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Z historie textilnictví ve Frýdku a Místku – Geiringerové – 12. část

▶ Petr Juřák

Jigger, stroj používaný k zušlechťování textilií  Foto | Archiv Petra Juřáka

INZERCE FMP 1934/01

Ferdinand Victor Geiringer začal v Místku působit jako 
zaměstnanec Aloise Lembergera, který z něj vytvořil svoji 
prodlouženou místeckou ruku. Netušil tehdy, že tato „ruka“ se 
bez jeho vědomí začne samostatně hýbat a že jí zůstane pod 
nehty i něco málo z jeho vlastnictví. Při vyslovení jména Geiringer 
se pak nejednomu textilnímu dělníkovi v Místku začala v žilách 
prudce vařit krev a tlak vyskakoval povážlivě vysoko. 

Strojní vybavení
V minulých dílech jsme si při-

blížili  pracovní  a  sociální  pod-
mínky  v  Geiringerově  textilce, 
nyní  se  budeme  věnovat  tech-
nickému  vybavení  továrny  a  její 
produkci.

Ještě  v  době  Lembergerova 
vlastnictví  se  tehdejší  majitel 
pokusil  o  zavedení  prvních  au-
tomatických  tkalcovských  sta-
vů  v  Pobeskydí. Do  továrny  pod 
Štandlem  byly  zakoupeny  stavy 
amerického  systému  Northrop, 
celá  akce  ale  skončila  fiaskem. 

Zaměstnanci s nimi neuměli pra-
covat,  a  možná  ani  neměli  chuť 
se  to  naučit,  a  tak  byly  tyto  sta-
vy  z  továrny  odvezeny  a  prodá-
ny jinam. V té době se v továrně 
vyrábělo  bavlněné  zboží,  prodá-
váno  bylo  v  režném  stavu,  co  se 
neprodalo,  bylo  zušlechťováno 
v  úpravně  nacházející  se  v  hlav-
ním Lembergerově závodu u Ko-
loredovského mostu. 

Po  první  světové  válce,  již  za 
Geiringera,  bylo  zřízeno  oddě-
lení  barvení  příze  a  v  roce  1931 
byla  postavena  budova  barvírny, 
v  níž  bylo  umístěno  osm  jiggrů 

(džigrů). To byly stroje používané 
k zušlechťování textilií, tkanina se 
v nich převinovala z jednoho vál-
ce na druhý  a  přitom procházela 
vanou s chemikálií. Tento proces 
se několikrát zopakoval, aby bylo 
dosaženo požadovaného účinku. 

Strojovna, srdce továrny
K  pohonu  zařízení  sloužící-

ho pro mechanický  přenos  hnací 
síly  z  jednoho  zdroje  k  více  spo-
třebičům (transmise) v  tkalcovně 
se  používal  parní  stroj  o  výkonu 
300  HP  (hektopascalů)  vyrobe-
ný  v  roce  1893  v První  brněnské 
strojírně. V úpravně byl používán 
parní stroj o výkonu 35 HP a pro 
provoz  zámečnické  a  stolařské 
dílny sloužil parní stroj o výkonu 
25  HP.  Pro  výrobu  elektrického 
proudu  sloužícího k osvětlení  to-
várny a kanceláří se používalo dy-
namo, venkovní osvětlení bylo za-
jišťováno akumulátorovou stanicí. 

Jednotlivé provozy
Co se týče jednotlivých výrob-

ních a obslužných oddělení, sou-
částí  podniku  byl  velký  a  malý 
sál  tkalcovny,  přípravna,  běli-
dlo  a  úpravna,  barvírna,  šlich- 
tovna,  expedice,  strojovna  s  ko-
telnou,  zámečnictví  sloužící 
k  opravě  strojů  a  strojních  dílů 
a stolařství pro výrobu beden na 
látky.  Součástí  firmy  bylo  ještě 
skladiště  a  kancelářská  budo-
va a tři obytné domy pro mistry 
a dělníky. 

Před  první  světovou  válkou 
bylo  v  tkalcovně  okolo  400  sta-
vů,  v  době  největšího  rozma-
chu  na  konci  30.  let  20.  století 
bylo  v  provozu  474  stavů.  Teh-
dy  se  jednalo  o  nejlepší  období 
v  rámci  produkce  firmy,  v  roce 
1937  bylo  v  tkalcovně  zpraco-
váno 453 902 kg příze a dalších 
163 246 kg ve mzdě, obrat tehdy 
činil 11 107 668 Kč. ■
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Tepelná čerpadla alpha innotec

Plynové kondezační kotle Broetje Heizung

Kotle na dřevo Blaze Harmony
Instalace podlahového a ústředního topení

alpha innotec

Tel.: +420 725 980 764, mail: d.hrusecky@email.cz, Místecká 176, 739 21 Paskov

www.hrusatop.cz

rušatop

Kameny zmizelých doplnily dláždění ulic ve Frýdku-Místku

INZERCE FMP 1849/09

INZERCE FMP 1848/09
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Celkem  pět  kamenů  zmizelých 
(Stolpersteine)  připomínající 
oběti nacistického režimu v obdo-
bí  Protektorátu  Čechy  a  Morava 
doplnilo dláždění ulic ve Frýdku-
-Místku. Kostky s upevněnou mo-
saznou destičkou obsahující údaje 
o obyvatelích, kteří na daných ad-
resách žili a pracovali, byly umís-
těny na obou hlavních náměstích, 
v Palackého ulici a v místě památ-
níku  u  bývalých  Czajankových 
kasáren.  Stolpersteiny  znamenají 
v překladu kameny, o které je za-
potřebí  klopýtnout,  připomínají 
ostatním  tragický  osud  jejich  bý-
valých sousedů a jsou mementem 
pro současnou i příští generaci.

Nikdy  nesmíme  zapomenout 
na  Annu  a  Juliuse  Huppertovy 
(umístění  kamene:  Zámecké  ná-
městí  25,  Frýdek),  obchodnickou 
rodinu, v  jejichž domě na frýdec-
kém náměstí  sídlila ve 20.  letech 
minulého  století  prodejna  obuvi 
firmy  Baťa.  Měli  velkou  zásluhu 
na výstavbě židovské školy a syna-
gogy na konci 19. století. Lékárnu 
U Spasitele na místeckém náměstí 
provozoval v průběhu 20. a 30. let 
minulého  století  PhMr.  Heinrich 
Wolf  (umístění kamene: Náměstí 
Svobody  5,  Místek),  jehož  maje-
tek byl zkonfiskován v roce 1939. 
Kapitán  Karel  Pavlík  (umístění 
kamene:  památník  u  bývalých 
Czajankových  kasáren),  velitel 
obrany  Czajankových  kasáren 
dne  14.  3.  1939,  byl  posmrtně 
povýšen do hodnosti  plukovníka. 
Narodil  se  roku  1900,  zavražděn 
byl  v  roce  1943  v  koncentračním 
táboře  Mauthausen.  Profesor  na 
gymnáziu  PhDr.  Antonín  Vacu-
lík,  člen  KSČ  (umístění  kamene: 
Palackého  123  –  bývalé  gymná-
zium,  dnes  obchodní  akademie), 
se  narodil  v  roce  1875.  Spolu 

s dalšími 41 studenty a profesory 
byl  po  protiněmeckých  student-
ských  provokacích,  které  byly 
záměrně  zinscenovány  Němci  za 
účelem  zavření  gymnázia,  zatčen 
v roce 1941 a  téhož roku zahynul 
v  Mauthausenu.  Před  deportací 
bydlel na dnes už neexistující ad-
rese: Benešova 78 v Místku. 

Celá myšlenka projektu kame-
nů  zmizelých  se  zrodila  v  hlavě 
umělce  Güntera  Demniga  v  Ně-
mecku.  Ten  nechal  v  roce  1992 
v Kolíně nad Rýnem položit vůbec 

první  kámen  jedné  z  obětí  ho-
locaustu. Od té doby se Demnigo-
va idea šíří dál napříč zeměmi celé 
Evropy. 

Slavnostní akt odhalení kame-
nů  v  našem  městě  se  uskutečnil 
20.  září  na  Zámeckém  náměstí 
ve Frýdku a na náměstí  Svobody 
v  Místku.  Další  dva  kameny  vě-
nované  vzpomínce  na  Zigmunda 
Demnera  a  Hermínu  Demnero-
vou budou umístěny jejich příbuz-
nými  prostřednictvím  Židovské 
obce. ■

Kámen zmizelých na místeckém náměstí připomíná Heinricha Wolfa.  Foto | 2x MM F-M

Předsedkyně Židovské obce v Ostravě Milena Slaninová 
se dvěma kameny zmizelých na Zámeckém náměstí
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Je rozhodnuto, město povede  
po volbách dvoukoalice Naše Město a ANO

Občané mohou žádat o příspěvek na teplo

To platí pořád!
Už to bude více než dva-

cet let. Potkal jsem spolužáka 
ze základky. „Tak co, jak se 
máš?“ My, chlapi, se o počasí 
moc nebavíme – raději o žen-
ských a tenkrát to ještě šlo. 
Nebo nám sedí vděčné sporty: 
fotbal, hokej, házená.

„Pojď na pivo. Povykládá-
me.“ – Šli jsme. Od sportu jsme 
se dostali (jako vždy) k prá-
ci. Přesněji k Lipině. „Robím 
furt, nebyl jsem propuštěný. 
Ále stojí to za hov… Za hov..! 
Celá naše společnost, celá 
republika. Celé to vedení…“ 
dodal už neadresně. „Bývalo 
lepší. Ráno na šichtu. V jednu 
ve sprše. O půl druhé na brá-
ně. Honem na pivo a honem 
domů. Pojedl jsem, vyspal se. 
A ráno znovu…“ – zavzpomí-
nal a na zarostlé tváři se mu 
objevil smutný úsměv. Navrch 
znovu přidal několik negativ-
ních poznámek a nadávek.

„Víš, žes to třeba mohl udr-
žet nebo změnit podle svých 
představ? Aspoň se toho zú-
častnit? Přidat se? Chodíš vo-
lit?“ zeptal jsem se ho.

