agovali hlasitým smíchem a cesta 
nám za všeobecného veselí rych-
le ubíhala. Myšlenka, že bychom 
společně mohli veřejně vystupovat 
a hrát divadlo, tam ale tehdy ještě 
nebyla.

Kdy jste k takovému rozhodnutí 
dospěli?

Impulz pro založení souboru 
vzešel o měsíc později na srazu 
spolužáků od Františka Janečka, 

vedoucího divadelního souboru 
a historického šermu Divadla bez 
střechy v Ostravě. Bavili jsme se 
o tom, co kdo dělá, koho co baví 
a jaké má koníčky. Co bychom 
třeba i chtěli zkusit dělat, když mi 
řekl: „A nechceš začít hrát diva-
dlo?“ Při souhře všech předcho-
zích událostí, kdy jsem se věnoval 
hudbě, hrál v kapelách, dělal disk- 
žokeje na svatbách a privátních 
akcích, spoluorganizoval sportov-
ní a zábavná odpoledne, to najed-
nou do sebe zapadlo a já řekl: Proč 
ne? (úsměv)

Bylo těžké dát dohromady partu 
nadšených amatérů?

Alena�Dunatová: V lednu 2011 
mě Luděk oslovil, zda bychom do 
toho šli společně. Měl už pevnou 
představu, kterou hru bychom 
nastudovali a hráli, a tak i na-
bídky k účinkování byly spojeny 
s konkrétní postavou herce a jeho 
rolí v představení. Byl to ze strany 
Luďka dobrý tah, oslovení přátelé 
se na své budoucí účinkování těšili. 
Dříve než proběhla první zkouška.

Nenapínejte mě a řekněte, o kterou 
hru šlo, kde a kdy jste ji začali 
zkoušet?

Luděk� Lednický:� Vždy jsem 
měl blízko ke komediím, chtěl 
jsem, aby naše představení obe-
censtvo bavilo, aby se během hry 

lidé smáli. K nastudování jsem 
vybral Dívčí válku Františka Rin-
go Čecha. První scénář se oproti 
pozdější verzi, kterou jsme získali 
z agentury, dost lišil, v průběhu 
nácviku jsme několikrát upravova-
li dialogy. Prvního února pak pro-
běhla historicky první zkouška na-
šeho budoucího souboru, na které 
jsme se sešli ve čtveřici. Neměli 
jsme žádný název, prvorepubliko-
vý sál v hospodě U Vrbů v Bruzo-
vicích byl nevytopený a od úst nám 
stoupala pára, ve zkřehlých rukou 
jsme žmoulali scénář. Co ale pro 
nás bylo hlavní, že už jsme stáli 
na prknech, která znamenají svět! 
Představovali jsme si průběh pre-
miéry našeho představení i závě-
rečnou děkovačku před publikem 
složeným z našich blízkých, kama-
rádů, přátel a milovníků dobrého 
divadla. Tato představa ale byla 
velmi vzdálená...

Dohodli jsme se, že se budeme 
scházet každý týden. Náš soubor se 
začal personálně rozrůstat, na třetí 
schůzce se nás sešlo šest, na čtvrté 
osm, a to už byl pevný základ na-
šeho budoucího souboru. Jako 
problém se ale ukázalo dojíždění 
do Bruzovic. Já jsem v té době by-
dlel v Sedlištích a na zkoušku jsem 
to měl nejblíže, ale pro ostatní to 
nebylo zrovna komfortní, zejména 
časově. A tak jsme využili přátel-
ství jednoho z našich členů s ma-
jiteli restaurace Sokolík v Místku, 
kam jsme se od osmého března 
přestěhovali. V sále bývalého di-
vadla DUO, odkud se v devadesá-
tých letech přesunuli divadelníci 
do frýdeckého Čtyřlístku, jsme tak 
začali znovu nacvičovat hru a na-
vázali na zdejší divadelní tradici. 
Na zkoušky postupně přicházeli 

další zájemci, se kterými jsme se 
dohodli na alternaci. 

Váš soubor stále ještě neměl název?
Tím slavným narozeninovým 

dnem, kdy jsme se společně do-
hodli na názvu souboru D.N.A., 
byl devatenáctý duben. Jeho auto-
rem je Honza Literák a jde o zkrá-
cenou verzi Divadla nadšených 
amatérů. Trochu mě mrzí a oprav-
du jsem dodnes nezjistil, proč nás 
někteří z nepřejících zlých jazyků 
ještě poměrně dlouho překřtívali 
na Divadlo náruživých alkoholiků. 
Ale možná si to jen spletli. (smích)

Chtěli jsme a cítili potřebu na-
definovat a vyrobit také logo sou-
boru, které pro nás o rok později 
vytvořil grafik, a co jsem tehdy 
ještě nevěděl, i můj budoucí zeť 
Jindra Vraga. (úsměv) Ten se po-
dílel také na výrobě nových kulis 
ke hře, ke kterým jsme z Bruzovic 
ještě přikoupili staré historické 
prvorepublikové kulisy březového 
háje.

Měli jste technické zázemí, herce 
a nově i název souboru, to už jste 
se začali připravovat na veřejnou 
premiéru?

