VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚST TŘINEC, JABLUNKOV A ČESKÝ TĚŠÍN

LEVNÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
buk a smrk.
Do konce března 2013
DOPRAVA ZADARMO!

SLEZSKÝ TÝDENÍK  CENA 10 Kč  5. února 2013  06 /XXI  www.ihorizont.cz

VOLEJTE
A OBJEDNÁVEJTE
na tel.: 608 889 191

Starostové Jablunkovska tvrdí, že je to provokace, vydavatel se brání, že je to nepochopení projektu

Zhorší Mapa Zaolzia česko-polské vztahy?
TĚŠÍN, JABLUNKOV / Políček Čechům. Tak nazývají starostové Jablunkovska mapu Zaolzie teraz – mapa turystyczna, kterou v lednu vydala Książnica Cieszyńska z Těšína
ve spolupráci s Kongresem Poláků v České republice.
Starosta Jablunkova Petr Sagitarius
dokonce její distribuci v městském informačním centru zakázal. A starostové

Jablunkovska chtějí celou záležitost řešit na svém dalším jednání. Polský vydavatel se ale brání tím, že je to ze strany

Pes pokousal dívku,
naštěstí se rychle našel
HRÁDEK / Nepříjemnou
situaci musel řešit obecní
úřad v Hrádku. Dívku
povalil na zem a pokousal
velký huňatý pes.
„Majitel psa byl přímo u incidentu,
jenže dívka byla zřejmě v šoku, takže
mu řekla, že se jí nic nestalo. Když pak
dorazila za mámou, zjistila, že je pokousaná na noze. Muž však zatím psa
zpacifikoval a odešel,“ uvedl starosta
Hrádku Robert Borski.
Dodal, že naštěstí v obci funguje sms
systém, takže okamžitě rozeslal všem
vlastníkům psů zprávu, ať se dotyčný,
kterého se nehoda týká, ozve. „Informovali jsme policii. Ránu na noze
ošetřil doktor s tím, že potřebuje vědět, co to bylo za psa a zda je očkovaný, jinak by dívku čekal třídenní pobyt
v nemocnici se složitou léčbou,“ vysvětlil starosta.
Naštěstí se majitel v jedenáct večer
ohlásil a doložil všechna potřebná očkování zvířete. Uvedl také, že dívka
je v podchodu překvapila na kolečkových bruslích a pes se zřejmě polekal.
„Nicméně to muže neomlouvá. Měl mít

českých starostů nepochopení projektu,
který nebyl primárně vůbec určen Čechům, ale Polákům. Co starosty na mapě
tak pobouřilo? Byla to především obálka.

„Při prvním pohledu na úvodní fotografii
mapy je záběr z jablunkovského Gorola,
kde před návštěvníky stojí dva krojovaní
muži, z nichž každý drží v ruce vlajku. Je
zajímavé, že je vidět pouze vlajka Polska,
druhý „gorol“ drží v ruce pouze dřevěnou tyčku – Co asi na ní viselo? Snad ne
vlajka České republiky? A proč z ní není

vidět ani kousek? Že někomu tato vlajka
našeho státu vadila?,“ rozčiluje se starosta Bystřice Ladislav Olšar.
Ředitel Książnice Cieszyńské Krzysztof
Szelong vysvětluje, že obálka měla ukázat
nejdůležitější atributy polské menšiny –
společenství, kulturu a národní cítění.

pokračování na straně 2

Komupak to zpívá do ouška?

psa na vodítku a s náhubkem,“ zmínil
starosta.

Majitelé psů věc zlehčují
Podle něj majitelé psů to, že jejich svěřenec volně brázdí vesnici, často bagatelizují. Dlouho se nemusí nic stát, ale
pak se třeba ze zatáčky směrem k zvířeti vyřítí dítě na saních či na kole a může
být zle.
„Když jsem byl malý, taky mě kousnul
pes. Od té doby jsem z nich měl strach.
Psi to vycítili a pokaždé na mě vrčeli
s tendencí zaútočit. Až jsem si pořídil
vlastního psa, strach zmizel a psi už si mě
nevšímají. Takový nepříjemný zážitek
se může na dítěti podepsat na celý život.
Necháváme volně pobíhající psy odchytávat. Majitel pak zaplatí poplatek. Mnozí se poučili, ale jedna paní už ho hradila
třikrát a stejně si nedá říct. Pes se prý potřebuje proběhnout,“ dodal Borski.
V Hrádku se odehrál i případ, kdy
smečka psů, která do obce přišla až
z Nýdku, napadla paní s jezevčíkem
na vodítku. Žena se snažila zvíře bránit.
Vzala ho do náruče. Jenže psi se potom
vrhli na ni a ošklivě ji zranili. Jezevčík
útok nepřežil. 
(JAG)

NA BÁLE. Populární zpěvačka Ewa Farna byla o víkendu ozdobou Slezského plesu v Mistřovicích. Nejenže přišla v bohatě zdobeném slezském kroji, který jí záviděly snad všechny přítomné dívky a ženy, ale potěšila přítomné i svým zpěvem. Více čtěte na straně 9. 
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
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kejový klub dostal od disciplinární
komise extraligy pokutu 10 000 korun
02
za nevhodné chování fanoušků, kteří
v závěru zápasu 43. kola s Vítkovicemi
9 771213
342010
vhazovali
předměty
na ledovou plochu.
O trestu informoval včera tiskový
mluvčí Českého svazu ledního hokeje
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Zdeněk Zikmund.
Podle zápisu o utkání předměty za9 771213
342010
sáhly
box časoměřičů
i ledovou plochu, mohly tak zranit hráčů. Moravskoslezské derby, které se hrálo025.
4
ledna, vyhráli hokejisté Vítkovic 5:4.
Rozhodující branku vstřelil v 59. mi9 771213
342010
nutě
Rudolf Huna.
Příznivce Třince
rozběsnily dva sporné výroky rozhodčích, kteří poslali Oceláře do dvojná05
sobného oslabení, v němž Vítkovice
vstřelily vítězný gól.
(RED)
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Zhorší Mapa Zaolzia
česko-polské vztahy?
pokračování ze strany 1
„Není to dokumentační fotka, která by
si kladla za cíl ukázat konkrétní událost.
Měla jedině symbolicky znázornit obsah mapy,“ říká Szelong. To potvrzuje
i předseda Kongresu Poláků Josef Szymeczek. „Celý projekt, a tedy i mapa, se
týkal stavu Poláků na Těšínsku. Z tohoto
důvodu je na obálce bílo červená vlajka
- jako symbol polského národa. Nechce
se mi věřit, že by si starostové teprve
na základě této mapy všimli, že na české
straně Těšínského Slezska po staletí žijí
Poláci,“ doplňuje Szymeczek.
Proč není na první straně vlajka česká, vysvětluje i autor obálky Kazimierz
Gajdzica tím, že obálka měla „v symbolické rovině znázorňovat obsah této publikace - stav a soudobé aktivity zdejší
polské národní skupiny, ne tedy české.
Podle něj sice není podstatné, jak obálka mapy vznikla, nicméně redakci poskytl originál fotografie, která posloužila jako základ. Na ní opravdu druhá
vlajka není vůbec vidět.

Proč jsou tam
historické hranice?
Druhou vážnou výtkou je zakreslení
historických hranic z roku 1918 a 1938.
„V mapě je vyznačená hranice z 5. listopadu 1918, tzn. před sedmidenní válkou, aby zdůraznili, že jim patří území
od Horní Lomné až po Bohumín,“ doplňuje Olšar a starosta Jablunkova dodává: „Hranice z listopadu 1918 nebyla
určena vládami v Praze a Varšavě, měla
svůj další vývoj, který ukončila dohoda ze dne 28. 7. 1920! Malovat hranici
z podzimu 1938 je nehoráznost, neboť
se jednalo o anexi suverénního území
Československa, které bylo v té době
na kolenou! Principiálně je to stejné,
jako kdyby v Euroregionu Praděd vznikla mapa, která zaznamenává pomnichovskou hranici z roku 1938, kdy Němci zabrali území bývalých Sudet. Patrně
by to mnoho nadšení nevzbudilo!“
Zakreslení historických hranic obhajují vydavatelé záměry projektu. „Zaolzie nemělo a nemá přesně určené administrativní hranice. Jediným způsobem
bylo zaznamenání historických hranic,
ze kterých vyznačování a změn Zaolzie
ve 20. století vzniklo. Vždyť jestli tyto
hranice na mapě neukážeme, nemůžeme určit, kde se zhruba Zaolzie nachází, a vlastně ani nemůžeme vydat mapu
Zaolzia,“ zdůvodňuje Szelong a dodává, že definici Zalozia najdou lidé
na rubu mapy. Ta kromě historických
hranic obsahuje ale také současnou
státní hranici mezi Českou a Polskou
republikou.

Turistická, nebo
historická mapa?
Výhrady mají starostové i k samotnému názvu mapy. „O turistickou mapu
se podle mě nejedná, byly by zde totiž
vyznačeny trasy podle značek (na Javorový, na Loučku, cyklostezky atd.).
Ve slovním popisu (v polském jazyce)

OBÁLKA. Českým starostům se nelíbí, že na obálce chybí česká vlajka. Polská strana tvrdí, že nebyla potřeba, protože mapa byla vytištěna pro Poláky, a dodává, že
na původní fotografii, z níž se tvořila obálka (vpravo), česká vlajka chybí.


uvedených názvů obcí a měst je uveden
drobným písmem i počet občanů polské
národnosti v roce 1910 a aktuální počet
občanů polské národnosti po sčítání
lidu v roce 2011. Opět velice důležitý
údaj pro turistu,“ míní Olšar. Podobný
názor sdílí starosta Hrádku Robert Borski. „Kdyby mapu vydal Kongres Poláků vlastním nákladem a pojmenoval ji,
například Zaolzie – mapa historyczna,
neměl bych nic proti tomu. Ale protože
je nazvána Zaolzie – mapa turystyczna
a navíc je mapa financována z fondů
EU, nejedná se, podle mého názoru,
o produkt přeshraniční spolupráce.
Možná je cenným zdrojem informací
pro některé příslušníky polské menšiny, nikoliv pro turisty. Neobsahuje totiž
jedinou značenou turistickou trasu ani
cyklostezku,“ tvrdí Borski.
Vydavatelé si ale stojí za tím, že jde
o mapu turistickou. „Mapa je vskutku
turistická. Je určena především zájemcům z Polska, kteří chtějí poznat
Zaolzie ze strany každodenního života
zaolźanských Poláků. Přináší informace o jejich přínosu pro region, významných osobnostech, organizovaných
akcích, památných místech, kulturním
a materiálním vlastnictví (Domech
PZKO, jejich ubytovacích možnostech), atrakcích a významných místech
spojených s Poláky v jednotlivých obcích,“ oponuje výtkám Szymeczek.
Stejný názor zastává i ředitel Szelong.
„Tyto informace by měly turistům z Polska usnadnit orientaci v tomto regionu,
ukázat zapomenutý svět tamní polské
skupiny a také povzbudit k navázání
kontaktů a spolupráce s tamními Poláky,“ dodává.