„U voleb jsem nikdy nebyl. 
Teď ne. Za komunistů ano. 
Z donucení. Teď na to kašlu, je 
to k ničemu…“ 

Mohl bych naši tehdejší de-
batu u piva rozebírat dál, ale 
nemá to cenu. A proč právě ta-
ková glosa? Odpověď je jedno-
duchá. Letošní volební účast 
v našem městě byla 37,04 %. 
Oprávněných voličů je v sou-
časnosti 44 101 a (ať nemusíte 
složitě počítat) svoje lístky do 
volebních uren vhodilo 16 334 
občanů. Takže vy zbývající 
(27 767 osob), až budete naří-
kat a nadávat, jak to všechno 
stojí za hov… (promiňte) za 
NIC, tak si uvědomte, že i váš 
hlas mohl rozhodnout a posu-
nout volební výsledky. To platí 
i pro volby nadcházející. Tře-
ba na prezidentský stolec, do 
senátu nebo parlamentu! To 
platí pořád, Béďo! 

 Martin Sládek

GLOSA

Zatímco se v mnoha dalších měs-
tech  republiky  vítězné  strany 
a  uskupení  dlouze  dohadovaly 
o tom, kdo bude následující čtyři 
roky „vládnout“, u nás se zástupci 
dvou  vítězných  hnutí  vzájemně 
dohodli  na  pokračování  koalič-
ní  smlouvy  na  jednání,  které  se 
uskutečnilo  v  úterý  27.  září.  Vý-
sledky letošních komunálních vo-
leb ukázaly, že v minulém období 
si  podle  voličů  dobře  vedly  ko- 
alice vítězného hnutí Naše Město 
F–M  (zisk  26,17  %  hlasů)  spo-
lečně  s  hnutím  ANO  2011  (zisk 
22,77 % hlasů). 

Oba  lídři  se  k  uzavřené  do-
hodě  vyjádřili:  „Jednali  jsme  na 
stejném  základě,  na  kterém  do-
sud  fungovala  stávající  koalice. 
S  hnutím  ANO  máme  největší 
průnik  programu,  takže  jsme 
vycházeli  ze  stávajícího  progra-
mového  prohlášení.  Díky  tomu, 
že  nám  voliči  dali  takovou  dů-
věru,  máme  možnost  dokončit 
připravené projekty a uskutečnit 
naše vize. Prioritou pro obě hnu-
tí  je dobré hospodaření s tím, že 
zachováme  dosavadní  podporu 
sociální  oblasti,  kultury  a  spor-
tu,“ řekl primátor Frýdku-Místku 
Petr Korč (Naše Město F-M). 

Podobně  se  k  novému  voleb-
nímu období vyjádřil  i náměstek 
primátora  Radovan  Hořínek: 
„Hnutí  ANO  2011  si  spolupráci 
s  hnutím  Naše  Město  F-M  vy-
zkoušelo  v právě  skončeném vo-
lebním období. Spolupráce podle 
nás  byla  věcná  a  konstruktivní, 
a  proto  nebránilo  nic  ve  spolu-
práci pokračovat. To se nám jeví 

logické  a  s  ohledem  na  to,  že 
jsou obě uskupení schopna v za-
stupitelstvu  složit  většinu,  roz-
hodli  jsme  se  pro  tento  koncept 
dvojkoalice.“ 

Primátorem  bude  znovu  Petr 
Korč  z  hnutí  Naše  Město  F–M. 
Ten ihned po vyhlášení výsledků 
komunálních  voleb  poděkoval 
voličům: „Je to pro nás obrovský 
závazek.  Je  vidět,  že  i  v  tak  vel-
kém městě,  jako  je  Frýdek-Mís-
tek, dokáží  lidé ocenit práci  jed-
notlivců i vize, se kterými chceme 
přetvářet  město  k  lepšímu.  Po-
dařilo se nám vytvořit silnou ko-
alici, v níž zaznívaly různé názo-
ry,  ale  vždy  ve prospěch města.“ 
Naše  Město  F–M  získalo  13  za-
stupitelských  křesel.  Druhý  člen 

koalice  hnutí  ANO  2011  v  čele 
s  Radovanem  Hořínkem  získalo 
11  zastupitelských  křesel.  Vedle 
zastupitelů dvou koaličních hnutí 
do městského zastupitelstva (cel-
kem 43 křesel) zasednou členové 
dalších  volebních  uskupení,  kte-
rá  přesáhla  potřebný  5%  limit: 
Přátelé  F-M  (9  křesel),  SPOLU 
(5 křesel) a SPD rovněž 5 křesel. 
Ostatní  strany  a  uskupení  ne-
dosáhly  v  komunálních  volbách 
potřebných 5 % hlasů svých voli-
čů.  Pro  úplnost  uvádíme  další 
pořadí:  Piráti  (4,96  %),  KSČM 
(3,66 %), Frýdečané a Místečané 
(0,15  %)  a  DSZ  (0,05  %).  V  le-
tošních  komunálních  volbách  se 
o  přízeň  voličů  ucházelo  celkem 
9 stran, hnutí a uskupení. ■

Občané města  si  mohou  už  nyní 
požádat  o  jednorázový  příspěvek 
4  500  Kč  na  úhradu  nákladů  za 
teplo u držitele licence na výrobu 
nebo rozvod tepelné energie, kte-
rým  je  společnost  DISTEP,  a.  s., 
Frýdek-Místek.

Na příspěvek schválený vládou 
mají  nárok  domácnosti  v  rodin-
ném  domě  nebo  bytě,  a  to  vždy 
jedna domácnost nebo jeden byt. 
Základní  podmínkou  pro  splně-
ní  žádosti  je,  že  domácnost měla 
sjednánu  dodávku  tepla  nejpoz-
ději  do  30.  září  letošního  roku. 

Držitel licence zohledňuje příspě-
vek na teplo pro zákazníky datem 
1.  února  následujícího  roku.  Zá-
kladem úspěšného vyřízení žádos-
ti  o  jednorázový příspěvek  je po-
dání písemné žádosti na DISTEP, 
a  to do 30.  listopadu 2022. Vzor 
žádosti a jeho další náležitosti jsou 
na  webu  www.distep.cz.  Vyplně-
nou žádost je zapotřebí doručit do 
konce  měsíce  listopadu  2022  do 
datové  schránky  (2yfdqnk)  nebo 
v listinné podobě na adresu: DIS-
TEP, a.  s., Ostravská 961, 738 01 
Frýdek-Místek. ■

Poplatky za psy 
a komunální odpad
Radnice upozorňuje občany o po-
vinnosti  uhradit  místní  poplatky 
za komunální odpad a místní po-
platek ze psů za rok 2022. V pří-
padě  nedodržení  této  povinnosti 
budou  dlužníkům  nedoplatky 
vyměřeny  začátkem  roku  2023 
hromadnými předpisnými  sezna-
my  a  platebními  výměry,  včetně 
0,25násobku  navýšení.  Další  in-
formace  na  internetových  strán-
kách města. ■

 www.frydekmistek.cz

Po jednání dne 27. září podepsali zástupci hnutí ANO 2011 a Naše Město F-M dohodu o dvoukoalici.

Chcete být opravdu vidět?

inzerce@fmpatriot.cz
mobil: 608 832 606

PATRIOT
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Frýdek má elektronické jízdní řády MHD

INZERCE FMP 1844/09

INZERCE FMP 1916/02

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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V případě, že vám nebyl  
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tel.: 800 888 558 nebo  
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kompletní adresu.

Za rybářský lístek 
zaplatí všichni zájemci

Změnou  zákona  č.  634/2004 Sb. 
došlo  od  1.  října  2022  ke  změně 
poplatků  za  vydání  rybářského 
lístku.  Nově  je  stanoven  jednot-
ný  poplatek  za  vydání  rybářské-
ho  lístku  na  dobu  neurčitou  pro 
všechny osoby včetně osob mlad-
ších 15 let, pro které dosud popla-
tek nebyl stanoven. Každá osoba, 
která požádá o vydání rybářského 
lístku  na  dobu  neurčitou,  je  po-
vinna  uhradit  současně  i  správní 
poplatek  ve  výši  1  000  Kč.  Uve-
dená výše poplatku je bez nároku 
na 50% slevu a je stanovena i pro 
žáky  a  studenty  ve  studijních/
učebních oborech s výukou rybář-
ství,  odborným  pracovníkům  na 
úseku rybářství nebo osobám, je-
jichž pracovní náplní  je  rybářství 
(včetně  rybářských  hospodářů 
nebo rybářské stráže). ■

Podle nových elektronických jízd-
ních  řádů  MHD  se  budou  moci 
zanedlouho  rozhodovat  cestující 
ve Frýdku–Místku. Prozatím jsou 
dva  pilotní  displeje  instalovány 
na Zámeckém náměstí a zastávce 
Bruzovská.  Technologie  displeje 
dokonale napodobuje vzhled kla-
sických  jízdních  řádů,  na  které 
byli prozatím cestující ve Frýdku-
-Místku zvyklí.

Displeje  jsou  rozděleny na  tři 
části.  „První  zobrazuje  aktuální 
spoje  včetně  realného  zpoždění 
a  doplňkovou  předpověď  poča-
sí.  Druhá  stránka  představuje 
kompletní  mapu  dopravní  sítě 
a  třetí  klasickou  běžnou  podo-
bu  papírového  jízdního  řádu,“ 
vysvětlil  ředitel  divize  osobní 
dopravy  3ČSAD  Jakub  Vyvial 
a dodal, že jednotlivá zobrazení si 

mohou  cestující  volit  individuál-
ně pomocí tlačítek. Na vybraných 

přestupních  uzlech  autobuso-
vé  dopravy  by měli  být  cestující 
v  budoucnu  informovaní  z  vel-
koformátových  LED  panelů.  Po 
vyhodnocení testovacího provozu 
budou nové jízdní řády rozšířeny 
také do dalších částí města. 