Počet herců se ještě utřepával. 
Někteří odešli, jiní naopak přišli, 
a některé role se proto musely 
prohodit. První veřejnou zkoušku 
jsme naplánovali na dvaadvacáté-
ho prosince, představení jsme ode-
hráli v krásné sváteční atmosféře 
před pozvanými přáteli, známými 
a rodinnými příslušníky. Do chvíle, 
než jsme na představení obdrželi 
licenci, jsme ještě absolvovali ně-
kolik veřejných zkoušek. Oficiální 
premiéra proběhla prvního března 
2013 a pak už jsme s představením 

Dvě osobnosti, které vdechly souboru D.N.A. život. Luděk Lednický s Alenou Dunatovou.  Foto | 2x Luděk Krulikovský
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Jedeme dál. Věřím, že tady budeme i za dalších deset let,  říká principál divadelního souboru D.N.A. Luděk Lednický
začali objíždět i okolní obce. Vždy 
tam, kde jsme měli k dispozici sál, 
což už dnes mnohdy začíná být 
problém. S Dívčí válkou jsme na-
konec absolvovali více než padesát 
repríz a některá vystoupení jsme 
odehráli společně s hudebním 
souborem Simba hula vatu, který 
také zkoušel v Sokolíku. Bylo to 
zajímavé spojení našeho divadla 
a západoafrických rytmů hraných 
na bubny a bubínky všech různých 
velikostí a tvarů. 

Co obnáší získání licence na 
představení?

Alena�Dunatová: Nejprve o ni 
musíte požádat agenturu, jejímž 
prostřednictvím lze získat práva 
na veřejná představení. U nás je to 
nejčastěji Dilia a ta vám smluvně 
upraví veškerá pravidla a podmín-
ky, za jakých můžete hru veřejně 
provozovat. Jiné podmínky jsou 
pro hry domácích autorů, jiné pro 
zahraniční. Musím ale dodat, že 
obzvlášť pro amatérské divadlo 
jsou mnohdy až likvidační, zejmé-
na v současnosti, kdy neměly sou-
bory možnost veřejně vystupovat.

U jedné hry jste ale nezůstali, jak se 
rozšiřoval váš repertoár?

Luděk�Lednický: Druhou hrou, 
kterou jsme ale nedozkoušeli, byl 
Bohouš. Známá česká filmová ve-
selohra s Jiřím Sovákem, který se 
sázel s provozním horské boudy, 
že jeho bernardýn Bohouš neseže-
re všechno, co on. Sázku nakonec 
vyhrál, když dal bernardýnovi se-
žrat suchý chleba. Dramaturgicky 
jsme film převedli do divadelní po-
doby. Švagr ale nechtěl hrát psa! 
Slíbil jsem mu roli, kdy nebude 
muset mluvit a přitom se dosyta 
nají. Přesto tuto nabídku dlouho 
odmítal a jiného vhodnějšího Bo-
houše jsme dosud pro vystoupení 
nezískali. (smích)�Hra tedy zůstá-
vá v šuplíku a čeká na nastudování 
a uvedení. Jsem optimistou a vě-
řím, že její chvíle ještě přijde.

Vrátím se ale ještě zpět k Dív-
čí válce, se kterou jsme vystoupili 
i na jižní Moravě v Mutěnicích. 
Hrálo se zrovna mistrovství svě-
ta v hokeji a všichni chlapi seděli 
doma u televize, ženská polovina 
obce zase zasedla na lavice míst-
ního amfiteátru a sledovala naše 
představení. Okamžitě jsme po-
znali, kdy hokejový zápas skončil. 
Zbylá volná místa se začala rychle 

zaplňovat, přicházeli se na nás po-
dívat i fandové od obrazovek a na-
jednou před námi seděla snad celá 
dospělá populace Mutěnic. Do-
dnes si pamatuji tehdejší skvělou 
atmosféru v publiku i mezi námi. 
Moc se nám tam líbilo a o dva 
roky později jsme u nich vystoupili 
s novým programem.

Zmínil jste nový program, kterou 
hru jste uvedli jako další v pořadí?

Alena�Dunatová:�Hledali jsme 
něco, co by uspokojilo všechny 
naše herecké představitele bez 
toho, že by alternovali. Každý chtěl 
vystupovat před publikem. Vyšla 
nám z toho opět hra Františka 
Ringo Čecha, tentokrát Pravda 
o zkáze Titaniku, kterou jsme pre-
miérově uvedli v září 2015 opět na 
prknech sálu místeckého Soko-
líku. Hra měla u publika úspěch, 
dostávali jsme nové nabídky, aby-
chom ji uvedli i jinde. Jak říkal Lu-
děk, naplánovali jsme si několika-
denní cestu do našich oblíbených 
míst na jih Moravy. S Titanikem 
jsme vystoupili v Záhorovicích 
a v Mutěnicích, v Rajhradu jsme 
odehráli Dívčí válku, kterou tam 
ještě neviděli. 