Je to záměr, nebo
nepochopení?
Starostové navíc obviňují polskou
stranu z cílené provokace vůči Čechům. „Myslím si, že mediálně známí
vydavatelé moc dobře vědí, co takové
zvýrazňování dávno neplatných hranic

MAPA. Na mapě jsou všechny názvy v polštině a jsou na ní zakresleny také kontroverzní historické hranice z roku 1918 a 1938. 
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do „turistické“ mapy způsobí. Obávám
se, že zbytečně poskytli střelivo nacionalistickým projevům některých skupin obyvatelstva a, koneckonců, i šťavnatý pokrm mediím,“ myslí si Borski.
Těšínský vydavatel se všem obviněním brání. Tvrdí, že je to ze strany českých starostů nepochopení projektu,
který nebyl primárně vůbec určen Čechům, ale Polákům.
„Mapa je určena pro polské turisty,
kteří chtějí navštívit českou část Těšínského Slezska. Velká část těchto turistů
nemá vůbec ponětí o tom, že na druhé
straně Olzy bydlí autochtonní polská
menšina, která je hodně aktivní v oblasti dodržování rodných tradic a má
velké úspěchy v oblasti kultury. Poláci
také nevědí, že na české straně Těšínského Slezska můžou najít pozůstatky
minulosti, které tvoří důležitou složku
polských dějin a kultury,“ vysvětluje
ředitel Książnice Cieszyńské Szelong.

Budou projektu
kráceny peníze?
Starostové vytýkají projektu mapy
i to, že byl financován z peněz na rozvoj
česko-polské příhraniční spolupráce,
přitom ale oba národy rozděluje. „Je to
políček do tváře všem Čechům a Polákům, kteří se po dvacet let snaží budovat Evropu bez hranic! Jedná se o naprosto zbytečné jitření sto let starých
ran, událostí, na které je dodnes dvojí
pohled,“ zlobí se Sagitarius.
Toho, že by se mapa mohla stát výbušným materiálem, si byly zřejmě obě
strany vědomy před zahájením projektu. „Projekt - z důvodu výrazné prosby
české strany - podléhal zvláštnímu sledování vedenému společně Euroregionálním řídícím výborem polské i české
strany Euroregionu Těšínské Slezsko,“
řekl Bogdan Kasperek, ředitel Sdružení
rozvoje a regionální spolupráce „Olza“
a doplnil, že projekt byl ale podle nich
realizován správně.
Česká strana však výtky starostů bere
vážně. „Jsme si vědomi závažnosti této
události a jejího možného vlivu na další
rozvoj česko-polské spolupráce. Koláží
fotografií byla dána bokem česká vlajka a zarážející jsou i další skutečnosti,
o nichž mluví starostové. Projekt neměl
zabředávat do minulosti. Zvažujeme
i návrh na snížení financování tohoto
projektu,“ řekl výkonný ředitel Regionálního sdružení územní spolupráce
Těšínského Slezska Václav Laštůvka.

(SED, JAG, HS)
Co si o vydání mapy Zaolzia myslíte?
Napište nám na redakce@ihorizont.cz. Vaše názory zveřejníme.

Krzysztof Szelong obhajuje mapu:

Projekt byl zaměřen
na polskou menšinu
TĚŠÍN / Vydání mapy Zaolzie
bylo součástí projektu „Zaolzie teraz“, který pořádala
Książnica Cieszyńska v Těšíně společně s Kongresem
Poláků. Proč mapa vznikla
v této podobě, vysvětluje
Krzysztof Szelong, ředitel
Książnice Cieszyńské.
@@ Mohl byste přiblížit cíl projektu,
jehož součástí bylo i vydání mapy?
Koncepce projektu „Zaolzie teraz” se
rodila postupně, v průběhu několika let,
na okraji spolupráce u realizace společných projektů Książnice Cieszyńské
a Kongresu Poláků v České republice.
Byly to projekty zaměřené na dějiny.
Základem tohoto projektu bylo zjištění,
že výzkum na téma společné minulosti
hranicí rozděleného regionu by měl být
doprovázen i konkrétními kroky, které
by rozšířily znalosti na téma živé části
historického dědictví tohoto místa, to
je Poláků, kteří zůstali na české straně
v důsledku rozdělení Těšínského Slezska v roce 1920.
@@ Proč je to důležité?
Partneři projektu se totiž shodli na tom, že státní hranice, která již
necelých sto let rozděluje historické
území Těšínského Slezska, nejenom
hodně narušila soužití Poláků, kteří žijí
na obou stranách Olzy, ale také vážně omezila jejich vzájemné povědomí
o vlastním osudu. Dlouhá desetiletí,
během kterých těšínští Poláci fungovali
v rámci dvou států, způsobila, že se někdejší rodinné a přátelské vztahy zpřetrhaly. Slabé zůstávají také kontakty
mezi organizacemi a sdruženími, které
fungují na české a na polské straně Těšínského Slezska.
@@ Teď ale přece žijeme v Evropské
Unii a nic kontaktům nebrání. Nebo
tomu tak není?
Tyto jevy, které mají svůj původ v minulosti, se v posledních letech ještě víc
prohloubily. Dokonce i intenzivnější
přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Polskem, díky které se
na Těšínském Slezsku realizovalo hodně společných projektů, tento trend neodvrátila. Stalo se tak proto, že členové
polské menšiny, i když bývají příjemci
těchto dotací, velmi zřídka jsou předmětem přeshraniční spolupráce, a projekty, které by byly přímo orientované
na menšinovou problematiku, jsou už
vůbec unikátní. Mezi mnoha kulturními akcemi pořádanými na polské straně Těšínského Slezska ve spolupráci
s partnery z české strany není jediná,
která by měla za cíl prezentaci polské
menšiny.
@@ Jak se to projevuje?
V důsledku se záležitosti polské menšiny stávají pro obyvatele polské části
Těšínského Slezska neviditelné, zvláště
pak pro mladší generaci. Na druhé straně zase polská menšina, která se potýká
s nezájmem Poláků z Cieszyna a okolí,
hledá pomoc a partnery ke spolupráci
raději dál od hranic, mimo Těšínské
Slezsko. I když se jedná o historicky
i geograficky nejbližší území, stává se
pro ně víc cizí. Toto pak v důsledku vede
k zániku regionálního a historického
společenství a také nedůvěře a stereotypy ve vzájemných kontaktech mezi Poláky z české a polské části Těšínského
Slezska. To nakonec vede ke zrychlení
zániku polské národní identity na české
straně regionu a také stojí v cestě regionální integraci.

KRZYSZTOF SZELONG. Ředitel
Książnice Cieszyńské.
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@@ Jakým způsobem jste chtěli toto
změnit?
Cílem projektu bylo zlepšení podmínek rozvoje polské menšiny v české části Euroregionu Těšínské Slezsko a také
zesílení úlohy, kterou plní v přeshraniční spolupráci. Chtěli jsme toho dosáhnout vytvořením prostoru pro kontakty
mezi Poláky z obou stran hranice a také
připravením nástrojů, které by pomohly rozšířit znalosti o životě, úspěších
a aktuálních problémech polské menšiny. Toto mělo v budoucnu pomoct
v růstu regionální integrace.
@@ Jak tedy probíhal projekt?
Uspořádali jsme cyklus deseti veřejných setkání lidí z polské části Euroregionu s významnými představiteli
polské menšiny z české části. Tato setkání se konala od prosince roku 2011
u nás v Książnici Cieszyńské. Aby byla
zajímavá, rozhovory jsme dělali jako
„talk-show“, kterou vedli známí novináři z obou stran Olzy. Součástí těchto
setkání byla i multimediální prezentace. Všechna setkání byla zaznamenána,
videa je možné zhlédnout na internetových stránkách projektu. Završením celého cyklu setkání se stala výstava, kterou jsme otevřeli na těšínském náměstí.
Na výstavě jsme ukázali současný stav
polské menšiny, její úspěchy a organizační potenciál. A právě během této
výstavy jsme prezentovali i turistickou
mapu Zaolší, ve které jsou informace
o úspěších a životě polské menšiny.
@@ Pro koho je tato mapa určena?
Vydali jsme 3 tisíce map, které byly
ve většině distribuovány v polské části
euroregionu. Patnáct procent získal
pro svou potřebu náš partner, tj. Kongres Poláků. Mapa je určena pro polské
turisty, kteří chtějí navštívit českou část
Těšínského Slezska. Velká část těchto
turistů nemá vůbec ponětí o tom, že
na druhé straně Olzy bydlí autochtonní
polská menšina, která je hodně aktivní v oblasti dodržování rodných tradic
a má velké úspěchy v oblasti kultury.
Poláci také nevědí, že na české straně
Těšínského Slezska můžou najít pozůstatky minulosti, které tvoří důležitou složku polských dějin a kultury.
@@ Co je na mapě vyznačeno?
Na mapě jsou zaznamenány veškeré
body důležité pro polskou menšinu,
jako například školky a školy s polským
vyučovacím jazykem, sídla všech polských institucí a organizací, jednotlivých skupin Polského kulturně-osvětového svazu a také domů PZKO, které
jim patří. 
pokračování na straně 3
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Na silnici I/11 řidiči
kličkují mezi dírami

Krzysztof Szelong obhajuje mapu:

VENDRYNĚ / Jako na tankodromu si připadají řidiči
jedoucí po nejvytíženější silnici, známé I/11. Kličkování mezi
dírami, upadlé disky i zničené
pneumatiky. I tak vypadá úsek
ve Vendryni, kde se silnice bez
nadsázek podobá ementálu.

Ukázali jsme místa, ve kterých se konají tradiční kulturní akce, a také pietní
místa důležitá z pohledu Poláků. Tyto
informace by měly turistům z Polska
usnadnit orientaci v tomto regionu,
ukázat zapomenutý svět tamní polské
skupiny a také povzbudit k navázání
kontaktů a spolupráce s tamními Poláky, což by v důsledku mělo zlepšit podmínky rozvoje polské menšiny v české
části Euroregionu Těšínské Slezsko
a také posílit úlohu, kterou hraje v přes
hraniční spolupráci. Tato mapa proto
splňuje veškeré cíle projektu, v rámci
kterého byla vytvořená.

Ředitelství silnic a dálnic o tristním
stavu vozovky ví. „Bohužel jsme však
z důvodů nepříznivých klimatických
podmínek, které panovaly v minulých
dnech a týdnech, nemohli zahájit opravy dříve. Technologie, které pro tyto
opravy používáme, mají své technické a technologické limity, které nelze
ovlivnit, a tudíž nebylo možno na tyto
opravy nastoupit dříve, než to klimatické podmínky dovolí,“ ohrazuje se
mluvčí Nina Ledvinová.
Každoroční problémy s výtluky vysvětluje ŘSD krajně nepříznivými klimatickými vlivy, kdy dochází k častému
střídání teplot a tudíž i značnému namáhání živičných vrstev. K tomuto jevu
se dále přidává velká intenzita provozu
na silnici I/11, což ve výsledku vede
ke vzniku děr. Jejich vyspárky po zimní sezóně vyjdou jen v našem kraji na 7
milionů korun.
Situace nijak netěší ani vedení Vendryně, kde se dírám v silnici řidiči
opravdu jen stěží vyhnou. „Víme, že
konkrétně na Čornovském u ostrůvku
a Hondy se tento problém bude na jaře
opravovat včetně obnovy podkladních
vrstev. Věřme, že se dočkáme obchvatu

DÍRY. Opravovat se bude, až to počasí dovolí. 
silnice 1/11,“ poznamenal místostarosta Bohuslav Raszka.