Za  velkou  výhodu  instalace 
nových informačních displejů po-
važují  všichni  zúčastnění na pro-
jektu  ve  výši  5,3  milionu  korun, 
že  v  žádném případě  nemusí  být 
napojeny na kabeláž, jejíž instala-
ce by  si především v historickém 
jádru  města  vyžádala  výkopové 
práce a s tím spojené nemalé do-
pravní  komplikace. Veškeré nové 
elektronické  jízdní  řády  budou 
napájeny sluneční energií. Projekt 
společně  realizují  město  Frýdek-
-Místek  a  autobusový  dopravce 
3ČSAD. ■

Kamenné schody přivedou až k železniční trati
Kamenné schody nad slezanským 
stadionem  nejsou  pro  mnohé 
občany města  ničím  neznámým. 
Radní města věří, že se tento cen-
ný  artefakt  doby  minulé  stane 
součástí  trasy,  která  má  vznik-
nout revitalizací parku Jižní sva-
hy pod frýdeckým zámkem.

Těsně pod magistrátem u Tě-
šínské  ulice  byly  objeveny  mezi 
domy  staré  schody,  které  lidé 
používali  v  minulosti  k  prochá-
zení  Jižních  svahů. Přístup k  té-
měř  historickým  schodům  však 
v  současné  době  blokuje  garáž, 
která  je  postavena  na městském 
pozemku.

Pokud  se  její  odstranění  po-
daří vedení města vyřešit, budou 
schody  dále  sloužit  jako  součást 
spojnice,  která  lidi  přivede  až 
k železniční trati. 

Cesta  z  Frýdku  do  Místku 
nebo  naopak  tak  bude  výrazně 
kratší a současné město oživí kus 
historie.  Nejen  pamětníci  si  tak 
vychutnají  znovuobjevený  prů-
chod, kterým kráčívali naši před-
ci. Schodiště se zařadí do sousta-
vy  chodníků  a  stezek  na  Jižních 
svazích,  které  chodce  dovedou 
až  ke  skateparku  pod  svahem 
a  k  plánovanému podchodu pod 
železniční tratí u Faunaparku. ■

Parkoviště osobních automobilů má zelenou
Parkování  osobních  automobilů 
řeší snad každé větší město v naší 
republice  a  nejinak  je  tomu  i  ve 
Frýdku-Místku. 

Nedostatek  parkovacích  míst 
na  sídlištích  Slezská  a  Riviéra 
vnímá  vedení  města  jako  velký 
problém. Lidé, kteří na sídlištích 
bydlí,  jezdí  do  práce  a  potřebují 
poblíž svého domova zaparkovat. 
Na  Slezské  je  již  připraven  kon-
krétní projekt na nevyužitém po-
zemku vedle Sekerovy vily. V pro-
jektu  je  zakomponován  malý 
parčík  a  parkoviště  pro  40  vozů 
včetně  zeleně.  Investice  na  toto 
parkoviště  s  miniparkem  je  šest 
milionů korun. 

Další místa pro parkování při-
bydou v dohledné době u Těšín-
ské a Nádražní ulice, na místecké 
Riviéře se pro tyto účely stále hle-
dají vhodné plochy. ■
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Život Petra Cisovského je plný životních zvratů a vydal by na obsáhlý 
dobrodružný román s několika kriminálními zápletkami. Chlapík 
s celoživotní zálibou v motorkách a automobilech se dal na sportovní 
dráhu motokrosového závodníka, pracoval jako traktorista, horník na 
čelbě, osobní řidič ředitelů dvou společností, dovážel ze Švýcarska, kam 
odešel v roce 1988, ojetiny, provozoval taxislužbu a v době válečného 
konfliktu v Iráku jezdil se zásobovacím kamionem pro americkou 
armádu na její základny. Vydělával veliké peníze, někdy až za hranou 
legálních praktik, ale o všechno nakonec přišel a dostal se v podnikání 
do exekucí. Jak sám říká: „I když jsem býval někdy rapl, ke všem jsem 
byl vždy férový a nikoho jsem nikdy nepodrazil. Zažil jsem vzlety i pády, 
příliš jsem důvěřoval společníkovi, který mě nakonec podvedl...“

▶ Jiří Vítězslav Sachr

Ráno pro mě přijel spolužák v otcově spartaku,  
který mu bez svolení vzal. Byli jsme v šesté třídě 

Váš život se mohl ubírat zcela 
obyčejnou cestou běžného 
obyvatele Frýdku. Nakonec, 
alespoň z toho, co o vás vím, to 
byla docela dobrodružná jízda. 
Přiblížil byste nám některé 
z nejzajímavějších okamžiků?

Nebyla  to  dobrodružná  jízda, 
byl  to  fičák!  Určitě  toho  hodně 
v  mém  životě  ovlivnila  má  láska 
k motorkám a automobilům i lidé, 
se  kterými  jsem  se  v  tomto  pro-
středí  setkal. Začnu ale popořád-
ku. Narodil jsem se 8. srpna 1951 
ve frýdecké nemocnici. Zažil jsem 
dobu, kdy jste se ještě mohli setkat 
s  frýdeckým  katem  Kuchejdou, 
kterého  si  opravdu  pamatuji. 
I když byla moje babička z otcovy 
strany  angažovanou  komunist-
kou – působila  jako předsedkyně 
svazu žen a soudkyně z lidu, nebyl 
jsem ve škole nikdy členem jisker 

ani  pionýra.  Vzpomínám  si  ale, 
že  jsem  byl  dvakrát  na  dětském 
letním  táboře  ve  Štramberku 
a někde na Vysočině,  které orga-
nizovala  Jednota,  kde  pracovala 
matka  jako  dělnice  ve  skladech. 
Naučil  jsem  se  tam  foukat  do 
trumpety  a  pravidelně  jsem  pak 
vytruboval budíček a večerku.

Vzpomněl jste maminku, babičku 
z otcovy strany, nemluvíte ale 
o svém otci. Žili jste společně 
v jedné domácnosti?

S otcem jsme se vzájemně ne-
měli  rádi.  Když  jsem  se  narodil, 
sloužil  na  vojně  a  co  jsem  slyšel, 
nikdy  nebyl  nadšený  z  toho,  že 
jsem přišel na svět. Mlátil mě ko-
ženými důtkami za každou malič-
kost,  nechával  mě  s  nataženými 
rukami,  na  které  položil  poklici 
od  hrnce,  klečet  na  struhadle  na 
brambory. Pokaždé když mi  ruce 
klesly,  švihnul  mě  důtkami  přes 

záda. Jednou se dozvěděl, že jsem 
někde potají kouřil. Zamkl mě do 
sklepa, ve kterém mě nechal až do 
čtyř  hodin  ráno.  Bylo  to  v  zimě, 
silně  mrzlo  a  celé  moje  tělo  se 
silně  třáslo.  Jednoho  dne  rodinu 
opustil a s sebou si odvezl veškeré 
vybavení  bytu,  kde  jsme  bydleli. 
Přišel  jsem  ze  školy,  na  podlaze 
zůstala  jenom  televize.  Odstěho-
val  se  ke  svému  kamarádovi  jen 
několik desítek metrů od nás, kde 
si pak oba vodili milenky. Zatímco 
si užíval, mámě neplatil na mě ani 
na mladšího bratra Pavla alimen-
ty. Nechtějte,  abych na něj  vzpo-
mínal  v dobrém. Jsou věci,  které 
jsem mu nikdy neodpustil…

Omlouvám se, pokud jsem příliš 
osobní. Prožil jste v dětství i veselé 
chvíle?

To víte že ano! Bydleli jsme na 
Kostikově náměstí, v bytě později 
na ulici Jiřího z Poděbrad za soko-
lovnou. Z druhé  strany obytného 
bloku byla vojenská kasárna, kam 
jsme  s  kamarády  přelézali  plot 
a ukrývali jsme se mezi uskladně-
nými  tankovými věžemi,  které  se 
v areálu vyskytovaly, sloužily nám 
jako  prolézačky.  Někteří  hlídku-
jící  vojáci  si  nás  nevšímali,  ale 
byly  i  okamžiky,  kdy  nás  naopak 
pronásledovali  i poté, co za námi 
prchajícími  přeskočili  betonový 
plot a snažili se nás v ulicích města 
chytit. Vzpomínám si, už jsem byl 
z  kasáren  venku  za  plotem,  když 
vedle mě dopadl jeden z pronásle-
dujících vojáků. „Mám tě!“ zvolal 

a  chytl mě  za  teplákovou  bundu. 
„Já jsem tam nebyl, to ten kluk, co 
utíkal támhle,“ zvolal jsem. Voják 
se podíval  tím  směrem a  rozběhl 
se  za  neexistujícím  narušitelem 
kasárenského  objektu.  (smích) 
Myslím,  že  to  bylo  v  roce  1961, 
kdy tankovou posádku ve Frýdku 
zrušili. Kolona tanků tehdy sjíždě-
la po ulici směrem k nádraží, kde 
byly naloženy na vagóny a odveze-
ny pryč.

Kde se ve vás vzala láska 
k automobilům a motorkám? 

Od  třetí  třídy  jsem  chodil  do 
školy  Pod  sovou,  měl  jsem  tam 
hodně  kamarádů,  někteří  z  nich 
jako  Jirka  a  Ivan  Wojnarovi  se-
hráli  v  mém  pozdějším  životě 
důležitou,  mohu  říct  klíčovou 
roli.  K  motorkám  mě  ale  dostal 
spolužák  Petr  Vojkovský.  Měli 
malou dílničku, kde se pořád vrtal 
v motorech, a já se k němu přidal. 
Nezapomenu,  jak  pro mě  jednou 
ráno  v  sedm hodin  přijel  v  otco-
vě spartaku, který mu bez svolení 
vzal, a volal:  „Petře, nastupuj,  je-
deme!“ Byli jsme tehdy v šesté tří-
dě a jeli sami na Ostravici a zpát-
ky,  ještě  že nás nikde nezastavila 
hlídka Veřejné bezpečnosti. 

To už jste toužil po vlastním 
motocyklu, podařilo se vám ho 
získat?