Luděk� Lednický: Šňůru jsme 
absolvovali v moderním červeném 
zájezdovém autobuse, který už jen 
svou velikostí vzbuzoval rozruch. 
V legraci jsme každému říkali, že 

do jejich obce přijel legendární fot-
balový tým Manchester! (smích) 
A ani tenkrát jsme nevystupovali 
sami, turné jsme absolvovali s hu-
dební skupinou TrochuMoc.

Dnes provozujete Divadelní klub 
D.N.A., jak jste se do těchto prostor 
dostali?

V létě 2017 jsme byli majitelkou 
Sokolíku požádáni, zda bychom si 
naše kulisy nemohli během prázd-
nin uskladnit jinde. Prostory po-
třebovala využít pro své podniká-
ní. Se stěhováním souboru jsme 
vůbec nepočítali, ale příležitost 
nám šla naproti. Řadou šťastných 
náhod jsem se seznámil s lidmi 
z vedení společnosti Slezan, kteří 
se rozhodli v areálu sousedního 
Faunaparku uspořádat první roč-
ník festivalu Slezan fest. Nabídli 
nám místnost v budově bývalého 
ředitelství, kde jsme uskladnili 
nejen naše kulisy, ale mohli zde 
i zkoušet. Takže dnes máme nejen 
vyvýšený divadelní sál s kapacitou 
osmdesát diváků, ale také kulisár-
nu a kostymérnu, upravili a vyz-
dobili jsme předsálí. Za vším jsou 
stovky hodin práce všech členů 
a přátel souboru a já bych jim za to 
rád poděkoval. Nájemní podmín-
ky jsou vůči nám natolik vstřícné, 
že Slezan považujeme za našeho 
partnera a sponzora. Význam-
né pro činnost klubu jsou dotace 

poskytnuté Magistrátem města 
Frýdek-Místek.

Pořádáte festival Bez opony. 
Nekonkurujete tak festivalu 
Čerstvě na prkýnku, na kterém 
jste se v minulosti spolupodíleli se 
Sokolíkem?

Oba festivaly vychází ze stej-
né koncepce hudebně-divadelní 
přehlídky. V žádném případě si 
nechceme přetahovat diváky a po-
sluchače. Naopak chceme, aby se 
divadelní a hudební podhoubí ve 
Frýdku-Místku co nejvíce rozrostlo. 
Aby byla co nejširší možnost kam 
a na co chodit. Festival Bez opony 
pořádáme na konci října, Čerstvě 
na prkýnku připravují v Sokolíku 
o měsíc později, takže i v termínech 
panuje vzájemný soulad.

Co pro vás znamená uplynulých 
deset let? 

Alena�Dunatová: Krásných de-
set let života. Všem, kteří mě na té 
cestě provázeli, jsem vděčná. Na 
začátku byla jen chuť pobavit naše 
nejbližší, dnes na budoucnost sou-
boru nahlížíme už jinou optikou. 
Vůbec nás nenapadlo, kam se za 
deset let posuneme, umělecky 
i odborně. Oba jsme se s Luďkem 
začali v této oblasti vzdělávat, na-
vštěvovali jsme různé semináře. 
Úspěšně jsme absolvovali čtyřletý 
kurz lidové konzervatoře, obor di-
vadelní režie u Václava Klemense 
z ostravského Divadla loutek. Se-
tkání s tímto člověkem bylo nesku-
tečně obohacující a posunulo nás 
zcela jinde. Všechno, co jsme na 
těchto setkáních do sebe vstřebali, 
jsme pak dále předávali našim ko-
legům a kolegyním. Naučili jsme 
se nesedět na dvou židlích, kon-
struktivně vnímat kritiku a poučit 
se z vlastních chyb. A nejsme v tom 
sami. Vzdělávají se i někteří další 
členové souboru, což je přínosem 
pro celý kolektiv a odráží se i v na-
šich hrách. 

Závěrečná tečka…
Luděk� Lednický: Nekončíme! 

Jedeme dál. Věřím, že tady budeme 
i za dalších deset let. Jsme vynikají-
cí parta amatérů! A za slovo amatér 
se vůbec nestydím, neboť jsme pro-
fesionální amatéři…

Alena� Dunatová: Já dodám 
nadšení amatéři. Divadlo nadše-
ných amatérů, ten název nás zcela 
vystihuje. ■

První sestava souboru D.N.A. v květnu 2012 Foto | archiv Aleny Dunatové
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Kupole na zvonici repliky kostela Božího Těla v Gutech  
obsahuje tři tubusy s poselstvím pro budoucí generace

Akce platí do 30. 6. 2021. Více na www.nordictelecom.cz
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v nestabilní době
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bez závazků a bez limitů.
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Obnova dřevěného kostela Božího Těla v Gutech vstupuje do finále. Řemeslníci dokončují stavební úpravy v okolí novostavby, restaurátoři dolaďují podobu in-
teriéru, který je řešen podle návrhu architekta Marka Štěpána. V páteční poledne 21. května byla na věž kostela umístěna kopule se třemi tubusy obsahujícími 
dokumenty pro příští generace a železný kovaný kříž. Slavnostní posvěcení kostela biskupem Martinem Davidem je naplánováno na 6. červen 2021. Foto | Jiří Sachr



EUROPE DIRECT – přímá zkratka do Bruselu
Česká republika je už od roku 2004 součástí Evropské unie 
a má u nás i svoje regionální zástupce. Ti pracují v oficiálních 
informačních střediscích EUROPE DIRECT, kterých je 
po celé EU více než 420, od Estonska přes Česko až po 
Kanárské ostrovy. V Moravskoslezském kraji je pomyslným 
mostem mezi našimi občany a Evropskou unií centrum 
v Ostravě, které představil jeho vedoucí Marcel Mahdal.