Díry zaměstnávají
automechaniky i pojišťovny
Škody kvůli dírám nesčítají jen správci cest, ale i samotní řidiči. Výtluky totiž
často vidí až na poslední chvíli a nemají
šanci se jim vyhnout, i když na „pouťovou atrakci“ předem upozorní výstražná tabule. Projetí výtlukem přitom
znamená riskovat zničení pneumatiky,
v horším případě pak poškození ráfku.
Podle automechanika Tomáše Kowalowského se může škoda na autě vyšplhat na desítky tisíc korun. „Můžete
porušit také geometrii auta, tlumič,
ohnout rameno, cena opravy se pak odvíjí od typu vozidla,“ říká Kowalowski.
Poškození vozidla pak může majitel
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auta uplatnit ze svého havarijního pojištění. „Pokud byla díra velká, neoznačená, máte šanci nárokovat škody také
z odpovědnostního pojištění správce
komunikace. Ten to ohlásí jako svou
pojistnou událost,“ vysvětluje mluvčí
pojišťovny Allianz Václav Bálek a upozorňuje, že díry v silnicích způsobují
i daleko větší škody, například v situacích, kdy motoristé strhnou řízení
a skončí v protijedoucím autě.
„Poškození řidiči vždy potřebují důkazy a podklady k tomu, co se stalo.
Jedná se o pořízení fotografií, svědeckých výpovědí a podobně. Musí totiž
přesvědčit správce komunikace, aby
kontaktoval svou pojišťovnu a vyslat
tak impuls, díky kterému se pak událost
začne řešit. Každá z nich se posuzuje
individuálně,“ podotýká Bálek.  (PM)

Tržnice v Těšíně se přestěhuje
TĚŠÍN / Známá tržnice, která se
nachází na Stawowé ulici v polském
Těšíně a kde se prodávají potraviny
a jiné zemědělské produkty, změní
v březnu své místo. Důvodem je její
generální oprava. Uvedl to server ga-

zetacodzienna.pl. Tržnice, kam ročně
zavítají desetitisíce a možná statisíce
koupěchtivých lidí z naší republiky,
se přesune na Sarkanderovu ulici
v témže městě k takzvanému „staremu lodovisku“.

Příčinou přemístění je generální oprava tržnice, při které budou postaveny
nové prodejní stánky, opraven bude její
povrch a kanalizace. Rekonstrukce by
měla skončit v srpnu a tržnice by se pak
měla vrátit na své obvyklé místo. (SED)

Polévka zahřívá potřebné
TŘINEC / Plný hrnec chutné
polévky a slova povzbuzení
mají pro lidi v nouzi ve Sborovém centru Hutnik.
S myšlenkou zahřát potřebné na těle
i duši přišel kuchař Standa, který vaří
v jedné z prestižních třineckých restaurací. Dlouho hledal prostory, kde by
mohl těmto netradičním zákazníkům
jídlo servírovat. Nakonec mu vyšla
vstříc Šance podaná ruka ve spolupráci
s třineckou Charitou.
„Je zajímavé pozorovat kontrast mezi
těmi, kteří si mohou jídlo dovolit v restauraci, a těmi, kteří na něj nemají.
Každý z nás do toho může spadnout.
I já sám jsem se ocitl téměř na dně,“
svěřil se kuchař. Před sedmi lety bojoval sám se závislostí na alkoholu. Podle
něj je lidí, kteří touží pomáhat, mnoho,
jen k tomu nenajdou sílu.
K prvnímu letošnímu výdeji polévky přišly minulý týden na dvě desítky
promrzlých strávníků. „Je zelná s houbami, jako vždy chutná a zahřeje,“ okomentoval pan Kazimír, který se tohoto
krátkodobého programu účastnil i loni,
kdy se s rozléváním polévky začalo.
Potřební se při talíři teplé pochutiny
schází vždy v úterý a ve čtvrtek od 10
hodin. „Jde o střet dvou světů, cítí se
tak být alespoň na chvíli jedněmi z nás.

Projekt byl zaměřen
na polskou menšinu

@@ U starostů na Jablunkovsku ale
mapa vyvolala protesty. Nelíbí se
jim, že na obálce je pouze polská
vlajka a jedna prázdná dřevěná
tyčka. Byla česká vlajka z fotografie odstraněna?
Nic o tom nevím. Na to, jakým způsobem vznikla ilustrace, byste se měli
zeptat autora Kazimierze Gajdzici.
To on vybíral jak obsah této ilustrace, její formu, tak i techniku, ve které
byla připravena. Z pohledu vydavatele
bylo důležité připravení takové obálky, která by jednoznačně a zajímavým
způsobem vizuálně charakterizovala
obsah mapy. Tuto podmínku, díky
ukázání nejdůležitějších atributů polské menšiny (společenství + kultura
+ národní cítění), autor splnil. Není
to dokumentační fotka, která by si
kladla za cíl ukázat konkrétní událost.
Měla jedině symbolicky znázornit obsah mapy. Proto si myslím, že otázky
týkající se způsobu přípravy ilustrace
jsou neadekvátní v konktextu úlohy,
kterou fotografie na obálce měla splnit. Myslím, že jsou důsledkem buďto
neznalosti základních pravidel tvoření
grafické podoby publikací, nebo jsou
výsledkem zlé vůle a chutí přenesení
diskuse o mapě, jejím obsahu a významu na vedlejší kolej. Svou účast v takto
vedené diskuzi razantně odmítám.

@@ Starosty také pobouřilo vyznačení v mapě historických hranic
z roku 1918 a 1938. Podle nich je
to políček do tváře Čechům i Polákům, kteří se snaží budovat Evropu
bez hranic. Proč jsou v mapě tyto
hranice?
Otázky týkající se hranic Těšínského knížectví a česko-polských hranic
z roku 1918 a 1938 musím brát buďto
jako výsledek absolutního nepochopení pojmu „Zaolzie“, nebo – bohužel – jako zlou vůli, která nutí autory
této otázky hledat záminku ke kritice
mapy, která se jim nelíbí z absolutně
základních důvodů, tj. z toho důvodu, že dokumentuje a ukazuje rozsah,
potenciál a úspěchy polské komunity, která žije v české části Těšínského
Slezska.
@@ Jste tedy přesvědčen, že bylo
nezbytné tyto hranice uvést?
Jak jinak bychom měli na mapě
„Zaolzia“ (!) – tj. historicko-kulturního regionu, který nemá a nikdy
neměl přesně určené administrativní hranice – ukázat, o jaké území
se jedná? Jediným způsobem bylo
zaznamenání historických hranic,
ze kterých vyznačování a změny „Zaolzie“ ve 20. století vzniklo. Vždyť
jestli tyto hranice na mapě neukážeme, nemůžeme určit, kde – zhruba!
– se „Zaolzie“ nachází, a vlastně ani
nemůžeme vydat mapu „Zaolzia“.
Zůstává otázka, zda lidem, kterým
se zaznamenání těchto hranic nelíbí, právě o to nejde? Pokud jsou
má podezření nepravdivá a otázka
na tyto hranice je důsledkem obyčejné neznalosti problému, doporučuji lidem, kteří se na to ptají, aby si
přečetli definici termínu „Zaolzie“,
která je na druhé straně mapy. Mám
totiž dojem, že tito lidé svůj kontakt
s mapou omezili pouze na prohlédnutí si obálky a hranic, které jsou
v mapě zaznamenány. 
(HS)

AKCE
Svítidla
Zaváděcí
sleva

25%

U STOLU. Polévka bude lidi v nouzi zahřívat po celý měsíc.

FOTO | PETRA MARTYNKOVÁ
Však jsme také všichni stejní, máme
stejné hodnoty, jen oni jsou trochu více
ušpinění,“ říká Rudolf Marosz, koordinátor projektu Šance podaná ruka, který se snaží pomoci lidem se závislostí
i díky křesťanským principům.
U společného stolu se budou lidé
z ulice scházet minimálně měsíc. Jen

loni této služby využívalo v průměru
50 potřebných. „Od té doby nás ovšem
ubylo, ztratilo se nám přes deset kamarádů,“ sčítají strávníci a loučí se slovy:
jak dožiju, tak přijdu i příště. „Bohužel
pro ně to často není jen pouhá fráze, ale
tvrdá realita,“ podotýká kuchař Standa. 
(PM)

Prodejna svítidel | Třinec – Oldřichovice
Po – Pá 8-17 So 8 – 12 www.acword.cz
Akce platí od 23.1. do 13.2. 2013 na všechna svítidla značky
GLOBO. Neplatí pro firemní zákazníky.
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Starostka přijala výškaře

Hejtman uděloval ceny,
umístil se i náš region
REGION / Čestným uznáním
hejtmana kraje se mohou
pyšnit v Jablunkově a Bukovci.
Obce nesou titul společenské
odpovědnosti stejně jako
společnosti Třinecké železárny, Agel a Slezská diakonie.

NÁVŠTĚVA. Třinecká starostka Věra Palkovská přivítala na svém úřadě výškařské
legendy.

FOTO | MĚSTO TŘINEC

TŘINEC / Uchov, Wszola,
Forbury, Williams či Greenová. Výškařské špičky
přivítala minulý týden třinecká radnice. Zvučná jména
ovšem patřila především 21.
ročníku Beskydské laťky.
„Třinec každoročně bere nad Beskydskou laťkou záštitu. Přestože se z důvodu plánované rekonstrukce sportovního komplexu STaRS přesunula

soutěž na čas do Vendryně, nic to nemění na faktu, že pro Třinec zůstává významnou událostí. Na setkání s atlety
se vždy velmi těším,“ uvedla starostka
Věra Palkovská. Dodala, že překvapena
byla především šarmantním Dickem
Fosburym, který se zajímal o zdejší
průmyslovou zónu a spolupráci města
s magnátem místních firem Třineckými
železárnami.
Více o Beskydské laťce 2013 na stranách 13-15. 
(PM)

Stopu na Javorovém
upravuje nová rolba
TŘINEC / Nová rolba na úpravu běžeckých stop se činí
na Javorovém. Zaplatil ji
výtěžek z hracích automatů.
O jejím pořízení rozhodli na loňském
červnovém zasedání třinečtí zastupitelé. „Už jezdí, ale ještě není naše. Než se
doladí smlouva, mají ji v pronájmu chataři,“ sdělil místostarosta Ivo Kaleta.
Technika na úpravu stop není nejmladší, i proto vyšla na 611 tisíc korun.
„Zcela nová rolba stojí kolem 3,5 milionu korun. I proto jsme se rozhodli pro
starší, která má již něco najeto. Ovšem
i tak je kvalitativně lepší než její předchůdkyně,“ vysvětlil Kaleta.

Rolba obstarává stopy na trasách
Javorový – Ostrý – Kozinec, Javorový
– Slavíč, Javorový – Kamenitý. „Šestadvacet kilometrů běžkařských tras je
upravováno po každém sněžení vždy
během týdne a vždy před víkendem.
Momentálně je na trasách 40 centimetrů sněhu, to značí ideální podmínky pro
běžkování,“ řekl nájemce Javorového
Tomáš Valenta.
Ten město v minulých týdnech požádal o příspěvek na úpravu stop a získal
35tisícovou podporu. Nájemce oslovil
také nového náměstka hejtmana kraje
Martina Sikoru, který přislíbil pomoc
se zajištěním dalších finančních prostředků. 
(PM)

Lidé darovali 700 tisíc
JABLUNKOVSKO / Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013
na Jablunkovsku činí 695 891
korun, což je o 23 294
korun více než vloni.
Z vykoledované částky se 65 procent
vrátí zpět do Charity Jablunkov a zbylých
30 procent se rozdělí na činnost Diecézní
charity ostravsko-opavské, Charity Česká republika a na humanitární a rozvo-

jovou pomoc u nás i v zahraničí. Peníze
podpoří v Jablunkově mj. činnost Denního stacionáře, Centra volnočasových
aktivit a Humanitární pomoci.
V republice přinesla letošní Tříkrálová sbírka rekordní výtěžek. Dárci
přispěli částkou téměř 76,9 milionu
korun, tedy o 1,6 milionu korun větší
než v loňském roce. Výnos sbírky je tak
nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. 
(JAG)

krátce
Dopraváci kontrolovali
autobusáky

REGION / V Karviné, v Českém Těšíně, Orlové a v Havířově se ve čtvrtek
od 7 do 9 hodin policisté dopravního
inspektorátu zaměřili na řidiče linkových a městských autobusů. S testerem
na alkohol jich zkontrolovali 95. V Karviné vytipovali dvě stanoviště, u Slezské univerzity ve směru na Český Těšín
a na Havířské ulici. V Orlové to bylo stanoviště u Hypernovy, v Havířově u kulturního domu na Hlavní třídě a v Českém Těšíně na stanovišti. „Velmi dobrá
zpráva je, že u všech kontrolovaných
řidičů byl výsledek na přítomnost alko-

holu negativní,“ uvedla mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková.  (JAG)