Od  jednoho  spolužáka  jsem 
tehdy  vykšeftoval  prvního  pio-
nýra. Směnil  jsem ho za fotoapa-
rát,  který  jsem  předtím  dostal Láska k motorkám a automobilům provází Petra Cisovského celým životem.
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výměnou za staré obrázkové karty. 
Tak jsme tehdy mezi kluky obcho-
dovali.  (úsměv) V době, kdy Voj-
kovský začal stavět motokrosovou 
padesátku,  se mi podařilo koupit 
starý  rám  ze  Stadionu  a  přidal 
jsem se k němu. Hodně nám s tím 
pomohl pan Brandys, který tehdy 
jezdil na motokárách. Seřídil nám 
písty ve válci, sání a provedl další 
úpravy. Začali jsme jezdit na hřiš-
ti u bývalých místeckých kasáren 
jízdy  zručnosti  a  v  ovládání  mo-
torky jsme se zdokonalovali. 

v  Metylovicích,  které  byly  líhní 
tehdejších talentů, a i jejich přiči-
něním  došlo  k  přestěhování mo-
tokrosového střediska Rudé hvěz-
dy  z  Opavy  k  nám.  Dozvěděl  se 
o mém zájmu o motokros a navedl 
mě  správným  směrem.  Vstoupil 
jsem do oddílu a začal jezdit a tré-
novat  na  střediskových  ČZ  125 
skot, všechen můj volný čas jsem 
věnoval motorkám, které se staly 
mým  světem. Mým  hlavním  tre-
nérem  byl  vedoucí  střediska  kpt. 
Oldřich Borák. Ten měl také spolu 
s Milanem  Svobodou  zásluhu  na 
uspořádání  závodů  Ondřejnická 
grapa,  která  se  jela  10.  července 
1965 ve dvou kategoriích – do 250 
a 350 kubíků. Zájem ze strany di-
váků byl tehdy neskutečně veliký, 
přišlo se podívat půldruhého tisí-
ce fanoušků.

Předpokládám, že jste v začátcích 
nějakých výborných výsledků ještě 
nedosahoval. Sbíral jste teprve 
zkušenosti…

Naopak, dařilo se mi. Vyjezdil 
jsem si druhou výkonnostní třídu 
a  v  celorepublikovém  hodnocení 
jsem  skončil  jako  osmý  nejlepší 
v  kubatuře  stopětasedmdesátek. 
V osmnácti už jsem jezdil na dvě- 
stěpadesátce v první výkonnostní 
třídě.

Kolik jezdců vás celkem 
v Metylovicích trénovalo? 

Nechtěl bych na někoho zapo-
menout – Ivo Fojtík, Zdeněk Bu-
žek,  Tonda  Bajgar,  Láďa Němec, 
Zdeněk a Jirka Gajduškovi, spolu 
se mnou sedm kluků. To už jsme 
ale jezdili na nové trati o kus dále 
pod Ondřejníkem, na grapě se jíz-
dy zakázaly.

Máte nějakou vzpomínku, na 
kterou rád vzpomínáte?

(úsměv)  Bylo  to  na  závo-
dech  v  Jihlavě,  kde  jsem  tehdy 
slavil  narozeniny.  Nikdy  jsem 

nepil  alkohol,  ale  tehdy  jsme  se 
den před závodem náležitě rozpa-
rádili. Hned ráno jsme šli na rych-
lostní zkoušku. Na startu mi ještě 
šumělo  v  hlavě,  říkal  jsem  si,  už 
aby to skončilo a já měl všechno za 
sebou. Start! Vyjel  jsem a do cíle 
přijel  v  nejlepším  čase.  Kolegové 
říkali: „Ty jedeš!“ Totéž se opako-
valo i u druhé rychlostní zkoušky 
a  až  ve  třetí  byl  výsledek  horší. 
Asi  už  ze mě  všechno  vyprchalo. 
(smích)

Měl jste někdy na trati strach?
V  určitých  chvílích  ano,  hlav-

ně  při  sjezdu  v  prudkém  terénu. 
Tam, kde byly výjezdy a skoky, to 
mi nevadilo, ale ty sešupy, hlavně 
z Lysé hory,  tam  to bylo  kolikrát 
o  hubu.  Běžná  motokrosová  trať 
mi  nikdy  nevadila,  máš  přehled, 
kde  je  jaká  zatáčka  a  výmol.  Ale 
tam, kde se  jezdilo podle značek, 
to bylo jiné, nikdy jsi nevěděl, kde 
tě něco překvapí.

Kam jste jako branec narukoval? 
Měl jste možnost trénovat 
a závodit i na vojně?

Už u odvodu se se mnou počí-
talo  do  Benešova.  Státní  trenéři 
obcházeli  závody,  vytipovávali  si 
kluky  a  sledovali  jejich  výsledky. 
Předem jsem věděl, že budu jezdit 
a  trénovat  i  jako  záklaďák,  a  do 
Dukly Benešov  jsem opravdu na-
rukoval.  Pro  závodníka  tam  byly 
ideální podmínky. Pořád se jezdi-
lo, každý den šest hodin na  trati. 
Nacvičovala se výměna pneumatik 
na čas. Do dvou minut jsem musel 
mít kompletně přezuté kolo. Posi-
lovalo se, běhalo, v zimě jezdilo na 
lyžích. Vojnu jsem ale nedokončil, 
měl jsem těžký úraz... 

Co se přihodilo?
Na  jednom z  tréninků  jsem  si 

to svištěl  lesem z kopce dolů sto- 
dvacetikilometrovou  rychlostí, 
když mi ustřelilo zadní kolo. Vyletěl 
jsem ze sedla a mašina mě přirazi-
la na strom. Měl  jsem roztrhanou 
ledvinu  a  vojna  pro  mě  nadobro 
skončila. Moje první myšlenka po 
operaci  byla,  že  jsem dojezdil,  ale 
to bych nesměl být já… (úsměv) 

 Pokračování rozhovoru 
 přineseme v příštím čísle.

V té době jste se začal věnovat 
motokrosu závodně…

Tehdy  ještě  ne,  ale  už  jsem 
jezdil  trénovat na Vašíčkovu  lou-
ku  (bývalý  areál  dožínek – pozn. 
autora)  ve  Starém Městě.  Prohá-
něli  se  tam  pravidelně  na  moto-
krosových  motorkách  dva  vojáci 
z místecké posádky. Sledoval jsem 
je a snažil se je na upraveném pio- 
nýru  napodobovat.  Občas  jsme 
spolu  prohodili  i  několik  slov. 
Zlom nastal až na hornickém uči-
lišti,  kam  jsem  nastoupil  po  zá-
kladní škole. 

Dostali jsme výborného třídní-
ho učitele Milana Svobodu,  jehož 
bratr Petr jezdil v té době za Duklu 
a  později  Rudou  hvězdu  terénní 
soutěže  motocyklů.  Oba  bydleli 

Na táboře byl v dětství dvakrát. Na fotce z tábora ve Štramberku je v první řadě druhý zprava. Petr Cisovský nebyl nikdy jiskrou ani pionýrem. Na školní fotce je v dolní řadě první zprava. 

S maminkou Věrou, za svobodna se jmenovala Kazsperová  Foto | 5x archiv Petra Cisovského

Petr Cisovský v předškolním věku
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S Lenkou Židkovou se známe už od gymnaziálních let. Už tehdy se 
věnovala sportu, závodila v místní TJ Slezan v atletických disciplínách 
hod koulí, hod diskem i v hodu oštěpem. S touto průpravou se 
sportu věnuje i dnes, ráda podniká pěší výpravy do hor a na 
sokolském hřišti ve Staříči trénuje s dalšími nadšenci pétanque. 

▶ Jiří Vítězslav Sachr

Pétanque rozvíjí koordinaci myšlenky a pohybu, 
udržuje v dobré kondici tělo, říká Lenka Židková

Co vlastně pétanque je a jak si na 
tom se svou oblibou stojí v našich 
končinách?

Počátky  této  hry  sahají  až  do 
starověku.  Jsou  dochovány  zá-
znamy,  že  ji  už  ve  starém  Římě 
provozovali  vojáci  jako  bojovou 
hru. V pétanque proti  sobě hrají 
vždy dvě družstva – trojice, dvo-
jice  nebo  dva  jednotlivci.  Každý 
hráč má k dispozici tři duté hra-
cí  ocelové  koule  velikosti  sedm 
až  osm  centimetrů  –  v  případě, 
že  hrají  ve  trojici,  tak  dvě.  Prin-
cipem hry je umístit koule svého 
týmu  co  nejblíže  cíli,  který  tvoří 
malá dřevěná kulička o průměru 
dvou a půl až tří centimetrů, říká 
se jí košonek nebo také prasátko. 
V  družstvu  má  každý  hráč  svou 
roli – jeden koule umisťuje, dru-
hý je střelec, který se snaží soupe-
řovy koule vystřelit co nejdále od 
cíle a třetí je univerzální pro obě 
činnosti.

Do střední Evropy a k nám se 
hra dostala z jižní Francie, kde je 
pétanque doslova součástí taměj-
šího stylu života. Ve Francii byla 
také  v  roce  1907  vydána  první 
oficiální  pravidla  hry,  která  pak 
posloužila jako předloha pravidel 
přijatých  Mezinárodní  federací 
pétanque  (F.I.P.J.P.),  jejímž  čle-
nem se stala i ČAPEK (Česká aso-
ciace pétanque klubů – poznám-
ka  autora).  O  její  oblíbenosti  ve 
Francii vypovídá i skutečnost, že 
se  tam  každoročně  pořádá  více 
než desítka tisíc turnajů.

Do kterého období zapadají 
počátky pétanque u nás?

