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Statutární město Frýdek-Místek od samotného počátku, tedy již patnáct let, podporuje benefič-
ní festival Sweetsen fest. I proto může tato jedinečná akce dále růst a být stále odvážněj-
ší. Letos bude festival slavnostně zahájen na přehradě Olešná, přímo na vodní hladině, a to 
není všechno. Organizátoři přicházejí s další naprostou novinkou, a to výstavou Frýdek-Místek 
a architektura ve veřejném prostoru. Vernisáž se uskuteční v pondělí 18. června v 17 hodin 
v bývalé tkalcovně na Těšínské ulici ve Frýdku. Zúčastní se jí exkluzivní host, věhlasná a svě-
toznámá architektka Eva Jiřičná, která představí dostavbu nové scény Národního domu 
v Místku.  
 
Uvedením výstavy architektonických návrhů staveb ve veřejném prostoru plánovaných na území měs-
ta vplouvá festival do zcela nových vod. „Sweetsen Fest se chce stát platformou, kde se budou střetá-
vat pohledy odborné i laické veřejnosti, města i soukromých investorů. Neutrální půda všeobecně 
respektované akce dává všem záruku, že se můžeme dostat do skutečně plodné diskuze,“ říká 
k projektu ředitel a zakladatel festivalu Petr Korč. 
 
„Výstava podobného typu se ve městě zatím nekonala. Na čtyřiceti velkoplošných panelech, za nimiž 
stojí architekt města a kurátor výstavy Ondřej Zdvomka, budou prezentovány projekty města i sou-
kromých investorů, které by mohly v budoucnu ovlivnit tvář města. K vidění bude například návrh bul-
váru vedoucího od ulice Těšínská k vlakovému nádraží, ale také vznikající Centrum aktivních seniorů 
v Místku, volnočasový areál na Rivieře a další projekty. Jsem velmi zvědavý na diskuzi a reakce ve-
řejnosti,“ uvedl primátor Michal Pobucký. 
   
Projektem, který mezi odbornou i laickou veřejností vyvolává největší zájem, je studie dostavby nové 
scény Národního domu, kterou přijede osobně představit její autorka, světoznámá architektka, držitel-
ka Řádu britského impéria, Eva Jiřičná. Frýdek-Místek dlouhodobě a citelně postrádá adekvátní multi-
funkční sál i divadelní scénu. 
 
„Frýdek-Místek má jedinečnou šanci realizovat moderní stavbu z rukou světoznámé architektky Evy 
Jiřičné. Na presentaci, kterou povede samotná autorka, se lidé budou moci sami přesvědčit, že se 
jedná o velmi zdařilý návrh nového kulturního sálu. Osobně jsem nadšen a zvu všechny patrioty. Po-
kud se podaří dílo realizovat, město získá reprezentativní prostory špičkové architektonické úrovně,“ 
řekl Jiří Kajzar, náměstek primátora. 
 
Pořadatelé festivalu vnímají letošní výstavu jako pilotní ročník zcela nové tradice, která by měla kaž-
doročně představovat nejen nové projekty, ale především aktivně zapojit veřejnost formou workshopů, 
přednášek a diskuzí o budoucí podobě města. 
  
Vernisáž výstavy s architektkou Evou Jiřičnou se uskuteční, jak už bylo u vedeno, v pondělí 18. června 
v 17 hodin v bývalé tkalcovně na ulici Těšínská ve Frýdku. Následně bude výstava přístupná veřejnos-
ti až do konce festivalu, tedy do neděle 24. června, vždy od 14 do 17 hodin. Ve čtvrtek 21. června od 
17 hodin přiblíží projekty i architekt města Ondřej Zdvomka  a zástupci architektonických studií.  
 
15. ročník multižánrového benefičního festivalu Sweetsen fest se uskuteční na deseti scénách 
od středy 20. do neděle 24. června 2018 ve Frýdku-Místku. Vstup je již tradičně zdarma. 
 
Sweetsen fest pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek a pod záštitou primátora 
Michala Pobuckého spolek Pod Svícnem, KulturaFM, hudební klub Stoun a řada dalších organizací i 
jednotlivců. 
 
Frýdek-Místek sobě! Více na www.sweetsen.cz a www.facebook.com/sweetsenfest 
 
 
 

http://www.sweetsen.cz/
http://www.facebook.com/sweetsenfest
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