Kradli parkety

TŘINEC / Díky pozorným strážníkům se podařilo zadržet zloděje parket.
Během kontrolní činnosti na Nádražní ulici si hlídka strážníků všimla tří
mužů, kteří ze zadní části jedné z budov
nakládali do osobního vozidla dřevěné
parkety. Když je strážníci oslovili, bylo
jim hned jasné, že něco není v pořádku. Muži byli nervózní a nebyli schopni
vysvětlit, proč parkety nakládají. Na
místě byli proto předáni státní policii
k došetření. 
(GH)

Jablunkovská radnice se soutěže účastnila poprvé a obsadila 2. příčku v kategorii obcí s rozšířenou působností. „Čestné
uznání hejtmana za přijetí a realizaci
společenské odpovědnosti v oblastech
sociální, ekonomické a environmentální vnímám jako úspěch a samozřejmě,
že nás to velmi těší. I s přihlédnutím
k tomu, že jsme v naší kategorii soutěžili
s velkými městy jako například Havířov
nebo Bohumín,“ komentuje výsledek
starosta Petr Sagitarius.
Cena hejtmana pro něj znamená zviditelnění malého města a ocenění společné práce, což se také nestalo poprvé.
V minulých letech získal Jablunkov
dvakrát cenu za inovaci ve veřejné správě a dvakrát Národní cenu kvality, před
pěti lety dokonce jako finalista. „Snad
je to důkazem, že náš úřad pracuje kvalitně a ku prospěchu občanů. Samozřejmě, cena – necena, prostoru pro zlepšování je pořád dost!“ dodává starosta
města, které se v soutěži o druhé místo
dělí s Bruntálem. V celkovém pořadí je

ÚSPĚCH. Uznání převzal z rukou
hejtmana Miroslava Nováka jablunkovský starosta Petr Sagitarius.
 FOTO | ARCHIV MĚSTA JABLUNKOV

předběhla jen Studénka, třetím se stal
Bohumín.
Pomyslné stříbro náleží i Bukovci,
úřadu Moniky Czepczorové. „Jakákoli pochvala, poděkování či uznání nás
těší. A protože je toto uznání přímo od
hejtmana kraje, těší nás o to víc! Největší radost mají určitě naše úřednice
a zaměstnanci a jim patří to největší
poděkování i za mě. Jsme dobrý tým!“
hodnotí úspěch starostka. Bukovec se
stal mezistupněm mezi vítěznými Oticemi a třetími Klimkovicemi.

O uznání zabojovaly i firmy
Do letošního čtvrtého ročníku soutěže, kterou vyhlásila Rada Moravsko-

slezského kraje spolu s Radou kvality,
se letos přihlásilo rekordních 34 uchazečů. O prestižní uznání bojovaly nejen
obce, ale také podnikatelské subjekty.
Tři třetí místa ve třech kategoriích obsadily organizace působící také na Třinecku - Slezská diakonie v kategorii
do 50 zaměstnanců, společnost Agel
s nejvýše 250 pracovníky a Třinecké
železárny, které zaměstnávají více než
250 lidí.
„Společenskou odpovědnost vůči
našemu regionu považujeme v Třineckých železárnách již léta za neoddělitelnou součást firemní strategie a jsem
velice rád, že je tento náš přístup oceňován dokonce v rámci celého kraje.
Za firmu mohu říci, že tímto oceněním
však naše snaha zdaleka neskončila,
naopak, ve společensky prospěšných
aktivitách dále pokračujeme a snažíme se nalézat řešení těch nejpalčivějších problémů, které náš region
trápí,“ říká generální ředitel železáren
Jan Czudek.
Hodnotící komise u všech soutěžících
posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů.
Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah
k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných lidí i osob se změněnou
pracovní schopností. 
(PM)

V obci řádily kontrolorky
MOSTY U JABLUNKOVA /
Na obecním úřadě v Mostech řádila kontrola.
Na podnět jednoho stěžovatele, kdy
zřejmě každý v obci tuší, kterého, prověřovaly celý den chod úřadu zástupkyně odboru dozoru a kontroly veřejné
správy ministerstva vnitra.

„Prověřily naprosto všechno, každý
dokument, každou listinu, všechny
faktury a podobně. Naštěstí až na pár
drobností typu, že rozpočet obce by
měl viset na webu na jiné stránce, než
na které se nachází, máme vše v naprostém pořádku,“ sdělil starosta Mostů Josef Sztokowski. „Je to neskutečné,
zlobili se zastupitelé. Nejenže tento

kverulant zavalí mostecký úřad tisíci
stížnostmi na cokoliv a spoustu problémů i sám vytváří, stejně tak postupuje
směrem ke krajskému úřadu a nyní
i ke státní správě. Tři lidi jedou z Prahy, musí zde nocovat, aby jeho podněty
prověřili a stejně nic nezjistili,“ neslo se
napříč zastupitelstvem, které se konalo
minulý týden. 
(JAG)

Drogu dealeři prodávali i na Třinecku

Konopí pěstovali na balkoně
REGION / Hned několik
pěstíren konopí odhalili loni
frýdecko-místečtí kriminalisté
a dopadli řadu osob, které
tuto drogu prodávaly. Někteří
dealeři působili i na Třinecku.
„Při odhalování této trestné činnosti
se operativci setkávají nejen s kuriózními případy, ale také s velice sofistikovaným způsobem pěstování rostlin
konopí. Například čtyřicetiletý muž
pěstoval marihuanu v části podkroví
své chalupy, kde si zřídil takřka automatizovanou linku. Vzduchotechnika
s filtračním systémem, elektrický rozvod s časovačem, zavlažovací systém
a nakonec důmyslné sodíkové osvětlení
zde byly samozřejmostí,“ popsal jeden
případ mluvčí frýdecko-místecké policie Vlastimil Starzyk.
Někdy si však pěstitelé s utajením
a technikou příliš hlavu nelámou. Třeba pětadvacetiletý muž pěstoval na balkóně svého panelového bytu speciální
odrůdu konopí. Slibované výtěžnosti
až 300 gramů z jedné rostliny se však
nedočkal. V policejní síti skončil loni
v červenci.
V září 2012 zase kriminalisté sdělili
podezření třicetiletému muži, který pro
změnu pěstoval konopí přírodní formou
přímo na zahradě rodinného domu. Na

PĚSTÍRNA. Někteří si doma vybudují hotovou továrnu na výrobu drogy.


podezřelé rostliny, které dosáhly značného vzrůstu, upozornili lidé. „Muž se
bránil výmluvou, že konopí používá pro
léčebné účely. Všichni tito podezřelí se
dopustili přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou
nebo psychotropní látku, za který jim
hrozí trest odnětí svobody až na šest
měsíců,“ sdělil Starzyk.

Za dealerství vyšší tresty
Oproti tomu dealerům, kteří marihuanu prodávají, hrozí podstatně vyšší
tresty. Loňského roku v prosinci, uvízli
v pomyslné policejní síti hned dva obchodníci s drogou. První, dvacetiletý
mladík, v průběhu roku 2012 prodal
na území Frýdku – Místku nejméně 1,4
kilogramu sušené marihuany. Tímto nelegálním obchodem si přišel na částku

FOTO | PČR

bezmála 200 tisíc korun. Druhým je pětadvacetiletý muž z Frýdecko-Místecka.
Ten však prodal marihuany podstatně
více. Po frýdecko-místeckém, ale také
třineckém a novojičínském teritoriu rozdistribuoval celkem 4,6 kilogramu drogy a jeho zisk se přiblížil částce 500 tisíc
korun. Navíc bylo u podezřelého zajištěno dalších 750 gramů velice kvalitní marihuany, která by se na nelegálním trhu
dala prodat za bezmála 200 tisíc korun.
„Oběma podezřelým hrozí za jejich
jednání, které je posuzováno jako zvlášť
závažný zločin, nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, trest v odnětí svobody v rozmezí od 2 až 10 let. Ve
všech zmíněných případech je vyšetřování vedeno na svobodě,“ dodal Starzyk. 
(JAG)
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Za tři měsíce poputují
balíky z nového depa

Zamykáte, když spíte?
REGION / Policisté z obou
stran hranice upozorňují, že
se množí takzvané krádeže
na spáče. Zatímco si lidé vychutnávají zasloužený spánek,
zloději jim vyberou byt.

TŘINEC / První poštovní
zásilky vyrazí z depa v Oldřichovicích již v květnu.
Nové překladiště uvede Česká pošta
do provozu po zhruba sedmi měsících práce. Současná pracoviště totiž
postrádají dostatečné technologické
plochy pro zpracování balíkového a listovního materiálu. Problematický je
i příjezd do objektů pro velká nákladní auta, stav, velikost a počet ramp.
„Jedná se o optimalizační proces, kdy
je nezbytné logistickou síť aktuálně přizpůsobovat potřebám zákazníků a konkurenčnímu prostředí,“ komentuje
mluvčí České pošty Marta Selicharová.
Pětadvacetimilionová investice nabídne pracovní místa přibližně pro 40 osob.
Ty ovšem obsadí převážně stávající zaměstnanci, s novými posilami Česká
pošta nepočítá. Spuštění překládání, třídění, přijímání či vydávání zásilek v Ol-

Lup často najdou už v předsíni – zavěšené kabelky s peněženkou, klíče od
auta, bundy. Někteří se dokonce nebojí
prohledat celý byt.
Podle údajů těšínské policie zloději
vnikají do bytů a domů především mezi
druhou a pátou ranní, kdy je spánek
nejsilnější. „Máme případy, kdy zloději
získávají údaje o konkrétní domácnosti
od firem nebo řemeslníků a pomocné

FINIŠUJÍ. Výstavba depa v Oldřichovicích míří do finále. FOTO | DANIEL MARTYNEK
dřichovicích se zákazníků nijak zásadně
nedotkne. „Změní se pouze to, že doručovatelé vycházejí na pochůzku z jiné
provozovny. Změna se dotkne pouze
zákazníků s hromadným podáním, a to

jsou pro ně i sociální sítě,“ potvrzují
policisté. Policie varuje: „Zamykejte
na noc svůj byt. Zamykejte po každém
odchodu vstupní dveře u domu!“ Výrazně se tím sníží riziko, že vás někdo
okrade ve spánku. Zloději hledají neuzamčené dveře do domu. U dveří bytů,
kde není zamčeno, pak jednoduchým
technickým prostředkem otevřou.
Vše se odehrává velmi rychle a zloději
zvládnou za noc i několik bytů. Nebezpečí číhá i na ty, co mají lehký spánek.
Nikdy totiž nelze vyloučit, že zloděj
na probuzeného majitele nezaútočí.
Neuzamčené vchodové dveře nahrávají i pachatelům, kteří vykrádají sklepy
a komory. 
(RD)

Ke stovce si přála návštěvu
krojovaných gratulantů

pozitivně. Na depu bude vybudována speciální přepážka pro toto podání
s výhodou bezproblémového příjezdu
a parkování přímo v prostorách depa,“
doplňuje Selicharová. 
(PM)

Šli si pro první
vysvědčení
POPRVÉ. Pětačtyřicet bystřických
školáků si minulý čtvrtek odneslo své
první vysvědčení. „Trojky nebudou, ale
nějaké ty dvojky už jo. Hlavně z češtiny
a matematiky,“ svěřili se prvňáci, které
paní učitelky ohodnotily celkově ze 7
předmětů. Převažovaly ovšem samozřejmě jedničky. Jednu z nich si od dětí vysloužil i ředitel Jan Čechura, který má od
loňského srpna školu s 461 žáky a 170
předškoláky ve svých rukou. „Byla to pro
mě výzva, jít do větší školy. Práce je tady
pestřejší, více lidí, dětí, a tím i více zodpovědnosti,“ řekl Čechura, někdejší ředitel školy v Nýdku. Příští školní rok v Bystřici přivítají 55 nových žáčků.  (PM)