Počátky hry v českých zemích 
se  dají  datovat  do  doby  po  pře-
vratu  v  roce  1989,  kdy  se  lidem 
otevřely hranice na Západ. V roce 
1992  se  začal  pétanque  hrát  re-
kreačně  v  Praze,  Třebíči,  Brně, 
Vrchlabí  a  v  Poděbradech.  Na 
podzim  1994  se  sešly  na  mist-
rovství  České  republiky  v  Rati-
bořicích  první  dva  registrované 
kluby  v ČR – POP Praha  a PQC 

Ratibořice  (dnes  HP  Třebíč), 
které  na  turnaji  zvítězily.  Poté 
proběhla  ustavující  schůze  Čes-
ké asociace pétanque klubů (ČA-
PEK),  která  byla  hned  v  lednu 
zaregistrována na MV ČR a poz-
ději byla přijata i do mezinárodní 
organizace pétanque – F.I.P.J.P.

Kde všude jde pétanque hrát? 
Jsou nějaké speciální požadavky 
na terén a jeho povrch? Ve Francii 
jsem viděl hrát domorodce 
s cigaretou v ústech a číškou 
červeného vína na každém 
domovním dvorku…

Ty  cigára  u  nás  na  hřišti  ne- 
uvidíš a vínko si dopřejeme až po 
turnaji.  (smích)  Terén  pro  hru 
není  v  pravidlech  nijak  defino-
ván.  Když  si  vybavím  ty  netra-
diční místa,  kde  jsme  také hráli, 
vybaví  se  mi  okamžitě  zámecký 
park v Náměšti nad Oslavou nebo 
třeba u Schwarzenberské hrobky 
v  Čechách.  Ve  Staříči  trénujeme 
na  škváře  a  antuce,  nehrajeme 
snad  jenom  na  betonu  nebo  as-
faltu. Hřiště by mělo mít rozměr 
4 x 15 metrů, ale pokud bys chtěl 
hrát  s  kamarády  jen  rekreačně, 
nepotřebuješ ani to. 

V úvodu rozhovoru jsem zmínil, že 
jsi před léty závodila v hodu koulí. 
To ti vlastně zůstalo i nyní. Jak 
ses k tomuto sportu dostala? Jde 
vůbec říct, že se jedná o sport?

Samozřejmě  že  je  to  sport! 
Spousty  lidí si myslí, že se  jedná 
o hru pro důchodce, ale víš, kolik 
nachodíš  za  jeden  turnaj  nebo 
trénink  metrů?  Měřila  jsem  si 
to,  během  jednom  turnaje  ujdeš 
dvacet tisíc kroků! A to nejde ani 
o  ty  metry,  ale  kilogramy,  které 
naházíš. Koule jsou sice duté, ale 
váha jedné se pohybuje v průmě-
ru kolem tři čtvrtě kilogramu. Si 
to spočítej! (úsměv)

A tvoje začátky? 
Ke  hře  jsem  se  dostala  díky 

manželovi  Ivovi.  Byl  jedním 
z party  pěti  kamarádů,  kteří  zde 
ve Staříči s koulemi začínali. Byla 
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jsem zvědavá na jejich hru a při-
dala  se  k  nim.  Byla  to  v  době, 
kdy byl  Ivo pracovně velmi vytí-
žen  a  neměl  čas  na  tréninky  ani 
turnaje. Zastoupila jsem ho a pé-
tanquu  jsem  rovněž  propadla. 
Patřila  jsem  v  oddíle mezi  první 
ženy,  ale  postupem  času  přibý-
valy další a dnes tvoříme mírnou 
nadpoloviční  většinu  členské 
základny.  Tím,  kdo  stál  ale  úpl-
ně  na  začátku,  byl  Karel  Brož. 
Vzpomínal  jednou,  jak byl v  led-
nu 1996 v pracovní neschopnos-
ti  a  sledoval  doma  televizi,  kde 
sekretář  asociace  ještě  s  jedním 
hráčem  předváděli  pétanque  di-
vákům  u  obrazovek.  Na  konci 
vysílání byl pro případné zájem-
ce  zveřejněn  kontakt  s  výzvou, 
aby  se  ozvali.  Karel  zareagoval, 
po několika dnech obdržel dopis 
s pravidly hry a  instrukcemi,  jak 
je možno založit oddíl s registra-
cí u ČAPEK, a za další týden mu 
chlapík z obrazovky přivezl  sadu 
rekreačních koulí. O čtyři měsíce 
později  se  byl  podívat  na  mist-
rovství republiky  trojic v Orlové, 
které se konalo v krásném areálu 
Vinárny  za  plotem.  Hra  a  gent-
lemanská  atmosféra  ho  tenkrát 
natolik oslovily, že v létě pod hla-
vičkou  místního  Sokola  založil 
oddíl, který byl na valné hroma-
dě  7.  prosince  1996  zaregistro-
ván a přijat do asociace ČAPEK. 
Tento krok byl pro všechny naše 
hráče  velmi  důležitý,  registrací 

získali oprávnění hrát i na zahra-
ničních turnajích v celém světě.

Vloni jste tedy oslavili čtvrtstoletí. 
Kolik máte v dnešní době hráčů? Daří 
se vám oddíl generačně omladit?

V  současnosti  je  nás  v  oddíle 
jednadvacet.  Bohužel  chybí  nám 
dětská  a  mládežnická  základna 
a  oddíl  stárne. Není  to  ale  jenom 
náš  problém,  stěžují  si  i  kolego-
vé odjinud. V době, kdy pétanque 
u nás začínal, měl v sobě něco no-
vého  –  u  nás  exotického,  co  teh-
dy  přitahovalo  i  dorost.  Jsou  ale 
i výjimky, v Albrechticích nebo ve 
Valšovicích  u  Hranic  na  Moravě 
se  podařilo  zájem  dětí  podchytit. 
Dnes  dosahují  výborných  výsled-
ků a přehrávají i své starší zkušené 
kolegy.  Nevím,  proč  to  u  nás  ne-
funguje. Zkoušeli jsme to s letáčky 
v okolních obcích i ve Frýdku-Míst-
ku, uspořádali seminář v Ostravě, 
všechno bez odezvy. Jediné místo 
v širokém okolí, kde se v minulosti 
pro pétanque dařilo děti a mládež 
získat, byl Frýdlant nad Ostravicí. 
Velikou zásluhu na tom měl kolega 
Jirka Figura. 

Váš oddíl ve Staříči je na Frýdecko- 
-Místecku jediným?

Je tomu tak, kromě nás fungují 
na severní Moravě ještě další čtyři 
oddíly. V Albrechticích u Karviné, 
v  Orlové,  Polouvsí  na  Novojičín-
sku  a  ve  Vlašovicích  u Hranic  na 
Moravě.

Prožíváte v průběhu turnajů emoce? 
Divil by ses, jaké to jsou nervy. 

Někdy rozhodují o vítězí opravdu 
jen milimetry. Do poslední chvíle 
trneš,  aby  ti  protivníkův  střelec 
nevyhodil ze hry dobře stojící kou-
li. Do toho vstupuje taktika soupe-
řů,  kteří  hlídají  každý  tvůj  krok 
a  hod,  soustředí  se  na  tvé  chyby 
a  snaží  se  tě  psychicky  rozhodit. 
Jsou tím proslulí zejména protiv-
níci z Čech. V takové atmosféře se 
někteří neudrží  a poruší pravidla 
nevhodnými výkřiky nebo tím, že 
se postaví do nepovolených míst. 
Opravdu  infarktové  stavy.  Zažila 
jsem na  republikovém turnaji,  že 
byl pro takové chování hráč vylou-
čen. Nešlo ale o našeho sportovce. 
(úsměv)

Stalo se někdy, že by zápas nemohl 
být z nějakých důvodů ukončen?

V pravidlech se říká, že dokud 
je košonek pevně usazen na povr-
chu,  nemůže  být  turnaj  přerušen 
a  probíhá  dále.  V  Náměšti  nad 
Oslavou se nám ale stalo, že zača-
lo tak silně pršet, až nám košonky 
plavaly v kalužích vody, šlo o jedi-
né přerušení a následné předčas-
né  ukončení  zápasů,  na  které  si 
vzpomínám. 

Máte své věrné fanoušky? 
Používáte nějaké klubové znaky?

Mnoho oddílů se na turnajích 
prezentuje  vlastními  vlajkami 
a  v  tom  jsme  nechtěli  zaostávat 

ani  my.  Výrobu  vlajky  jsem  si 
vzala na  starost  já,  používáme  ji 
a jezdíme s ní na zápasy od roku 
2001.  Je  vyhotovena  v  barvách 
obce Staříč, do kterých jsme usa-
dili  tři  pétanquové  koule.  Co  se 
týče  fanoušků, většinou se  jedná 
o  rodinné příslušníky a naše ka-
marády, kteří s námi často cestují 
i na hřiště soupeřů. Přestože ně-
kteří  vůbec neznají pravidla hry, 
bývají i hlasitými kibicy. Jsme ale 
za  ně  a  jejich  zájem  rádi,  nabíjí 
nás to energií.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Chtěli bychom u nás v příštím 

roce  rozšířit  počet  hřišť  ze  sou-
časných osmi na deset, abychom 
splňovali  kapacitní  parametry 
pro  pořádání  bodovaných  tur-
najů. Pokud některého z čtenářů 
naše aktivity osloví, rádi jej mezi 
sebou přivítáme. Trénujeme kaž- 
dé  úterý  od  17  hodin  na  hřišti 
u sokolovny ve Staříči, v zimním 
období v tělocvičně, kde používá-
me koule pro vnitřní prostory. 

Co ti hra pétanque dala, případně 
vzala?

Nevím o ničem, co by mi vza-
la.  Rozvíjí  koordinaci  myšlenky 
a  pohybu,  udržuje  v  dobré  kon-
dici  tělo. Důležitý  je  také  sociál-
ní aspekt sounáležitosti s partou 
lidí, kteří spolu smysluplně tráví 
společný čas. Takže samá poziti-
va… ■

Oddílová vlajka je vyhotovena v barvách obce Staříč a je doplněna symbolem třech koulí. Foto | 2x Jiří Vítězslav Sachr
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Mláďatům 
tetřeva se daří Důl ČSA Karviná  

má blízko k památkové ochraně
Přes  250  let  se  těžilo  v  našem 
regionu  černé  uhlí.  Karvinsko 
a  Ostravsko  byly  ještě  počátkem 
tohoto  tisíciletí  posety  desítkami 
těžních  věží.  Dnes,  jak  se  zdá,  je 
jejich osud zcela zpečetěn. V pro-
vozu,  z  kdysi  tak  hrdého Ostrav-
sko-karvinského  revíru,  zůstala 
pouze  jediná  šachta Důl ČSM na 
Karvinsku.