V Ostravě nejste úplným no-
váčkem, kde vás lidé najdou a co 
vše můžete ve vašem centru 
nabídnout? 

EUROPE DIRECT je jedním z dal-
ších důležitých počinů ostravské-
ho spolku PANT, který v našem re- 
gionu zahájil činnost již v roce 2006. 
Působí nejen v Ostravě, Moravsko-
slezském kraji, ale jeho záběr za-
sahuje celé Česko a také funguje 
v rámci zemí V4. V rámci ED propojí-
me zejména činnost stávajícího kul-
turně-vzdělávacího Centra PANT, 
ale také svých aktivit na poli vzdě-
lávání (portál Moderní dějiny, spo-
lupráce s učiteli ZSV…) s činností 
zástupce Evropské komise v Morav-
skoslezském kraji – EUROPE DIRECT 
Ostrava. Lidé nás najdou v centru 
města, očekávat mohou jednak sa-
motné získání informací o EU, jednak 
zejména možnost diskutovat o mno-
hých aktuálních otázkách, které se 
naší společnosti dotýkají v národ-
ní, evropské i celosvětové perspek-
tivě. A to jak z pohledu dneška, tak 
zejména budoucnosti. Komunikace 
je obousměrná, proto rádi předáme 
stanovisko veřejnosti do Bruselu.

Co bude hlavní náplní vaší čin-
nosti? S jakými dotazy či poža-
davky se na vás mohou lidé obra-
cet, v čem jim dokážete pomoci? 

Vše se pochopitelně bude vyví-
jet, ve své činnosti budeme reago-
vat na společenskou situaci a prio- 
rity v tomto regionu. Především 
chceme zapojit veřejnost do akcí 
a diskusí různých forem, se zvlášt-
ním ohledem na připravovanou 
Konferenci o budoucnosti Evropy. 
Budeme poskytovat sdělovacím 
prostředkům i politikům z regionu 
relevantní obsah týkající se politiky 
či priorit EU a zapojíme je do svých 
aktivit. Aktivně budeme pomáhat 

Evropské komisi získávat přehled 
o citlivých unijních tématech důle-
žitých pro náš region a pomůžeme 
zvyšovat informovanost o Evropě, 
jejích hodnotách i institucích a také 
o možnostech, jaké Evropa nabí-
zí mládeži, studentům či učitelům. 
Podpoříme také koordinaci s ostat-
ními sítěmi EU, které jsou v našem 
regionu přítomné.

Jaká je vize nového centra EU-
ROPE DIRECT v Ostravě?  

Naším cílem je vytvořit most 
mezi občany a Bruselem – infor-
movat o možnostech, jaké nabízí 
Evropská unie, zejména však zís-
kávat názory a očekávání občanů 
směrem k ní. Chceme, abychom 
byli vnímáni jako možná platforma 
pro zapojení veřejnosti do diskusí 
a přemýšlení, jak by mělo evropské 
společenství vypadat, jaká očeká-
vání lidé mají a jak se tato setká-
vají s realitou. Nereálná očekává-
ní vedou k deziluzi a ztrátě zájmu, 
v dalším kroku až k negativnímu 
pohledu. Chceme být efektivním 
prostředníkem mezi orgány Unie 
a běžnými lidmi, přenášet informa-
ce z regionu do centra, podílet se 
tak na řešení problémů, které přímo 
zasahují do našich životů.

Jaké akce plánujete v letošním 
roce, případně jaké akce jste mu-
seli kvůli epidemiologickým opat-
řením zrušit či měnit? 

Naše činnost je postavena na 
přímé komunikaci a setkávání se 
s lidmi. V této chvíli nevíme a nemů-
žeme vědět, jaké akce a kdy bude 
možné realizovat. Je tedy těžké ho-
vořit o konkrétním programu, je to 
vše jedna velká improvizace a hle-
dání možností. Ale i za této situa-
ce zvládáme spoustu akcí v online 
podobě. Naše diskuse pro širokou 

veřejnost streamujeme a lidé je 
mohou zhlédnout kdykoli a kdekoli. 
Kromě toho připravujeme akce pro 
učitele a jejich žáky z celého Morav-
skoslezského kraje. Třeba akci pro 
středoškoláky, jejímž cílem je identi-
fikovat potřeby mladých lidí a jejich 
představy o budoucím rozvoji regio- 
nu v kontextu Evropské unie a je-
jich priorit. Jednoduše řečeno: co 
potřebují mladí lidé v regionu, aby 
zde zůstali a byli spokojeni, a jak to 
může ovlivnit EU. Tyto své potřeby 

budou moci středoškoláci probrat 
v diskusi s europoslankyní Marti-
nou Dlabajovou, vládním zmocněn-
cem Štěpánem Černým a rektorem 
Slezské univerzity v Opavě Pavlem 
Tulejou. Akci připravujeme s několi-
ka našimi partnery. Úkolem pro le-
tošní rok je najít formy a podoby pro 
efektivní komunikaci s médii, poli-
tiky, veřejností. To zní možná jed-
noduše, ale je to nejtěžší a základ-
ní kámen pro postavení celé další 
smysluplné činnosti.