FOTO | PETRA MARTYNKOVÁ

Žena miluje žvýkání a alkohol
TĚŠÍN / Zlodějku z Frýdku-Místku, která řádila
na polské straně hranice,
zadrželi těšínští policisté.
Jednadvacetiletá žena zřejmě miluje
takové to domácí žvýkání a popíjení
irského moku. „Ochranka v obchodě
v Kolejowé ulici zadržela ženu, která

se snažila ukrást 350 balíčků žvýkaček
v hodnotě 600 zlotých,“ potvrdil mluvčí
Okresního ředitelství policie v Těšíně
Rafal Domagala.
Zatímco zlodějka seděla v cele, kriminalisté zjistili, že kradla již dříve. Například 12. ledna odcizila deset lahví whisky a osm tabulek čokolády v hodnotě
600 zlotých a o týden později šest láhví

irského mohu za 400 zlotých. Kriminalisté procházejí další případy, aby zjistili, co všechno má Češka na svědomí.
Zlodějce se tato turistika rozhodně
nevyplatí. Polsko má mnohem přísnější zákony. Zatímco u nás je krádež do 5
tisíc korun považována za přestupek,
v Polsku je i malá krádež krádeží. Ženě
hrozí až pět let vězení. 
(RD)

V KROJÍCH. Také pro děvčata v krojích byla návštěva jubilantky zážitek.
 FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
ČESKÝ TĚŠÍN / Ráda by si
na své sté narozeniny skočila
nějakou tu lidovou. Bohužel,
paní Gertruda Chmielová přišla před šesti lety o obě nohy.
Přesto je stařenka neuvěřitelně vitální, ráda si zazpívá,
vede čilou korespondenci.
Každý den napíše i několik dopisů
a jejím hlavním pojítkem se světem
je rozhlas. „Mám ráda folklor. Když
jsem byla dítě, chodili jsme pěšky
do školy. Aby nám těch pár kilometrůrychle uběhlo, zpívali jsme,“ vypráví paní Gertruda. Letos měla přání, aby ji navštívila děvčata v krojích
a zazpívala místní písně. To ji splnila
matematička sousední Základní školy
Pod Zvonek. S žákyněmi sedmé třídy

nacvičila pásmo písniček „po naszymu“.
„Je to slavnostnější, než bychom přišli v civilu, navíc si mnozí senioři ještě
pamatují kroj jako nedílnou součást
nedělní vycházky do kostela nebo významných životních okamžiků,“ líčí
učitelka Základní školy Pod Zvonek Renáta Janotová. Kromě paní Chmielové
oslaví letos tyto mimořádné kulatiny
ještě pět českotěšínských občanů.
Tatínek paní Chmielové byl stavitelem průmyslových objektů, a tak s ním
rodina cestovala po celé průmyslové
aglomeraci. „Maminka mi vyprávěla,
že mne dokonce zde v Českém Těšíně
počali,“ říká. Jako dítě zde i krátce žila
a vrátila se sem na sklonku života. Svého prvního a jediného manžela potkala
až v důchodovém věku v kavárně. (RD)

ZÁJEZDY FIRST MINUTE

Nejlepší zájezdy
Nejlepší ceny
Nevíte, co si vybrat?
Nemáte čas hledat?

Asistentka Gábina Hýblová
najde ten pravý zájezd pro vás
Volejte: 608 332 286
om
Pište: cestovkahorizont@gmail.c

CESTOVKA HORIZONT
náměstí Svobody 527, Třinec 739 61
www.cestovkahorizont.cz
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Žena zatáčku nezvládla

TĚRLICKO / Ke smrtelné nehodě došlo v neděli v podvečer
mezi Havířovem a obcí Těrlicko.
„Při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost jízdy momentálnímu stavu a povaze vozovky. Dostala se
do smyku, sjela do příkopu, kde pravým
bokem narazila do betonového sloupu
elektrického vedení a dopravní značky,“
líčí Zlatuše Viačková z tiskového oddě-

lení karvinských policistů. Pětačtyřicetileté ženě, jež ve vozidle cestovala, se
pokoušeli pomoci svědkové události.
Při nehodě jí ale selhaly všechny životní
funkce. „V pokusech obnovit činnost
srdce pokračovali záchranáři téměř tři
čtvrtě hodiny. Snaha všech přítomných
však byla marná a zasahující lékař musel
nakonec konstatovat úmrtí pacientky,“
sdělil mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl. 
(PM)

Proč se nesolí? ptali se
zastupitelé v Mostech
MOSTY U JABLUNKOVA /
Na špatný stav zimní údržby
silnic v Mostech si postěžoval
zastupitel Pavel Kufa. Přidali se
k němu další. V čem je problém?
„Proč se v naší obci nesolí? Na slovenské straně, na polské straně, všude
je posoleno. Dostat se na Šance bývá
při přívalech sněhu doslova horor,“ poznamenal Kufa. Místostarostka Marie
Macurová podotkla, že je to o penězích.
Kraj šetří. Solí se hlavně obchvat.

„Ale i Jablunkov a Návsí mají obchvat, a přesto je tam stará silnice I/11
posolená,“ dodal Kufa a navrhoval, aby
se vyvolalo jednání přímo se Správou
silnic Moravskoslezského kraje. „Jde
přece o důležitou tepnu. Pokud by se
na obchvatu Mostů stala nehoda, budou muset jet všichni přes nás,“ doplnil
zastupitel. Další poukazovali i na nesmyslně prováděné vyorávání sněhu.
Zastávky jsou prý zatarasené tak, že
lidé nemají kam z autobusu vystupovat.

(JAG)

Chtějí investovat do Šancí
MOSTY U JABLUNKOVA /
Pro partnerství se slovenským
městem Čadca se rozhodly
Mosty u Jablublunkova. Chtějí
se totiž společně ucházet
o dotace z programu přes
hraniční spolupráce.
Peníze by posloužily v obou případech na záchranu přírodních památek. V Mostech by se investovalo

do Šancí, kde by vznikly informační
tabule a chodníky. „Můžeme získat
maximálně 30 tisíc eur, není to moc,
program už je skoro vyčerpaný. Studii a projekt odhadem tak za 50 tisíc
korun si musíme zaplatit ze svého
včetně 10 procent spoluúčasti,“ poznamenala místostarostka obce Marie Macurová. Dodala však, že některé plány na Šance už jsou ve fázi
rozpracování. 
(JAG)

Město má kontejnery
na boty, kabelky i šaty
JABLUNKOV / Čtyři bílé
kontejnery pro sběr použitého textilu a obuvi stojí
v Jablunkově od konce loňského roku. Lidé tak mají
rozšířenou možnost třídit
kromě papíru, skla, plastů,
nápojových kartónů a elektrozařízení také tento sortiment.
Speciální bílé kontejnery na sběr
oděvů, textilu a obuvi získal Jablunkov
zdarma od soukromé společnosti, která
se zabývá sběrem a následným zpracováním vytříděného textilu a bude zajišťovat i jeho odvoz. Do kontejnerů lze
odkládat oděvy, bytový textil - záclony,
závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv,
kabelky, tašky, batohy, hračky plyšové
i dřevěné. Tato služba je přístupná 24
hodin denně sedm dní v týdnu. Textilie
se do kontejneru vkládají v zavázaných
igelitových taškách nebo pytlích, boty
nejlépe svázané po párech.
Zavedení sběru tříděného textilu je
další formou třídění, která je cestou
ke snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a zároveň
přinese městu úspory za jeho odstranění. Doposud tento odpad končil převážně v nádobách na směsný odpad nebo
v pytlích na stanovištích u kontejnerů,
případně na sběrném dvoře a následně

BÍLÝ KONTEJNER. Slouží na textil a obuv. 
na skládkách komunálního odpadu.
Kontejnery stojí na ulici Bukovecká
51, areál sběrného dvora města Jablunkov, Alej Míru 421, u obchodu Sojnek,
Mlýnská 29, u obchodu Bajusz, Nádražní 841, Folvarček, u bývalé kotelny.
Co se s tímto odpadem děje dál?
V třídícím závodě v Boskovicích pracuje asi sto lidí, kteří dovezený odpad
roztřídí. Společnost v současné době
zpracuje 400 až 500 tun šatstva a bot

FOTO | JANA GARTNEROVÁ

měsíčně. Z této hromady se podaří
50 procent oblečení zachránit. Putuje většinou do prodejen použitého
zboží v České republice i v zahraničí
nebo různým charitativním organizacím. Dalších 35 procent se zpracuje
pro průmyslové využití - zejména pro
automobilový a strojírenský průmysl.
Zbývajících 15 procent představuje odpad, který se vozí do spalovny
v Brně. 
(JAG)

V divadle se buduje malá scéna
ČESKÝ TĚŠÍN / Téměř 50
milionů korun investuje
Moravskoslezský kraj ze svého
rozpočtu do vybudování Malé
scény v Těšínském divadle.
V suterénu, kde dříve bývala kotelna,
kryt a sklad rekvizit, vzniká moderní zázemí pro herce a zhruba stovku diváků,
které by mělo být dokončeno v srpnu
letošního roku.
„Nová scéna samozřejmě rozšíří divadelní obzory. V první řadě bude mateřskou základnou našeho loutkového
souboru, který je doteď v provizorních
prostorách. Počítáme, že to bude ví-

ceúčelová scéna a budeme ji využívat
například i při spolupráci s kulturním
střediskem nebo knihovnou. Divadlo
navíc bude moci hrát i věci, které jsou
určeny přímo do malého prostoru,“
řekla provozně-ekonomická náměstkyně divadla Iris Heclová.
Soubory by scénu měly začít využívat
už v nové sezoně. Prostor však nabídne
i další možnosti. Mohou se tam konat
například komorní představení profesionálních či amatérských souborů, ale
také festivaly nebo koncerty.
Od vzniku Malé scény si divadlo
rovněž slibuje rozšíření spektra návštěvníků. „Čekáme, že bychom mohli

přitáhnout hlavně mladší diváky, které
bychom si mohli samozřejmě vychovat
tak, aby nám zůstali a přešli pak na normální velkou scénu, protože dneska
těch možností pro mladé moc není,“
míní Heclová.
Těšínské divadlo vzniklo v roce 1945,
polská scéna o šest let později. Herecké
soubory české i polské scény během
sezóny nastudují shodně šest premiér.
Scéna Těšínského divadla je naprostým
unikátem, neboť zde na dvou scénách
působí dva umělecké soubory a loutková Bajka, která hraje představení pro
děti ze škol i školek v českém i polském
jazyce. 
(RD)

Mladým prý doslova umrzly kulky

Pokračování kurzů
řemesel v dřevěnce!
Gorolské turistické informační centrum
v Mostech u Jablunkova připravilo pokračování kurzů řemesel pro veřejnost. V loňském roce se uskutečnily 4 kurzy, které
měly u účastníků velký ohlas. Od února
do dubna se můžete těšit na další 4 kurzy.

Vyberte si:

• Zpracování ovčího rouna
technikou plstění za mokra
28. února 2013 od 15.00
• Zdobení vajíček drátkováním
14. března 2013 od 15.00
• Velikonoční zvířátka ze sena
a svíčky ze včelího vosku
27. března 2013 od 14.00
– kurz pro děti
• Košíkářství metodou pedig
11. dubna 2013 od 15.00

Všechny kurzy jsou zdarma! Můžete
vyzkoušet i více kurzů – je však nutné se
přihlásit do 25. 2. 2013.
Závazné přihlášky najdete na našem
webu www.gotic.cz nebo přímo v IC
v Mostech u Jablunkova. Pokud máte
zájem, pospěšte si, protože účast na kurzech je omezená!
Kurzy jsou realizovány v rámci projektu „Poznávejte region trojmezí
2“, financovaného z prostředků
Fondu mikroprojektů Euroregionu
Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński,
OPPS ČR – PL
2007 – 13, RČ:
CZ.3.22/3.3.05/
12.03031. Těšíme
se na vás!