Útlum  bývalého  OKD  zajiš-
ťuje  státní  podnik Diamo,  který 
společně s pracovníky památko-
vého ústavu v Ostravě  rozhodu-
je, která ze šachet zůstane zacho-
vána  pro  budoucnost,  aby  naši 
potomci  měli  představu  o  tom, 
že  se  zde  v  minulosti  dobývalo 
a  těžilo  černé  zlato.  Všichni  za-
interesovaní si velmi dobře uvě-
domují  svoji  zodpovědnost  vůči 
státu,  regionu  i  všem  občanům, 
že  se  nejedná  o  pouhé  boření 
a  likvidaci,  ale  především  o  za-
chování historických hodnot pro 
příští pokolení. Jak uvedl ředitel 
podniku  Diamo  Ludvík  Kašpar: 
„S odborníky musíme najít  spo-
lečnou řeč, která zohlední všech-
ny  podstatné  aspekty.“  Na  Kar-
vinsku jsou v památkové ochraně 
šachty Barbora a Gabriela. Podle 
Kašpara má k památkové ochra-
ně  blízko  další  šachta  –  Důl 
ČSA  Karviná.  Je  totiž  jedním 
z prvních dolů,  v němž byly  vy-
budovány a provozovány návaz-
né  provozy,  důležité  pro  těžbu, 
úpravu  a  expedici  uhlí.  Památ-
kářům  se  jedná  o  typologickou 
rozmanitost všeho, co s dobývá-
ním  uhlí  souvisí:  tedy  provozy 

jako  úpravna  uhlí,  strojovny, 
doprava  atd.  Proto  byl  nedávno 
proveden průzkum a hodnocení 
dosud  zachovaných  objektů  na 
území  bývalého  OKD  a  areály 
a  jejich  vybavení nebyly hodno-
ceny jen z pozice architektonické 
hodnoty,  ale  i  technologického 
vývoje  hornické  činnosti.  Vedle 
zachování nebo likvidace existu-
je i další možnost, že některé vy-
brané areály budou navrženy do 
seznamu  světového  kulturního 
a  přírodního  dědictví  UNESCO, 
což se týká i areálu Dolní Vítko-
vice  s Dolem Hlubina.  Bohužel, 
tento návrh se prozatím nepoda-
řilo prosadit. 

Rovněž  primátor  Karviné  Jan 
Wolf  si  uvědomuje  náročnost 
údržby šachet, na kterých provoz 
skončil.  „Souhlasím  se  zachová-
ním  památek,  nicméně  vše  by 
mělo  mít  nějakou  ekonomickou 
koncepci, protože se  jedná o roz-
sáhlé areály, a to znamená finan- 
čně velmi náročnou akci,“ zhodno-
til celou situaci dolů na Karvinsku.

Zcela  jasnou  odpověď,  co 
s  uzavřenými  doly  na Karvinsku, 
nám dá za nějaký čas budoucnost. 
Právě teď, v současné energetické 
krizi  se potvrzuje,  že havíři by  se 
zase měli vrátit zpět, pod zem. Ale 
to už je asi hudba velmi vzdálené 
budoucnosti. ■

Pohled na důlní věž Dolu ČSA Karviná Foto | archiv Diamo

Šestnáct mláďat tetřeva hlušce má 
nyní v péči stanice v Krásné. Zaří-
zení pro  záchranu a  odchov  těch-
to  vzácných  a  téměř  vyhubených 
ptáků  zde mají  od  roku  2015.  Za 
sedm let činnosti jeho zaměstnanci 
a  lesníci vypustili  téměř šest desí-
tek opeřených jedinců, aby se v na-
šich  Beskydech 
co  nejrychleji 
zabydleli.

O  zajištění 
a  přísun  čers-
tvé  potravy  se 
mláďatům  stará 
Adéla  Jonáko-
vá,  pracovnice  stanice.  „Pro  ptačí 
mláďata  je  důležitá  taková  potra-
va, kterou budou i dál přijímat ve 
volné přírodě, po svém vypuštění. 
Můj kolega vyráží pravidelně každé 
ráno pro čerstvé borůvčí, borůvky 
a  mravence.  Věříme  společně,  že 
tato vydatná strava mláďata posí-
lí  a  získají  dostatek  sil,  aby  sama 
přežila po vypuštění  ve volné pří-
rodě.  Letos  byla  snůška  tetřevích 
vajec slabší, a tak se nám podařilo 
vychovat  pouze  šestnáct  mláďat. 
Dvě si ponecháme a ostatní vypus-
tíme,“ dodala Jonáková.

Už za pár dní se letošní mláďata 
přestěhují z chovných boxů do drá-
těných voliér, aby se aklimatizova-
la. V nich si pobudou zhruba jeden 
měsíc do svého vypuštění. Chova-
telka mimo jiné uvedla, že se tetře-
vům v Beskydech daří a že se v růz-
ných  lokalitách  pomalu  začínají 
usazovat. Dokonce se na Lysé hoře 
zabydlely dvě tetřeví slepice a dob-
ře se jim daří. Tetřev je velmi pla-
chý tvor a pro svůj život potřebuje 
klid a samotu. Pokud noví  jedinci 
naleznou  v  přírodě  vše  potřebné, 
mohou začít v klidu tokat. ■

Projekt Národního zemědělského muzea v Dolních Vítkovicích byl financován z eurofondů
Původně byl vyřčen stručný ortel: 
Zbourat.  V  ostravských  Dolních 
Vítkovicích  byl  osud  dvou  stale-
tých  průmyslových  hal  zpečetěn. 
Zrodil se však nápad a místo bou-
rání  se  renovovalo  a  přestavova-
lo. Nehostinné haly se proměnily 
v muzeum,  přesněji  depozitárně-
-expoziční  objekt  Národního  ze-
mědělského  muzea  v  Ostravě. 
Celý  projekt  byl  finančně  podpo-
řen  z  evropských  fondů  částkou 
přesahující 103 miliony korun. 

Novou  tvář místu  vtiskly  pro-
jekty významných architektů Jose-
fa Pleskota a Milana Šramla, kteří 

obě  staleté  haly  propojili  vestav-
bou a v proluce mezi nimi vypro-
jektovali  další,  třetí  halu.  Přesně 
dva  roky  už  slouží  veřejnosti  po-
bočka  Národního  zemědělského 
muzea v Ostravě v oblasti Dolních 
Vítkovic.  Návštěvníkům  nabízí 
studijní  depozitáře  zemědělské 
techniky a další expozice spojené 
se zemědělstvím na severu Mora-
vy. Depozitář potravin  je průběž-
ně obměňovanou Galerií  českých 
potravin.  Vše  kolem  průmyslové 
Ostravy  bylo  vždy  o  zemědělství: 
na  Jesenicku,  v  Beskydech,  na 
Opavsku  i  Hlučínsku.  Pěstovaly 

se tu obiloviny, brambory a vyrá-
běly krmné směsi pro skot a ovce, 
udržovaly  hospodářské  rybníky 
a lesy pro zvěř. „V současné době 
máme  snahu  zmapovat  minulé 
i současné potravinářské podniky 
a  výrobny,“  představil  další  po-
slání  ředitel  muzea  Ivan  Berger. 
Muzeum neslouží pouze polnímu 
hospodářství,  ale  podává  infor-
mace o  zemědělství  v  celém  jeho 
širokém významu,  jako  jsou péče 
o  zahrady,  parky,  péče  o  půdu, 
zadržování  vody  v  krajině  nebo 
potravinářství,  včetně  ochrany 
a hospodaření v krajině. 

V  současné  době  je  otevřena 
výstava  pod  názvem  Zemědělství 
4.0,  která  ukazuje  celou  novou 
generaci  strojů  a  systémů  využí-
vaných  v moderním  zemědělství. 
Je  tu např.  robotický dojicí  stroj, 
autonomní  zahradní  robot  nebo 
tiskárna pro  tisk  čokolády. Navíc 
si mohou návštěvníci prohlédnout 
chytrou farmu, dotykové rozhraní 
k  problematice  digitální  revoluce 
a další prvky, které se podílely na 
rozvoji  a vývoji  zemědělství nebo 
do něho vnesly významné změny. 
Výstava  potrvá  až  do  28.  února 
příštího roku. ■
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Prezident T. G. Masaryk ve Frýdku, 5. 7. 1930

Očekávání příjezdu prezidenta T. G. Masaryka na frýdecké nádraží, 25. 6. 1924

Prezident T. G. Masaryk ve Frýdku, 25. 6. 1924

Uvítání prezidenta T. G. Masaryka na frýdeckém nádraží, 5. 7. 1930

Nádraží ve Frýdku před příjezdem prezidenta T. G. Masaryka, 25. 6. 1924

Ve funkci prezidenta navštívil T. G. Masaryk naše město dvakrát
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DIVADLA
Nová scéna Vlast

9. 10., 15:00 Mokrá pohádka
Staročeská pohádka o pradlence Madlence, vodníkovi Puškvorci a o za-
kletém žabím princi, co sedí na prameni. Uvádí Divadélko Koloběžka.
16. 10., 15:00 Maková panenka
Hudební pohádka se čtyřmi příběhy a  na motivy známých večer-
níčkových postaviček dle námětu Václava Čtvrtka. Uvádí divadlo  
Slunečnice.
23. 10., 15:00 Myška Klárka, veverka Terka  
 a tři zlaté vlasy Děda Vševěda
Veselá, interaktivní pohádka o  základech společenského, a  především 
slušného chování. Uvádí divadlo Ententýky.
8. 11., 19:00 Caveman
One man show, která vtipně pojednává o  tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví. Komedie, u které nezůstane vaše bránice 
v klidu! Představení jednoho herce Jana Holíka nebo Jakuba Slacha.