INZERCE

EUROPE DIRECT Ostrava
Čs. legií 22
702 00, Moravská Ostrava a Přívoz

EuropeDirectOstrava

Jakmile to podmínky dovolí, EUROPE DIRECT Ostrava plánuje opět naplnit před-
náškový sál Centra PANT.

Novinky a informace o dění z EU vám poskytne přímo ve vašem kraji 
místní středisko EUROPE DIRECT. Jako most mezi ČR a Bruselem fun-
guje také Zastoupení Evropské komise v Praze – jeho aktuality můžete 
sledovat na Twitteru (@ZEK_Praha), Facebooku (@EvropskaKomise.cz) 
či Instagramu (evropskakomise), nebo si můžete nechat zasílat in-
formační týdeník (comm-rep-cz@ec.europa.eu). 
Více o činnosti Zastoupení EK se dozvíte na webových stránkách 
www.evropska-unie.cz a www.europedirect.cz.

Evropská unie pomáhá  
být Česku ŠPIČKA

Víte konkrétně jak? 
ZDRAVOTNICTVÍ – v letech 2014–2020 přišlo z Unie do 
zdravotnictví více než 560 milionů eur. Peníze byly určeny na 
nákupy diagnostických přístrojů, vybavení operačních sálů 

a na záchranné vrtulníky.

ŠKOLSTVÍ – díky EU bylo od roku 2007 zmodernizováno 
9 z 10 základních škol. Skoro 22 000 Čechů vyjelo díky ERASMU 

do zahraničí v roce 2019.

DOPRAVA – od roku 2007 podpořila EU stavby a opravy 4 717 km 
dálnic a silnic a 975 km železničních tratí. Jen vloni financovala EU 

70 procent nákladů dokončených dálnic v ČR.

NÁRODNÍ HRDOST – díky EU jsme hrdí občané ekonomicky 
nejsilnějšího bloku na světě. Český pas je pátý nejsilnější na světě.
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FRÝDECKO-MÍSTECKÝ PATRIOT  
distribuuje Česká distribuční, a. s. 

V případě, že vám nebyl doručen,  
obraťte se na reklamační oddělení společnosti:  

tel.: 800 888 558  
nebo e-mail: info@distribucni.cz.  

Vždy uveďte kompletní adresu.

www.auta-lpg.cz

 Montáže LPG
 Revize LPG-CNG

 Servis

776 226 998
Kunčičky u Bašky 66

INZERCE
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KINA
Kino Vlast

1. 6., 19:00 Chlast
2. 6., 10:00 Šarlatán
5. 6., 15:00 Princezna zakletá v čase
7. 6., 19:00 Králové videa
8. 6., 19:00 Corpus Christi
9. 6., 10:00 Meky
14. 6., 19:00 Disco
15. 6., 19:00 Parking
16. 6., 10:00 Princezna zakletá v čase
19. 6., 15:00 Mulan
21. 6., 19:00 Helmut Newton:  
 Nestoudná krása
22. 6., 19:00 Oroslan
23. 6., 10:00 Corpus Christi
28. 6., 19:00 Svět podle Muchy
29. 6., 19:00 Jeskyně
30. 6., 10:00 Pinocchio

Další program na www.kulturafm.cz

Kino na výletě
2. 6., 21:00 Postižení muzikou (zahrada  
 Národního domu)
9. 6., 21:00 Lassie se vrací (Faunapark)
16. 6., 21:00 Šarlatán (sady Bedřicha  
 Smetany)
23. 6., 21:00 Emma (park Pod Zámkem)
30. 6., 21:00 Léto patří rebelům (Sokolík)
2. 7., 21:00 Program se připravuje (textilka  
 Slezan)
7. 7., 21:00 Program se připravuje (autokemp  
 Olešná)
9. 7., 21:00 Program se připravuje (Bruzovice)
14. 7., 21:00 Program se připravuje (louka  
 Pod Hradem)
16. 7., 21:00 Program se připravuje (sokolské  
 hřiště ve Skalici)
21. 7., 20:45 Program se připravuje (náměstí  
 Svobody)
23. 7., 20:45 Program se připravuje (fotbalové  
 hřiště v Lískovci)
28. 7., 20:30 Program se připravuje (sady  
 Svobody)
30. 7., 20:30 Program se připravuje (dětské  
 hřiště Panské Nové Dvory)

KONCERTY
Sady B. Smetany 

Promenádní koncerty
4. 7., 16:00 Swingový orchestr B. Pukovce:  
 Perly české operetky
11. 7., 16:00 Stanley Dixie Street band
18. 7., 16:00 Akuma
25. 7., 16:00 Karel Kahovec