Myslivci sčítají uhynulou zvěř
TŘINECKO / Na mráz a ledovou krustu pod čerstvě
napadaným prašanem,
která se nedávno utvořila
na sněhu, doplatilo především srnčí. Nyní, když
nastala obleva, sčítají myslivci uhynulé kusy zvěře.
„Zatím je těžko odhadnout, kolik
jich bude. Stále nacházíme další a další. Všechno jsou to mladí srnci-srnčata
narození loni okolo května. Náš hospodář někde slyšel, že srnečci hynou
proto, že jim doslova umrznou kulky.
Starý srnec se prý dokáže lépe termoregulovat na genitáliích. Pravdou je,
že jsem ani na jednom kusu nenašel
stopy průjmu, vyhubnutí ani nafouklá
břicha,“ sdělil myslivec Ladislav Šimíček z mysliveckého sdružení Nýdek
Čantoryje.
Když se na sněhu vytvoří ledová krusta, tomuto terénu se přezdívá zabiják
zvěře. Led se pod sněhem boří a velmi
snadno jí pořeže nohy. Je lepší, když nemusí putovat za potravou z velké dálky.

OBLEVA. Myslivci sčítají uhynulé
kusy.

FOTO | LADISLAV ŠIMÍČEK

Zoolog z ostravské zoologické zahrady Jiří Novák k poznámce o špatné
termoregulaci genitálií mladých srnců
poznamenal: „Všechna mláďata srnce
obecného se rodí v květnu a červnu. Je
to adaptace, díky které se mláďata rodí
do příznivého období. Řada z nich však
přesto nemusí do zimy dostatečně zesílit, a tak v drsnějších zimách mohou
padnout za oběť mrazům.“
V normálních přírodních podmínkách
však ještě před tím najdou a vyselektují slabší jedince naše volně žijící větší
a velké šelmy - rysi, vlci, ale i medvědi.
Šelmy jsou však dnes kvůli pytláctví

v naší přírodě buď vyhubeny (vlk), anebo jsou tak vzácné (rys). Chybí zde normální selekční tlak, a to nejen u srnce.
„Myslivci se přirozenou selekci šelem
snaží nahradit vlastním přičiněním, ale
šelmy nikdy nahradit nemohou. Jednak
drží stavy na mnohem vyšší úrovni, než
kolik by bylo přirozené (v zimě pak navíc musí srnce přikrmovat, aby přežili),
a jednak dálkově ovládané zbraně myslivců neprověří zdatnost jedince tak,
jako hbitost rysa či rychlost vlčí smečky,“ vysvětlil Novák.
Z toho plyne, že by se slabší jedinci
vůbec neměli dlouze potýkat se zimou
a mrazem. Letos navíc ani nebyly takové mrazy (- 20°C a níže), které by měly
ohrožovat zdravé a silné jedince včetně
silných mláďat.
Lidmi porušená přírodní rovnováha
tak může přinášet bizarní reakce přírody i zvířat. „Osobně jsem o podobných
jevech, jako jsou umrzlé kulky, neslyšel,
nepřijdou mi ani pravděpodobné. Ale
s ohledem na to, že se zimy dožijí i slabá
mláďata, nemůžu je zcela vyloučit,“ dodal zoolog. 
(JAG)
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Arthur F. Sniegon se hlásí s prvními zážitky z Afriky

Třinečan bojuje za záchranu slonů
TŘINEC, AFRIKA / Mladý
třinecký dobrodruh Arthur
F. Sniegon se v říjnu vydal
s kolem do Afriky, aby pomohl mizejícím slonům.
S kamerou a foťákem projíždí na netradičním dopravním prostředku národními parky černého kontinentu, aby
zdokumentoval divokou přírodu a práci přírodovědců, kteří chrání slony před
pytláky. Zabijáky slonů se snaží vypátrat i na vlastní pěst.
@@ Kde vaše dobrodružná cesta začala?
V jedné z nejrozmanitějších afrických
zemí jen kousek severně od rovníku,
kde jsem doposud strávil více než půl
roku. Kamerun považuju za svůj druhý domov, i proto se měl stát startovní
čárou mé celoroční expedice napříč
střední Afrikou. Svůj bicykl jsem pro
začátek nechal v bezpečí přepravní
bedny u svého kamaráda a se skupinou
mladých česko-slovenských dobrovolníků jsme se místními dopravními
prostředky vydali až na samotný sever
země. Před samotnou cyklistickou cestou jsem chtěl navštívit své kamerunské
blízké a podniknout několik „služebních cest“ již v rámci projektu save-elephants, tedy záchrany slonů.
@@ Jedna z nich vás zavedla do národního parku. Jaké bylo první setkání s vládci savany?
Až dosud jsem se na svých cestách
vždy setkával se slony pralesními,
s většími savanovými příbuznými jsem
zatím neměl tu čest. A moje první seznámení s nimi bylo krásnější a velkolepější, než jsem si mohl přát. Z korby pronajatého náklaďáčku z blízké
vesnice byl dobrý rozhled do krajiny
i přes tři metry vysokou trávu. Neukryla ani stádo asi šedesáti slonů! Táhli
stromovou savanou k dalekému napajedlu a po cestě škubali choboty větve
akácií a tu a tam odpočívali. Občas
vykoukla z hradby těl dospělých slonic
i malá slůňata a jeden mladý samec se
odvážil přiblížit se plechovému vetřelci poměrně blízko. Hluboké mručení,
šelest suché trávy, zvířený prach, pocit
klidu a bezpečí…
@@ Vaše cesta je takovou záchrannou misí. Podařilo se vám už někomu zachránit život?
Jednomu luskounovi na trhu
s bushmeatem – masem z pralesa. Kromě obligátních, čerstvých nebo uzených dikobrazů, krys a opic, jsem
ve stáncích narazil také na mrtvé krokodýly, asi čtyřmetrovou krajtu, kterou
jeden chlápek zrovna obratně stahoval z kůže, a také na všemožné ptactvo.
V koších z lián se tísnilo „zboží“, které
déle vydrží čerstvé naživu – živé slad-

kovodní želvy, varani se svázanýma
nohama a luskouni. Právě u nich jsem
usmlouval cenu, vybral šťastlivce, který
vypadal zdravě. V přímořském městě
Kribi jsem si najal motorku a vyrazil
s luskounem několik kilometrů za město. Motorkář se bez valného předního světlometu vyhýbal hlubokým
dírám na lesní cestě a značně se podivoval mému nesmyslnému přání zajet
s „masem“, s „jídlem“ daleko za město
a pustit ho zpět do lesa. „Ach, vy bílí“…
bručel si nechápavě pod vousy.
@@ A co další šťastlivci?
Je mi jasné, že nakupování jedinců
nějakého druhu na trhu a jejich pouštění do přírody nevyřeší středo a západoafrickou krizi s lovem divokých zvířat.
Moje záchrana luskouna měla být spíše
symbolický akt. Řekl jsem si totiž, že od
každého zvířecího druhu, který jsem
tady v Africe až dosud jedl (a luskouna
jsem už dvakrát jedl a byl moc dobrý!),
alespoň jednoho jedince před snězením
zachráním. Luskoun byl tedy první,
a pominu-li všelijaký hmyz a jiné bezobratlé, kteří mi skončili na talíři, měl
bych tak ještě zachránit dva druhy pralesních krys, dikobraza, veverku, zajíce,
cibetku, kočku zlatou, 5 druhů antilop,
prase štětkouna, kaloně, stromového
damana, zoborožce, frankolína, hada,
pulce, žáby, krokodýla, suchozemskou
želvu a varana.
@@ Kolo máte zatím v úschovně. Jak
tedy cestujete?
Kromě zmíněné motorky autobusy.
Není to ovšem tak jednoduché… Při
jedné z cest za mým známým jsem musel nejprve počkat, až se minibus naplní, aby se mohlo vyrazit. Čekání trvalo
neuvěřitelných osm hodin s kontinuálním řidičovým ubezpečováním, že se
vyjede „už každou chvíli“ a „ať nikam
nechodím“. Ve čtyři odpoledne jsem se
dočkal! Osmdesátikilometrovou cestu
jsem loni na kole zvládl asi za šest hodin. Letos autem to bylo sedm hodin!
Přetížené stařičké mitsubishi, neexistující dezén na pneumatikách, kluzké
kopce po dešti, hluboké bahnité louže,
několikeré tlačení a nesčíslné vysedání
a zase nasedání.
@@ Známe obrázky afrického cestování, kde se na korbě auta tlačí desítky cestujících. Je tomu opravdu
tak?
Posuďte sami. Koupil jsem si místo v bushtaxíku. Mělo se jet malým
osobním autem, klasickou pětidveřovou Toyotou Carina. Bylo mi přiděleno
místo na zadním sedadle uprostřed. Postupně se mi po pravici i levici začaly
objevovat davy různých lidí - spolucestujících, kteří všemožně nasedali
a zase vysedali, prostřídávali se, vrtěli
a opět přesedali jinak. Nastupování

SLONI. Jsou hlavním zájmem mladého cestovatele. Bojuje za jejich záchranu.

DOBRODRUH. Na své cestě projíždí na kole Arthur F. Sniegon srdcem Afriky.
trvalo asi 15 minut a já stále nemohl
pochopit proč. Řidič totiž nemohl přijít
na způsob, jak do své pětimístné toyoty
naládovat dalších 13 lidí, kterým prodal lístky plus jejich zavazadla! Když
jsem pochopil, kolik se nás má do vozu
nasoukat, zhnusení nad časovou prodlevou a zmatky při nasedání vystřídalo
nadšení, že takhle jsem ještě nejel a že
to bude nezapomenutelný zážitek. Taky
že byl…
Na zadní řadě sedadel nás sedělo
sedm, čtyři chlapi na sedadle a tři ženské se nám usadily na klínech. Vepředu
byl řidič a další tři lidé plus nemluvně.
Když se pár minut po rozjezdu začal
zezavazadly naládovaného kufru ozývat družný rozhovor několika lidí, já
pochopil, že ostatní jedou nějak vzadu
v zavazadlovém prostoru. Skutečně,
zadní kapota byla celou dobu otevřená a dva chlápci seděli na okraji karoserie nad světly a třetí zády ve směru
jízdy na dně kufru a podrážkami bot
brousil hliněnou vozovku. Abych to
tedy zrekapituloval, v našem autě bylo
15 lidí!
Myslím si, že na takovém druhu cestování něco je. Přinejmenším to stmeluje kolektiv (doslova!) a je to ekologické.
U nás je v autě vždy tak jeden dva lidé.
Tady tak 7 až 15. Možná nabídnu toto
úsporné know-how magistrátu města
Ostravy, v zimních měsících by takové
opatření mohlo významně přispět k řešení smogové situace. V ulicích by bylo
pětkrát méně aut!
@@ Hlavním úkolem vaší výpravy je
ochrana slonů. Jak pokračují vaše
plány?

OBŽIVA. Žáby, krysy či dikobrazi jsou
v Africe na denním menu.