Čtyřlístek, divadlo na Slezské
15. 10., 15:00 O pejskovi a kočičce
Tři příběhy na motivy knihy Josefa Čapka – O pyšné noční košilce, Jak 
si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort, Jak si myli podlahu. Hraje DS 
KuKo Frýdek-Místek.
15. 10., 19:00 Když se zhasne
Hořká partnerská komedie – může to potkat každého z nás. Hraje Mís-
tecké divadlo PROZATiM.
22. 10., 15:00 O perníkové chaloupce
Loutkoherecká pohádka na motivy stejnojmenné hry Kamila Horáka. 
Hraje DUO – Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek.
22. 10., 19:00 Tik-tik
Veselá a neobyčejná komedie s mírnou dávkou vulgarismů. V čekárně 
proslulého psychiatra se setkávají tři muži a  tři ženy. Spojuje je stejný 
problém: trpí „tikem“. Jak se poperou se svými poruchami? Dorazí doktor 
a vše vyřeší? Hraje DS Štronzo SVČ Klíč.

Divadelní klub D.N.A.
14. 10., 19:00 Smím prosit, Dodo?
Premiéra situační komedie v podání souboru D.N.A.
22. 10., 16:00 Divadelně hudební festival 
 Bez opony
Patriot strachu
Divadelní představení v podání souboru D.N.A.
Přátelé Dr. Melouna
Koncert frýdecko-místeckého seskupení laděného do folk popu hrajícího 
své vlastní písničky.
Uspořená libra
Divadelní komedie v podání souboru D.N.A.
The Yellow Socks
Koncert frýdecko-místecké kapely zaměřené na americkou muziku  
50. a 60. let minulého století.

Divadlo Bez Střechy
Divadlo – komedie.
HovaDuo
Vystoupení folk punkové kapely ze Skalice nad Svitavou.

Kino Petra Bezruče
25. 10., 19:00 Zdeněk Izer: Na plný coole!
Nezaměnitelný humor Zdeňka Izera a oblíbené zábavné scénky, parodie, 
mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahra-
ničních zpěváků a zpěvaček.

Národní dům
29. 10., 15:00 Halloweenská zábava
Zábavná show pod taktovkou dětského baviče Páji Chabičovského a Gá-
binky Bublinky. Můžete se těšit na povídání o strašidlech i Halloweenu.

KINA
Kino Vlast

8. 10., 15:00 Cesta do Tvojzemí
8. 10., 17:00 Zaměstnanec měsíce
8. 10., 19:00 Jan Žižka
9. 10., 17:00 Princezna rebelka
9. 10., 19:00 Tři tisíce let touhy
10. 10., 16:45 Úsměv
10. 10., 19:00 Dobrý šéf
11. 10., 17:00 Mimoni 2: Padouch přichází
11. 10., 19:00 Zoufalky
12. 10., 10:00 Planeta Praha
12. 10., 17:00 Střídavka
12. 10., 19:00 Světlonoc
13. 10., 17:00 Spolu
13. 10., 19:30 Jan Žižka
14. 10., 17:00 Střídavka
14. 10., 19:00 Jan Žižka
15. 10., 15:00 Princezna rebelka
15. 10., 17:00 Spolu
15. 10., 19:30 Halloween končí
16. 10., 17:00 Websterovi ve filmu
16. 10., 19:00 Jan Žižka
17. 10., 17:00 Světlonoc 
17. 10., 19:00 Domestik
18. 10., 17:00 Běžná selhání
18. 10., 19:00 Banger
19. 10., 10:00 Jan Žižka
19. 10., 17:00 Paní Harrisová jede do Paříže
19. 10., 19:30 Spolu
20. 10., 17:00 Válečnice
20. 10., 19:30 Black Adam
21. 10., 9:30 Pohádková zahrada
21. 10., 17:00 Za vším hledej ženu
21. 10., 19:15 Il Boemo
22. 10., 15:00 Websterovi ve filmu
22. 10., 17:00 Mimoni 2: Padouch přichází
22. 10., 19:30 Black Adam
23. 10., 17:00 Black Adam
23. 10., 19:30 Za vším hledej ženu
24. 10., 17:00 Vstupenka do ráje
24. 10., 19:00 Slovo
25. 10., 17:00 Halloween končí
25. 10., 19:00 Taxi Teherán
26. 10., 10:00 Indián
26. 10., 17:00 Šoumen krokodýl
26. 10., 19:00 Za vším hledej ženu
Další program na www.kulturafm.cz

KONCERTY 
Hudební klub Stoun

8. 10., 21:00 Hity ze záhrobí 18 plus
To nejlepší z 60.-90. let s DJs Kamilem a Komárem.
14. 10., 19:30 Positive show No. 4
Punk rockový večer se skupinami Positive, Zostra, Dead Hornet a Luxusní 
garáž. 
15. 10., 19:30 Bass Invasion
Drum & Bass Night. Stoun DJs.
21. 10., 20:30 Visací zámek & Znouzectnost
Punkové legendy na prknech klubu Stoun ve Frýdku. 
22. 10., 21:00 Hity ze záhrobí 18 plus
Ty nejlepší hity všech dob s DJs Kamilem a Komárem.
27. 10., 21:00 Sváteční hity 18 plus
Ty nejlepší hity všech dob s DJs Kamilem a Komárem.

28. 10., 21:00 J.A.R.
Jednotka akademického rapu s nej muzikanty našich vod.
29. 10., 21:00 No!se W/ The Prototypes (UK)
Pořádný DNB s hostem z Anglie + domácí borci na scéně.

Klub Stolárna
Jazz ve městě
8. 10., 19:00 ZAMAJOBE with SMALL KINGDOM  
 (Jižní Afrika/USA/D/CZ)
Jedna z nejznámějších zpěvaček jihoafrické hudební scény, která ohro-
mila posluchače po celém světě.
8. 10., 21:00 Ondřej Pivec Organic Quartet
Klasický jazz prokládán moderními prvky česko-amerického hudebníka, 
skladatele a producenta ve spojení s nejkvalitnějšími hudebníky české 
scény.

Zkušebna Art Club (ul. Heydukova)
15. 10., 21:00 Sodoma Gomora
Řezník, De Sade a DJ III Rick, vystoupení k novému albu.
21. 10., 18:00 Family Meeting
29. 10., 20:00 Bilbroxx, Zkrat, Přísun povolen,  
 Perly sviním a Unrest
Řízná muzika plná punku z Brna, Ústí nad Labem, Prahy, Rožnova pod 
Radhoštěm včetně domácího zastoupení.
5. 11., 20:00 Elektrïck Mann
Čas letí, a  tak jsou zde Elektrïck Mann opět po roce pro vás. A zřejmě 
nezůstane jen u nich...
16. 11., 20:00 Pumpa
Pražská rocková skupina, v jejímž čele stojí od počátku kytarista Michal 
Němeček, byla založena už v roce 1981.

Kino Petra Bezruče
27. 10., 19:00 Kamil Střihavka 
 & The Leaders acoustic band!
Kamil Střihavka – rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, 
majitel nezaměnitelného a  fenomenálního hlasu vystoupí ve Frýdku-
-Místku v akustickém podání s kapelou The Leaders acoustic band!

Nová scéna Vlast 
29. 10., 19:00 Karel Plíhal
Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní 
atmosféra, a to vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále se-
beironických textů nebo krátkých veršovánek.

VÝSTAVY
Muzeum Beskyd

do 6. 11. 11. Beskydské trienále řezbářů
Rozsáhlá nesoutěžní přehlídka řezbářských prací vstupuje do druhého 
desetiletí. Vedle známých jmen představí v pěti výstavních sálech svou 
tvorbu také nové tváře tohoto uměleckého oboru včetně nejmladšího 
z vystavujících Vojty Kačmaříka.
do 23. 10. Šmodrchání
Doprovodná výstava stálé expozice Beskydy – příroda a  lidé seznámí 
návštěvníky s řemesly provazníka, prýmkaře či popružníka, přiblíží vý-
robu různých druhů provazů, lan a uzlů a naučíte se uzlovat nebo plést 
náramek.
do 20. 11. Haló?!
Možnost dorozumívání na dálku bereme dnes jako běžnou součást živo-
ta. Mobilní telefon v kapse či kabelce má dnes přitom téměř každý. Se-
znamte se s historií a vývojem telefonů od jeho vzniku až do současnosti. 
Vernisáž proběhne 22. 9. v 17 hodin.

Zkušebna Art Club (ul. Heydukova)
do 30. 10. Sára Mrlinová – Emoce a jiné…
První a prodejní výstava 22leté malířky. K prohlédnutí vždy v pátek a so-
botu od 19 hodin.
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Provizorium Záložna
do 8. 10. Kurt Gebauer: Příběh nevěsty  
 a další cesty
My tady taky máme Gebauera! Výstava o  osudu pomníku Obětem  
II. světové války, který byl sochařem zpodobněn jako hlava mladé dívky 
a původně osazen na schodišti frýdeckého zámku. Připomíná jeho vznik, 
údajné zmizení a znovunalezení. Otevřeno: ÚT–PÁ / 16–18 hodin, SO 
/ 10–17 hodin.
do 16. 10. SPLAVI/0 – procesy a praxe  
 současné ilustrace
Letošní výstavou SPLAVI/0 chceme směřovat k založení festivalu, který 
bude každoročně uvádět současnou ilustraci a postupně i práci malých 
nakladatelství. V  letošním roce jsme oslovili autory, kteří jsou místně 
nebo jinak osudem propojeni s regionem. Součástí výstavy je doprovod-
ný program v Městské knihovně FM. Otevřeno: ÚT–PÁ / 16–18 hodin, 
SO / 10–17 hodin.

Knihovna, Frýdlant nad Ostravicí
do 30. 10. Petr Bednář – smalty
Výběr pocitů ze šuplíku, texty a smalty.

Galerie Věž
do 30. 11. Jan Adamus + Ondřej Bělica: Skrz
Multimediální výstava interpretuje vertikální osu svatojánské věže až do 
jejího maxima. Posláním této umělecké intervence je proměna vnímá-
ní svatojánské věže ve všech jeho měřítkách: objekt – architektura – 
město – planeta. Výstava potrvá do 30.11. 2022 / pátek 15–18 hodin,  
so-ne 13–18 hodin.