VÝSTAVY
Frýdecký zámek

do 6. 6. Řemesla starého Frýdku,  
 Místku a okolí
Výstava řemesel představí řemesla typická pro Frýdecko-Místecko 
a  jeho okolí. Kdo byl bednář, dráteník či hrnčíř? Každé řemeslo má 
své nástroje, materiály a  suroviny, výrobní postupy anebo cechovní 
znamení. 
do 6. 6. Kdo inzeruje, prodá
Výstava přiblíží, jak dovedli využívat reklamu místní obchodníci, řemesl-
níci nebo představitelé společenského života ve Frýdku-Místku v 1. po-
lovině 20. století. 
od 1. 6. Příroda štětcem Ludvíka Kunce
Prodejní výstava akvarelů známého ostravského výtvarníka, zoologa 
a  publicisty, který nedávno oslavil 87. narozeniny. Svou rozsáhlou vý-
tvarnou tvorbu zaměřuje především na kresbu zvířat. Vedle výtvarné 
práce se podílel na odchovech rysů a dalších šelem. Výrazně se zasloužil 
o to, aby proběhly evropské projekty reintrodukce rysa v oblastech, kde 
tato šelma před desítkami let vymizela. Inicioval založení Vlčích a Rysích 
hlídek Hnutí Duha, které od roku 1999 monitorují pohyb šelem ve volné 
přírodě. Své zážitky popsal v několika knihách a velkém množství od-
borných i populárních článků. Výtvarně se podílel na zhotovení desítek 
naučných stezek na Ostravsku, CHKO Beskydy a CHKO Poodří. V roce 2017 
se stal laureátem Ceny Josefa Vavrouška.
od 10. 6. Návrat do školních lavic
Nostalgická vzpomínka na časy povinné školní docházky. Jaké to bylo 
sedět v lavici a poslouchat výklad učitelů? Kdo někdy neměl tahák nebo 
neopisoval od spolužáka? Co všechno jsme nosili v aktovkách? Přiznejme 
si, kdo někdy zapomněl v  aktovce svačinu?! Kdo to nikdy neschytal 
„flusačkou“? A co jsme hrávali o přestávkách za lavicemi?
od 17. 6. Proč? Protože Karel Loprais 
Život i kariéra legendárního Karla Lopraise. Návštěvníci se mohou těšit 
na jeho profesní, osobní úspěchy a životní okamžiky zachycené prostřed-
nictvím výstavy.
od 24. 6. Fenomén Igráček
Výstava z historie i současnosti této legendární hračky.

Centrum aktivních seniorů
do 13. 6. Jana Klečková malba  
 – kresba – šperky – doplňky
V Centru aktivních seniorů na Anenské ulici 2477 v Místku probíhá do 
13. června výstava děl frýdecko-místecké výtvarnice a členky Aktivních 
seniorů Česko Frýdek-Místek Jany Klečkové obsahující malbu, kresbu, 
šperky a doplňky. Autorka po studiu oboru rytec kovů v Praze působi-
la v Družstvu umělecké výroby Zlatník, od roku 1991 zprivatizovaném 
na J+P Zlatník Frýdek-Místek. „Prošla mnoha profesemi, které posílily 
jejího tvůrčího ducha. Žije a tvoří ve Frýdku-Místku. Život vnímá všemi 
smysly, a kdyby jich člověk měl deset, užívala by je plnými doušky. Jako 
velmi tvůrčí žena každý den přemýšlí, co má dělat dřív. Odmala ji zajíma-
lo vše,“ přibližuje autorku Olga Szymanská.

OSTATNÍ
Muzeum Beskyd

30. 6., 10:00 Pohádkové vysvědčení
Jak to bylo se školní docházkou za dob našich babiček? Jak vypadala tří-
da a jaké se probíralo učivo? Akce pro všechny děti nejen školou povinné. 
Za splnění úkolů si děti odnesou vysvědčení a díl z pokladu. 

Zemřel František Vaníček
Ve věku 87 let zemřel 30. dubna pedagog 

a kulturní pracovník František Vaníček, známý 
zejména ze svého působení v Bašce. Kultuře 
se věnoval i po svém odchodu do důchodu. 
Organizoval zájezdy, pořádal a připravoval 
přednášky a setkání se zajímavými lidmi, na 
kterých mimo jiné vystoupili signatář Char-
ty 77 biskup Václav Malý, básník Zdeněk Rot- 
rekl, houslista Václav Hudeček, herec Ondřej 
Vetchý a mnoho dalších. V roce 2002 byl jme-
nován čestným občanem obce Bašky a v roce 
2012 čestným členem Lašského smíšeného 
pěveckého sboru. Byl redaktorem Zpravodaje 
obce Baška a je spoluautorem publikace Baška 
– Kunčičky – Hodoňovice. Spolupodílel se na 
almanachu o operních pěvcích Eduardu Hake-
novi, Lubomíru Havlákovi a písmáku Václavu 
Halatovi z Chlebovic a kronikáři Bašky Bed-
řichu Fišerovi. Jeho příspěvky je možné najít 
také v knihách Petra Andrleho O lidech v Bes-
kydech. Rozhovor s Františkem Vaníčkem 
o jeho životě vyšel v  Patriotu 08/2019. Ke sta-
žení je v sekci archiv na www.fmpatriot.cz. ■
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Pestré léto v zahradě Národního domu Petr Boreček: 
Vizualizace myšlenek