ŠKOLA. Mladý cestovatel je i součástí českého sdružení Kedjom-Keku, které podporuje vzdělání afrických dětí.
Několik měsíců strávím v divočině
s protipytláckými hlídkami a také budu
pomáhat ochranářům se zpracováváním materiálů a videí pro jejich osvětovou činnost. Přiložím ruku k dílu,
kdekoliv to bude potřeba. Nyní jsem
mého mladého hostitele z Kamerunu
zasvětil do svého tajného plánu: vypátrat překupníky se slonovinou. Jméno
i tvář mého spoluspiklence zůstanou
pro jeho bezpečnost zatím utajeny, říkejme mu třeba Fanfán Tulipán. Fanfán bude během třičtvrtě roku, než
se do Kamerunu na konci své cesty
opět vrátím, zjišťovat, kde je možné
získat sloní maso. I když trhy nabízejí
široký sortiment takzvaného „bushmeatu“, ilegální sloní maso nebývá ve výloze a na menu. To však neznamená,

že není k dostání. Fanfán Tulipán je
rodilý Kamerunec, mluví francouzsky
i anglicky a k tomu několika domorodými jazyky. Když se ve vytipovaných
restauracích začne shánět po sloním
steaku „pro svého šéfa“, nebude budit
velkou pozornost. Příležitostně párkrát
ten steak opravdu koupí a postupně se
začne nenápadně vyptávat. Po několika
měsících známosti s prodejci masa nadhodí, že by jeho šéf měl zájem o slonovinu… a to už budu opět v Kamerunu i já
a snad se nám podaří něco vypátrat. Ať
ale nepředbíhám: zpět do současnosti!
Jednoho rána mě Tulipán doprovodil
na odjezdiště minibusů směrem na východ do městečka Abong-Mbang. Tam
končí asfalt a začíná moje cyklistické
dobrodružství.PETRA MARTYNKOVÁ

CESTOVÁNÍ. I 15 lidí se musí vejít do pětimístného auta.
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řádková inzerce
KOUPĚ
Koupím

chlapecké kolo v dobrém stavu
pro 8letého chlapce. Tel.: 608 774 984.
Koupím

staré pohlednice ze Skoczowa
v Polsku. Tel.: 775 391 048.

PRODEJ
Prodám

pánský kožich, horské jehně, barva
hnědá, krásný, vel. 56 + jehněčí kšiltovka +
rukavice za 9.800 Kč. Tel.: 596 410 741.
Prodám

dětské přezkáče Rossignol, velikost 20,5 (300 Kč) a zánovní Munari, velikost 22,5 (700 Kč). Tel.: 602 557 762.
Prodám

lyže Salomon dlouhé 130 cm
s nastavitelným vázáním Salomon (800
Kč). Tel.: 602 557 762.
Prodám

přezkáče Salomon vel. 45, nastavení flexe a walk-ski (800 Kč).
Tel.: 602 557 762.
Prodám

dětskou cestovní postýlku
za 200 Kč. Tel.: 603 751 534.
Prodám

nové plastové okapové žlaby,
barva hnědá, 10 metrů (4+4+2) š-150 mm.
Cena 1.500 Kč. Tel.: 605 820 223.
Prodám

kvalitní české brambory, odrůda Adela (červené, žluté) 7- 8 Kč, krmné
brambory 3,50 Kč. Tel: 602 440 307.
Prodám

menší akvárium, terárium 22 L
s krytem ze skla, jen za 150 Kč.
Tel.: 773 132 592.
Prodám

lednici s mrazákem 200 L, v zachovalém stavu, již po záruce, cena 1.900
Kč. Tel.: 608 536 533.

AUTO-MOTO
Prodám

automobil Renault Megane r. v.
2000 Po STK, velmi dobrý stav. Cena 35.000
Kč. Ekol. daň - zaplacena. Tel.: 602 511 913.
Prodám

kompletní kola, elektrony 4 ks,
4díry rozteč 100 s novým letním pneu
Barum 185/60R14. Cena 5.000 Kč.
Tel.: 605 820 223.
Prodám

na Š Felicia 1.3 Mpi starší škrtící
klapu. Tel.: 605 820 223.

ZVÍŘECTVO
Prodáme

štěňata československého vlčáka, psy i feny, odběr možný koncem
února, štěňátka čipovaná, odčervená,
s Euro pasem, nezávazná návštěva
v Hrádku vítána. Kontakt tel.: 724 052 074.

BYTY
Prodám

byt 0+1 na ul. Koperníkově
v Českém Těšíně. Byt je částečně zařízen,
volný ihned. Cena 375 tis. Kč. RK nevolat!
Tel.: 776 73 83 73.
Prodám

byt 2+1 v Českém Těšíně po rekonstrukci na ul. Polní. Cena 380.000 Kč.
Ihned k nastěhování. Tel.: 608 559 335.
Prodej

vkusně zrekonstruovaného bytu
2+1 s balkónem v Českém Těšíně na ulici
Slezská. Cena 620.000 Kč.
Tel.: 776 666 651.
Prodej

bytu 1+1 v os. vlastnictví v centru Č. Těšína v cihlovém domě!!! Cena
336.000 Kč. Tel.: 776 666 651.
Hledáme

ke koupi byt v Českém Těšíně.
I zadlužený. Tel: 732 31 53 02
Prodám

byt 2+1 po kompletní rekonstrukci (zděné jádro) v Českém Těšíně
na ul. Ostravská. Cena 680.000 Kč.
Tel.: 608 559 335.
Prodám

DB 3+1, 3. patro s lodžií v Třinci
na Sosně, po kompletní rekonstrukci.
Cena k jednání. Tel.: 773 132 592.

NEMOVITOSTI
Prodám

rozestavěný RD 80 m s pozemkem 767 m2 v Návsí vč. přípojek, komínu
a střechy za 770.000 Kč. Tel.: 733 385 513.
2

Koupím

RD nebo pozemek vhodný k jeho
výstavbě v Třinci. BORSAI@seznam.cz
Prodám

na Folvarku dvojgaráž 53 m2
ve výborném stavu, regály, stoly, el. 230/400,
i na splátky. Cena dohodou. Tel.: 773 132 592.
Koupím

chatu v Třinci a okolí do 300 tisíc Kč. RK prosím nevolat!!
Tel.: 558 987 748.

PRONÁJMY
Pronajmu

nově rekonstruovaný byt 1+1 v
Návsí, kompletní rekonstrukce, nájem včetně
služeb, vody a internetu 4.000 pro jednu osobu, 5.000 pro dvě osoby. Tel.: 731 259 439.
Pronajmu

byt 2+1 Lyžbice, 60 m3, nájem
8.000 Kč/měs. vč. inkasa. Volný ihned.
Kauce 8.000 Kč, odkup možný.
Tel.: 737 442 621.

vzpomínky

Prostory

na pronájem Plk.
Velebnovského 152, Jablunkov, 739 91.
Tel.: 774 658 726.

ANNA HÁBOVÁ
* 21. 2. 1948 † 2.2.2011

Pronajmu

garáž v Č. Těšíně na ulici
Tovární, cena 1.000 - 1.200 Kč včetně elektřiny, přístupná z ulice. Tel.: 607 179 926.

Plují duše kolem nebe, tak jak mraky oblohou, nahoře to hodně zebe, ale
na zem nemohou. Nepomáhá zemská tíže, ani tíže hříchů mých...
František Hába, dcera Lenka, syn Jan s rodinami.

Pronajmu

RD v centru Mostů
u Jablunkova i dlouhodobě, dole 2+1, nahoře 1+1, za 9.000 Kč, možno i zvlášť. RK
ne. Tel.: 702 022 649.
Pronájem

kanceláře (18 m2) poblíž
Městského úřadu Třinec. Parkování u objektu. Měsíční nájem vč. energií 2.500 Kč.
Tel.: 603 509 211.

STYLOVÁ PŮJČKA

Dne 7. února uplyne rok, kdy nás opustil

PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

pan Petr Jalowiczor.

TAKÉ PRO ZAČÍNAJÍCÍ
PODNIKATELE

ZAMĚSTNÁNÍ
Přijmeme

schopné brigádníky
na roznos letáků do domovních schránek ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723 917 250.
Firma

REMER, s.r.o. přijme elektrikáře.
Nabídky zasílejte na remer@remer.cz,
nebo tel.: 558 332 902, 737 245 861.

tel.: 774 828 496

Zastupitelé obce a spolupracovníci
Obecního úřadu Bukovec.

www.pujckavyhodne.eu
WWW.SOLIDNI-UVER.CZ
Finanční úřad
pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště
v Třinci
oznamuje konání

SLUŽBY
Máte
 párty? Čekáte návštěvu? Naše
nabídka: hotová mražená jídla, denní
menu, obložené studené mísy, jednohubky, chlebíčky, pečené kýty, krůty,
selata aj. pochutiny dle vašich požadavků. Dovoz pečených specialit do Třince,
Jablunkova a Českého Těšína zdarma.
Dodáváme vždy čerstvé i o víkendech
a svátcích. Objednávky a informace:
605 180 266, www.mrazenky.cz.

dražby
dne 14.2.2013
v 12:00 hod.

Předmětem dražby jsou
nemovitosti -

Přeprava

osob mikrobusy, vnitrostátní i mezinárodní. Tel.: 777 210 043.

podíl ½ lesního pozemku
č. 1104/20

Žaluzie-montáž.

Tel.: 604 192 092.

v obci a katastrálním území

Nabízím

tvorbu stavebních rozpočtů
na RD, technický dozor a poradenství
při realizaci RD. Tel.: +420 776 719 625.

Komorní Lhotka.
Bližší informace
k dražební vyhlášce
získáte na FÚ, ÚzP v Třinci
tel.: 558 382 328

Provádíme

veškeré rekonstrukce rod.
domů, bytů a kanceláří. Doprava materiálu. Zajistím i financování.
Tel.: 603 522 584.

OSTATNÍ

Finanční úřad
pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště
v Třinci
oznamuje konání

Doučím

matematiku a český jazyk pro
ZŠ. Tel.: 605 868 506.

Městská policie Třinec vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

dražby

strážník MěP

dne 14. 2. 2013
v 9:30 hod.

na pracovní pozici

Požadavky, náležitosti přihlášky
a další informace získáte na
www.mptrinec.cz
Uzávěrka přihlášek: 15. 2. 2013
do 09:00 hodin.

Předmětem dražby jsou
nemovitosti pozemky určené k zastavění
a to parcely č. 9/1; 9/2; 9/3; 9/4
v obci a katastrálním území
Bocanovice.