Nová scéna Vlast
do 30. 10. Paříž, Paříž…
Výstava fotografií Agnieszky Cyranka-Pytlik a  Dalibora Bednáře. Oba 
autoři nezávisle na sobě, v  různých časových obdobích a  rozdílnými 
technikami zpracování zachycují svůj pohled na Paříž. 

KD Frýdlant nad Ostravicí
do 21. 10. Eva Faldynová a Ludmila Sojková
Výstava obrazů. 

Paskov, zámek
do 30. 10. Miroslava Ježková – Proměny
Prodloužená výstava obrazů autorky, která chce svým osobním mottem 
„Nikdy není pozdě začít“ inspirovat k  výtvarné tvorbě své vrstevníky. 
Výstava je přístupná veřejnosti o víkendech od 10:00 do 16:00 hodin.
do 30. 10. Fenomén cyklistika
Výstava mapuje vývoj kola a počátky cyklistiky v Moravskoslezském kra-
ji. V zámeckých prostorách uvidíte historické fotografie, mapy, karbidové 
lampy, kuriozity, odrážedlo, vysoké kolo, městská i  závodní historická 
kola a  další předměty spojené s  cyklistikou. Návštěvníkům je výstava 
přístupná o víkendech od 10:00 do 16:00 hodin.

Včelařské muzeum Chlebovice
Otevřeno čt-pá: 13:00-17:00,  
so: 9:00-12:00 hodin.  
www.vcelarskyareal.cz

OSTATNÍ
Langův dům, Frýdek

do 17. 10. Mykologická poradna
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek otevřelo každé pondělí do 17. 10. 
v době 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin v Langově domě mykologic-
kou poradnu, kterou vede Ing. Jiří Lederer.
po domluvě Zoologická poradna
Zoologická poradna je zájemcům k dispozici nepřetržitě po celý rok po 
předchozí domluvě. Kontakt: zuzana.hlavacova@muzeumbeskyd.com, 
tel.: 558 628 001, kl. 42.

Frýdecký zámek
13. 10., 16:00 Kde stával Pharcastat?
Vydejte se na vlastivědnou procházku po stopách nejstaršího osídlení 
v okolí Místku. Sraz před budovou Povodí Odry na přehradě Olešná.
20. 10., 16:30 Těšínská a Hasičská ulice
Komentovaná prohlídka přiblíží místa, kde stával pivovar, frýdecký špitál 
a nemocnice, kovárny na Těšínské ulici i kde se nacházela bývalá ledov-
na. Sraz u plastiky Jana Nepomuckého na Zámeckém náměstí ve Frýdku.
21. 10., 18:00 Večerní prohlídka zámku
Již tradiční prohlídka zámeckých prostor za světla svíček. Prohlídky pro-
bíhají do 23:00 hodin, kapacita návštěvníků je omezena.
26. 10., 16:30 Putování za stavbami 
 Jaro Čermáka
V rámci procházky se dozvíte mnoho zajímavostí o činžovních domech 
pro MUDr. Michajlova a důstojníky 8. pěšího pluku, bývalé budově fi-
nančního úřadu, městském kině i Čermákově vile.

Faunapark
7. 10., 18:00 Byl váš předek šlechtic? 
O pikantériích, záludnostech v pátrání po předcích a při tvorbě rodokme-
nů bude ve stodole přednášet nadšenec pro genealogii Miroslav Sova.
15. 10., 18:00 Ohňová show – Růže draka 
Umění hořící tyče, v plamenech se zmítající vějíře, létající plamínky i pli-
vání ohně tvoří pravou ohňovou show ve Faunaparku.
16. 10., 16:00 Klauni z Balonkova:  
 Chytrolináda 
Klauni z Balonkova letos naposledy ve Faunaparku. Balonky, kouzla a řá-
dění – žádné dítě neodejde bez balonku!
22. 10., 16:00 Fotografové Frýdku-Místku 
Výstava fotografií oslovených a přihlášených autorů z  řad místních fo-
tografů.

30. 10., 16:00 Dušičky ve Faunaparku 
Přijďte v masce a zúčastněte se strašidelné hry!
13. 11., 16:00 Uspáváme broučky  
 – lampionový průvod pro nejmenší 
Vyrobte si lampion, vybarvěte omalovánku broučka a  uložte místní 
broučky k zimnímu spánku.

Knihovna Místek
13. 10., od 17:30 Případ manželů  
  Grubhofferových
Křest knihy PhDr. Tomáše Adamce věnované manželům Grubhofferovým 
– spisovatelům z Ostravice, k jejich životním výročím. Pořád uvádí Olga 
Szymanská, účinkují Jana Klečková a Tomáš Adamec.
20. 10., 18:00 Ladakh – krutý ráj na konci světa
Cestovatelská přednáška Ivo Petra oblastech severní Indie.
25. 10.,16:30 Černá – od barvy  
 temnoty k barvě módní
Přednáška Mgr. Marka Zágory.

TIC, Zámecké náměstí
18. 10., 15:30 Po stopách textilek
Poznejte Frýdek-Místek v dobách, kdy byl na svém vrcholu textilní prů-
mysl, který ho proslavil. Díky této komentované prohlídce, která je sou-
částí projektu Technotrasa, poznáte tehdejší život z obou stran mince. Jak 
život dělníků, bez nichž by manufaktury nemohly fungovat, tak jejich 
samotné majitele, bez kterých by zase ony podniky nemohly vzniknout.
29. 10., 16:00 Záhada Jurášova pokladu
Vydejte se po stopách nikým dosud neobjeveného pokladu zbojníka 
Juráše a  přijďte se zaposlouchat v  říjnovém odpoledni do tajemných 
příběhů a pověstí ze zbojnického života v Pobeskydí.

Hrad Hukvaldy
8. 10., 10:00 Strašidelný hrad Hukvaldy II. 
Strašidelná večerní prohlídka hukvaldského hradu. Kromě strašidel, by-
tostí z  podsvětí a  duchů nebudou chybět šermířské souboje, pohádky 
a ohňová show s krampus čerty.

Letiště Místek – Bahno
8. 10., 10:00 XXIV. Pobeskydská drakiáda 
Letové ukázky rádiem řízených letadel, soutěžní létání s draky.

Baška přehrada
8. 10., 9:00 Bašťanská šestka
9. ročník běžeckého závodu v Bašce.

Hospoda U Čendy
15. 10., 19:00 Hodoňovický krmáš

Palkovice – Myslík
21. 10. Branný den na Myslíku 



Ulice Třebízského

▶ Kateřina Janásová

Frýdecko-místecké ulice – po kom se jmenují?
14 | ZAJÍMAVOSTI PATRIOT

Vlastenecký kněz buditel a spiso-
vatel  Václav  Beneš  Třebízský  se 
narodil  27.  února  1849  v  rodině 
krejčího  a  také  horlivého  čte-
náře  a  písmáka  v  Třebízi  (okres 
Kladno). 

Po  studiích  na  gymnáziu  ve 
Slaném  a  Praze  pokračoval  ve 
studiu teologie na Univerzitě Kar-
lově. Po vysvěcení na kněze v roce 
1876  se  ujal  kaplanského  místa 
v  Klecanech  (dnes  okres  Praha-
-východ).  Býval  často  nemocný, 
léčíval se v Mariánských Lázních, 
kde také 20. června 1884 zemřel. 
Jeho pohřeb byl ve své době vel-
kou  událostí.  Jeho  pozůstatky 
byly  převezeny  do  pražského 
Týnského chrámu a pak na vyše-
hradský hřbitov. Na jeho hrobě je 
umístěna  socha  Františka  Bílka 
s  názvem  Žal,  která  představuje 
bolest českého národa nad spiso-
vatelovou smrtí.

Patřil k nejoblíbenějším spiso-
vatelům své doby. Byl označován 
za „miláčka lidu“. O každou jeho 
novou knihu byl obrovský zájem. 

Ve  své  prozaické  tvorbě  se 
věnoval  českým  dějinám  od 

nejstarších  dob  až  po  rok  1848, 
k  nejoblíbenějším  tématům  pa-
třilo  husitství  a  pobělohorské 
období, děje se odehrávaly přede-
vším na Slánsku či Lounsku. Psal 
převážně povídky (V záři kalicha, 
Z  pověstí  karlštejnského  havra-
na) a romány (Královna Dagmar, 
Trnová  koruna,  Bludné  duše). 
Napsal  i  několik  knih  pohádek 

pro děti (Za dračí korunu, O dvou 
žebrácích).  V  rodném  domě  byl 
už v roce 1904 vytvořen jeho pa-
mátník,  který  je  dnes  součástí 
Národopisného muzea Slánska.

Ulice  Třebízského  je  slepou 
ulicí v Místku u bývalého autobu-
sového nádraží, částečně ohrani-
čuje sady B. Smetany a nikdo v ní 
nebydlí – sídlí tu jen firmy. ■

INZERCE FMP 1843/09INZERCE FMP 1939/01

Třebízského kniha Vybrané pohádky a pověsti.
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měsíčník do každé 
poštovní schránky

PATRIOT

AUTODRUŽSTVO
Beskydská 704
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 730 588 246, 606 692 053
www.ado-autodruzstvo.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km



Cer�fikáty
a řidičská
oprávnění

ZDARMA

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní
• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

@sosfmcz

www.sosfm
.cz

Šťastná
volba

vzdělání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
2. 11. 2022, 8:00-18:00
7. 12. 2022, 8:00-16:00

Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
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INZERCE FMP 1938/01 INZERCE FMP 1925/01 INZERCE FMP 1941/01

• Ubytování v srdci Beskyd 
• Moderní wellness 

centrum
• Masáže, koupele, zábaly
• Stylová valašská koliba
• Možnost zakoupení 

dárkových poukazů 

www.hotel-energetic.cz
e-mail: recepce@hotel-energetic.cz
tel.: +420 571 667 600, +420 725 077 620