Ve farní zahradě 
vystoupí duo Tara Fuki

Virtuální prohlídka Národní dům známý neznámý

INZERCE

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

muzeumbeskydfm

f
MU Z E UM
B E S K Y D
F R Ý D E K
M Í S T E K

MUZEUM BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK
VÁS ZVE NA PRODEJNÍ VÝSTAVU

PŘÍRODA ŠTĚTCEM 
LUDVÍKA KUNCE

Ludvík Kunc je známý 
ostravský výtvarník, zoolog          

a publicista. Především je však 
jeden z nejvýznamnějších 
ochránců divoké přírody            

v České republice. 
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Každý červnový pátek od 16 ho-
din se v zahradě Národního domu 
uskuteční představení pro děti 
v podobě divadelní pohádky. Jako 
první se 4. června malí diváci mo-
hou těšit na pohádku O princezně 
s dlouhým nosem v podání bněn-
ského divadla Koráb. Program na 
další čtvrtky se připravuje. 

Součástí projektu Léto v zahradě 
budou i červnové večery s hudbou, 
které se budou konat vždy v pátek 
od 19 hodin v zahradě Národního 
domu. V pátky 4., 11. a 25. 6. bude 
diskžokej hrát největší světové hity, 
18. 6. vystoupí René Souček Trio. 
Písničkář z Frýdku-Místku žijící 

v Českých Budějovicích hraje au-
torskou tvorbu na kytaru a posled-
ní dobou i na ukulele. Jeho texty 
jsou ze života s prvky autobiogra-
fičnosti. Tentokrát vystoupí v triu 
Souček – Hlosta – Pinkas.

Také červencové pátky vždy 
od 20 hodin budou patřit hudbě. 
Druhého července zazní songy le-
gendárních kapel Fecall Maters: 
Nirvana & SOAD cover band, na 
9. 7. je připraven hravý a nespou-
taný „křovácký rock“ plný mystiky 
v podání Slepých Křováků, 16. 7. 
zazní dvojkoncert frýdecko-místec-
kých kapel ve stylu alternativního 
rocku Dead Hornet, Fell on Mad 

Days a konečně 23. 7. vystoupí 
punk-rock'n'rollová kapela Posi-
tive z Frýdku-Místku. Dvakrát do 
měsíce se před koncertem uskuteč-
ní divadelní představení pro děti. 
Akce se konají pouze za příznivého 
počasí. ■

Výstava obrazů a fotoplastik 
inspirovaná sochařskými díly, 
která bude prezentována formou 
virtuální galerie na FB Kultura 
FM. Až do konce června je možné 
výstavu zhlédnout také v přízemí 
Národního domu od pondělí do 
pátku vždy po 15. hodině. ■

V neděli 11. července od 19 ho-
din vystoupí v rámci festivalu sv. 
Jan session vol. 
2 ve farní za-
hradě kostela 
sv. Jana Křti-
tele ve Frýdku 
dámské vio-
loncellové duo 
Tara Fuki. An-
drea Konstan-
kiewiczová a Dorota Barová divá-
kům představí své nové, v pořadí 
už šesté album Motyle. Koncert 
slibuje krásný zážitek pod kostelní 
věží, vstupné je dobrovolné. ■

Známá i neznámá zákoutí Ná-
rodního domu si zájemci mohou 
poodhalit prostřednictvím virtuál- 
ní prohlídky spojené s výstavou. 
Historická stavba letos oslavila 
120 let od svého dokončení a vel-
kolepé slavnosti ke znovuotevře-
ní pro veřejnost, která se konala 

4. a 5. července roku 1900. Slovy 
současníka té doby „národní a kul-
turní tvrz Pobeskydí“, kterou 
Národní dům bezesporu byl, lze 
zhlédnout v jedinečné autorské 
audiovizuální sekvenci. Slovem 
ji doprovodí Radana Šatánko-
vá, kulturní publicistka, básnířka 

a v neposlední řadě také předsed-
kyně spolku Krasomil. Jednotlivé 
sekvence jsou hudebně doprováze-
ny písněmi osobitého swingového 
tělesa Swingalia. Virtuální komen-
tovaná procházka Národním do-
mem je ke spuštění až do 30. červ-
na na webu www.kulturafm.cz. ■

 Foto | Indies Production

René Souček Trio Foto | Tomáš Václavek
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Ulice Jiráskova

▶ Kateřina Janásová

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
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Plakát k tryzně za Aloise Jiráska, 1930  Foto | 2x Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

Zčásti jednosměrná Jiráskova 
ulice ve Frýdku je důležitou tep-
nou města: navazuje téměř na 
Rubikovu křižovatku, obklope-
na je prvorepublikovou vilovou 
zástavbou (v jedné z nich sídlí 
městská knihovna) a činžovními 
a novodobými panelovými domy. 
Své pojmenování nese po spisova-
teli a dramatikovi Aloisi Jiráskovi, 
jehož povídky a romány bývaly 
povinnou školní četbou. 

Narodil se v Hronově 23. srp-
na 1851 do početné rodiny pekaře 
a rolníka. Gymnázium vystudoval 
v Broumově a v Hradci Králové, Jirásek zemřel 12. března 1930 

v Praze a je pochován v rodném 
Hronově. Jeho pohřbu se zúčast-
nili prezident T. G. Masaryk, ne-
katolická část vládních ministrů, 
generalita, rektoři vysokých škol 
a diplomaté spřátelených zemí. 
Nad jeho rakví pronesli smuteč-
ní proslovy ministr školství Ivan 
Dérer, Jaroslav Kvapil a Rudolf  
Medek. ■

potom pokračoval na Univerzi-
tě Karlově v Praze na filozofické 
fakultě. Stal se učitelem, krátce 
působil na reálce v Litomyšli, od 
roku 1897 pak na gymnáziu v Pra-
ze-Žižkově. Tady se stýkal a přá-
telil s malířem Mikolášem Alšem, 
s básníky (například Josefem Vác-
lavem Sládkem, Josefem Svato-
plukem Macharem), se spisovateli 
(Zikmundem Wintrem, Karlem 
Václavem Raisem a dalšími). 

Byl prvním, kdo v roce 1917 po-
depsal Manifest českých spisovate-
lů, který podporoval úsilí o státní 
samostatnost českého národa. 
V roce 1890 byl zvolen do České 
akademie věd, čtyřikrát byl navr-
žen na Nobelovu cenu za literatu-
ru. F. X. Šalda napsal: „…v jeho (Ji-
ráskově) díle vrcholí obrozenecká 
tradice české literatury a zároveň 
se zakládá tradice novodobé realis-
tické historické prózy…“ Jiráskova 
tvorba je rozsáhlá – povídky a ro-
mány čerpají náměty z husitského 
období (například v knihách Mezi 
proudy, Proti všem), doby pobělo-
horské (Temno, Psohlavci, Skály) 
a obrození (F. L. Věk, Filozofská 

historie). Vedle historických dra-
mat Jan Hus, Jan Žižka nebo Jan 
Roháč napsal Vojnarku či Lucernu, 
která je dosud oblíbenou a často 
uváděnou divadelní hrou. 

Díla Aloise Jiráska byla a jsou 
častými náměty filmů (první zfil-
mování je už z roku 1905) a tele-
vizních inscenací; kdo by neznal 
legendární animovaný film Jiřího 
Trnky Staré pověsti české. Alois Divadelní plakát ke hře Lucerna

Sbírka na pomoc malé Nikolce
Bojovnice Nikolka z Frýd-

ku-Místku. Tak by se dal nazvat 
příběh, který popisuje boj malé 
holčičky s velmi vzácným a závaž-
ným epileptickým onemocněním. 
Jeho léčba je nákladná a k jejímu 
zdárnému konci může pomoci 
i finanční sbírka.

Nikolka se narodila jako zce-
la zdravá holčička. V patnácti 
měsících po prodělané viróze 
a horečkách dostala křeče, kte-
ré se jevily jako febrilní, později 
epileptické. Několikrát byla hos-
pitalizována na JIP v ostravské 
fakultní nemocnici. Ve čtyřech 
letech jí byla udělána genetika 
s výsledkem diagnózy PCDH 19, 
což je velmi vzácné a závažné 
epileptické onemocnění. Nikolka 
po větším záchvatu přestala úpl-
ně mluvit. Je celodenně na plen-
kách, nemluví, sama se nenají, je 
zcela fixována na maminku. Na 

čtyři hodiny denně docházela do 
speciální školky, kam v současné 
době z důvodů obav nákazy covi-
dem nechodí. Nikolka je bohužel 
i atypický autista – má problémy 
s jídlem, vyprazdňováním. Má 
velmi opožděný psychomotorický 
vývoj a dle psycholožky její ak-
tuální stav odpovídá věku dvou- 
apůlletého dítětě.

Finanční prostředky ze sbírky 
budou využity na SenzaErgo spe-
ciální cvičení, které jí velmi pomá-
há (senzorická integrace, ergote-
rapie). Pokud by se vybralo více 
peněz, budou použity na procedu-
ry v lázních. Jedná se hlavně o lo-
gopedii a senzorickou integraci. 
Další případné prostředky se po-
užijí na muzikoterapie, hygienické 
potřeby, léky a na cestovné. ■

Více o sbírce na www.donio.cz/ 
BojovniceNikolka

Inzerce v našem měsíčníku JE VIDĚT!

tel.: 608 832 606, e-mail: inzerce@fmpatriot.cz
PATRIOT



měsíčník do 
každé poštovní 

schránky

PATRIOT

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. června. 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 na nákup v OC Frýda získávají: Kateřina Ličková, Soňa Brablecová a Roman Růžička z Frýdku-Místku. Ceny výhercům doručíme.

www. o c f r y d a . c z
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA

NOVÁ,

ENYAQ iV
PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km  
spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

* Jedná se o předběžné hodnoty.
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