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ

Bližší informace
k dražební vyhlášce
získáte na FÚ, ÚzP v Třinci
tel.: 558 382 319 nebo
www.cds.mfcr.cz - česká daňová
správa/dražby FÚ

INZERCE
ZDARMA

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Společnost ACword, spol. s r.o., Oldřichovice
hledá vhodné kandidáty na pozici

PRODAVAČ/-KA ELEKTRO
Požadujeme:
- dobré komunikační schopnosti
- příjemné vystupování
- základní znalost práce na PC
- vzdělání/praxe v oboru ELEKTRO výhodou
- spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
Strukturovaný životopis zasílejte
na acword@acword.cz do 11. 2. 2013
Wellness hotel Pod Kyčmolem Vás zve na speciální

řádková inzerce

o dva víkendové pobyty
s wellnes službami v apartmánu
Penzionu Rzehaczek

VALENTÝNSKÉ MENU
Od 11.2.-17.2. 2013

16. 2. 2013 od 20:00 taneční večírek

@@ soutěžní otázka:

Penzion Rzehaczek se nachází v:

A) Dolní Lomné B) Horní Lomné
Správnou odpověď zasílejte do pondělí 11. 2. 2013 do 12.00 hodin
prostřednictvím SMS zprávy na číslo 900 09 09 ve tvaru: HORIZONT
RZEHACZEK písmeno správné odpovědi, jméno, poštovní adresa. Oba
vylosovaní výherci obdrží jeden poukaz na víkendové ubytování (2 noci)
v apartmánu pro 5 osob + vstup do wellnes. O výhře budou výherci
telefonicky informováni, výhru si vyzvednou v penzionu Rzehaczek při
ubytování. Technickým provozovatelem sms služby je goNET, redakce
zajišťuje provoz služeb, cena jedné sms je 9 Kč

K této příležitosti si Vám dovolujeme nabídnout speciální
pobytové balíčky, které naleznete na

www.podkycmolem.cz
kontakt: Horní Lomná 140, tel: 558 341 622
e-mail: info@podkycmolem.cz
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Gapcio wykolędował nagrodę

ČESKÝ TĚŠÍN
Těšínské divadlo
NA PROWINCJI
Neděle 10. února v 17.30.
Představení polské scény

ČESKÝ TĚŠÍN

 W PARYŻU ŻYJE SIĘ JAK

KaSS Střelnice

 KONCERT TÓNŮ A BAREV
Pátek 8. února v 17.00

KINO
BYSTŘICE

 POSTRADATELNÍ 2
Sobota 9. února v 18.00. Dobrodružný
akční thriller. Mládeži do 13 let
nepřístupný. Vstupné 40 Kč
ČESKÝ TĚŠÍN

 HRŮZA NA JEVIŠTI

Čtvrtek 7. února v 18.00. Horor

MISTRZOWICE / Stoły zastawione bogato specjałami
kuchni śląskiej, wyborny
program w wykonaniu Grupy
Estradowej Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk“ z Koszęcina,
pary tanecznej klasy A Adama
Škňouřila i Moniki Martynek
oraz błędowickiej kapeli
Kamraci były jedną z wielu
atrakcji tegorocznego Reprezentacyjnego Balu Śląskiego
MK PZKO Mistrzowice.

 STREET DANCE 2
Pátek 8. až neděle 10. února v 17.00.
Americký taneční film. Mládeži
přístupný. Vstupné 70 Kč
 ODPAD MĚSTO SMRT

Pátek 8. až neděle 10. ledna v 19.00.
České drama. Mládeži do 15 let
nepřístupný. Vstupné 80 Kč

 AUTOPOHÁDKY

Pondělí 11. února v 10.00. Vstupné 30 Kč

JABLUNKOV

 TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. ČÁST
Středa 6. února v 17.00. Americký fantasy film.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 40 Kč

TŘINEC

 LINCOLN
Úterý 5. a středa 6. února v 17.30.
Americký životopisný film. Mládeži
do 12 let nevhodný. Vstupné 100 Kč

promocję i zachęcając innych,” mówił
organizator balu, folklorysta Daniel
Kadłubiec.
W tym roku mamy bardzo krótki
karnawał. Już we wtorek 12 lutego w
zabytkowych wnętrzach Brackiego
Browaru Zamkowego w Cieszynie
rozpocznie się pożegnanie karnawału,
czyli Pogrzeb Basów. To impreza tradycyjnie wpisana w kalendarz imprez
Cieszyna i ściągająca przede wszystkim

kapele góralskie. Pogrzeb basów, to
obyczaj, który we wtorek, przed Środą
Popielcową kończy karnawał rozpoczynając Wielki Post. Kiedy wybija północ, cichnie muzyka i śpiewy. Milkną
zdejmowane, jedna po drugiej, struny
z gryfu basów, przez sześć tygodni nie
wydadzą dźwięku. Ze stołów znika tłuste jedzenie, zamiast którego pojawiają
się słone śledzie. 
(RD)


FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ

Výstava Beskydské vodopády
Autorem snímků je předseda a zakládající člen Fotoklubu Zvonek Martin
Podžorný z Chotěbuzi. V Dolním Žukově vystavoval naposledy loni fotografie
z cesty po Islandu.
A co ho přivedlo k focení vodopádů
v Beskydech? „Přesně si pamatuji, jak
jsem se na podzim roku 2007 rozhodl
prozkoumat říčku Hluchová a vydal
se jejím korytem proti proudu. Cestou jsem objevoval nádherná zátiší
s mechem obrostlými balvany, kolem
kterých protékaly zurčící peřeje. Některé byly tak divoké a skákavé, že připomínaly malé vodopády. Tehdy mě
napadlo, že v Beskydech by mohly být
také opravdové vodopády. Potřebné informace jsem našel v literatuře a na internetu,“ prozrazuje pan Podžorný.
Dodává, že jako první cíl si vybral Satinský vodopád. Tento vodopád je velmi
fotogenický a známý mezi fotografy

Trisia
NA PROWINCJI
Úterý 5. února v 19.00. Představení
polské scény Těšínského divadla

Na śląskim balowano z Farną,
a przed nami ostatki

DOLNÍ ŽUKOV / Výstava
fotografií Beskydské vodopády je k vidění v Minigalerii
při Kulturním a společenském
centru Škola v Dolním Žukově a potrvá do 14. února.

KONCERT

TŘINEC

FOTO | PETR SZCZOTKA

a nechybí v žádné fotografické publikaci o Beskydech. „Přesto si myslím, že
ho mnoho běžných turistů nevidělo. Je
totiž situován na dně příkrého kaňonu
řeky Satiny, do kterého je třeba sestoupit a nevede k němu žádná značená turistická cesta. Právě jeho poloha mezi

SUCHÝ VODOPÁD.
 FOTO | MARTIN PODŽORNÝ

skalami je nádherná,“ usuzuje chotěbuzský fotograf.
Jak dále uvádí, snaží se, aby voda
na fotografii byla živá a v pohybu.
Proto s sebou všude nosí stativ, aby
mohl exponovat delšími časy závěrky.
Proudící voda se tím rozmaže a z vodopádu se vytvoří bílý závoj. „Pořizuji
více snímků s různým rozmazáním,
abych si mohl vybrat ten nejlepší
„vzorek závoje“. Nejvíce se mi líbí
jemné bílé proužky. Často dělám v záběru pořádek a odklízím různé větve
a na Satině bohužel už i plechovky,“
konstatuje neveselou skutečnost
Podžorný.
Jak se mu podařilo zjistit, vodopády
jsou nejbohatší na jaře, když taje sníh.
V jejich blízkosti často roste svěží jarní vegetace. Velmi fotogenické jsou
podzimní dekorace z listí na březích
a kamenech v blízkosti padajících vod.
V zimě se pak z některých vodopádů
stávají zajímavé ledopády. Naopak nejméně ideálním obdobím k jejich focení
je léto. Martin Podžorný, který kromě
focení také rád cestuje, navštívil s fotoaparátem téměř všechny evropské
země. 
(GAM)

 KONEČNÁ
Pondělí 11. až středa 13. února v 17.30.
Americký akční thriller. Mládeži
přístupný. Vstupné 100 Kč
 BABYCALL
Pondělí 11. a úterý 12. února ve 20.00.
Psychologický thriller. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 90 Kč

 W PARYŻU ŻYJE SIĘ JAK

W teatrzyku, który działa już drugi
rok, grają maluchy w wieku od 3 do 7
lat. Zespół pod koniec ubiegłego roku
przygotował Jasełka. Publiczności
bardzo się podobały, więc maluchy
postanowiły wypróbować swoich sił
na przeglądzie w Jasienicy. Przesłuchania konkursowe odbyły się 17 stycznia.
Komisja konkursowa doceniła zwłaszcza osobowość wykonawczą dzieci. Podobały jej się też pierwiastki gwarowe
w scenariuszu. 
(HS)

Atrakcją, poza oficjalnym programem, była obecność gwiazdy muzyki
pop Ewy Farnej. Śpiewaczka tym razem nie wystąpiła z recitalem, ale jako
wolontariusz pomagała z organizacją
imprezy witając ubrana w zdobny strój
cieszyński przybyłych balowiczów.
Gwiazda muzyki pop została wybrana również najszykowniejszą panią
na balu. „Bardzo sobie cenimy pomocy Ewy, to wspaniała dziewczyna,
zwłaszcza, że na takie okazje zakłada
strój ludowy, tym samym dbając o jego

více na www.ihorizont.cz
DIVADLO

JASIENICA / Teatrzyk dziecięcy Gapcio, który działa
przy Miejscowym Kole PZKO
Niebory, zyskał drugie miejsce w X Przeglądzie Jasełek
i Obrzędów Kolędniczych
w Jasienicy. W niedzielę
przedstawiciele zespołu
pojechali odebrać nagrodę.



program

VÝSTAVY
ČESKÝ TĚŠÍN
Výstavní síň Muzea Těšínska

 ZA KRÁSOU LIDOVÉHO ŘEMESLA
Do neděle 17. března
Galerie Půda

 MIX – VÝTVARNÝ OBOR

ZUŠ P. KALETY
Do pátku 8. března

TŘINEC
Galerie Města Třince

 NOVÁ DOBA
Do pátku 8. února.
Výstava umělecké skupiny Lozinski o.p.s.

KULTURNÍ AKCE
BUKOVEC

 HASIČSKÝ PLES

Sobota 9. února

HRČAVA
Kulturní dům

 HRČAVSKÉ OSTATKY
Sobota 9. února v 8.00. Zabíjačka,
ostatkový průvod, zábava
JABLUNKOV
Sál radnice

 MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
Úterý 5. a středa 6. února ve 20.00. Americká
komedie. Mládeži nepřístupný. Vstupné 90 Kč

 PLES MĚSTA JABLUNKOVA
Pátek 8. února

 NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Čtvrtek 7. až neděle 10. února v 17.30.
Americký thriller. Mládeži do 12
let nevhodný. Vstupné 100 Kč

Chata Ostrý

 NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Čtvrtek 7. až neděle 10. února ve 20.00.
Romantický sci-fi film. Mládeži do 12
let nevhodný. Vstupné 90 Kč
 HURÁ DO AFRIKY
Neděle 10. února v 15.00. Americký
animovaný film. Český dabing.
Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč

KOŠAŘISKA

 NÁRODNÍ PARKY AMERIKY
Pátek 8. února v 18.00. Povídání
o amerických národních parcích
PÍSEČNÁ
Kulturní dům

 MAŠKARNÍ PLES – TÉMA HOROR
Sobota 9. února v 19.00
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stalo se v minulém století
Cvičení na lyžích

Osudné zdřímnutí

Šestnáct vojáků z 54. pěšího pluku
v Těšíně se v únoru 1901 cvičilo na Javorovém v jízdě na lyžích. Cvičení trvalo
tři dny, a tak vojáci dvakrát přenocovali
v tamější chatě, která tehdy nesla jméno
posledního těšínského knížete Bedřicha.

Jistý voják od 31. pluku v Těšíně dostal v únoru 1903 dovolenou, aby mohl
navštívit příbuzné v Bielsku. Protože
ten den byly silné mrazy a voják se vydal
na cestu pěšky, únavou usnul a utrpěl
omrzliny na nohou. V bielské nemocnici mu musely být obě amputovány těsně
pod koleny.

Dopadení zloděje
Strážník Siostrzonek potkal v únoru 1901 na Saské kupě v Těšíně muže
s košem plným masa, slaniny a uzenin
v celkové hodnotě 60 tehdejších korun. Poznal v něm Františka Przybylu
z Konské, který měl již od roku 1896
navždy zapovězen vstup do města nad
Olzou. U muže se navíc našlo několik
paklíčů, dláta, svíčka a další zlodějské
pomůcky. Vyšetřováním se zjistilo, že
maso, slanina a uzeniny Przybyla ukradl těšínskému řezníkovi Grossovi.

Zavraždil manželku
Hutník Burek z Oldřichovic zabil
v únoru 1901 svou manželku. Šestadvacetiletá žena byla alkoholičkou.
Vraha odvedli strážníci ke Krajskému
soudu v Těšíně.

Doplatili na svou
lehkomyslnost
Pět horníků vstoupilo 21. února 1902
na těžní věž na dole Hohenegger v Karviné, ač věděli, že sjíždět z tohoto místa
do šachty bylo zakázáno. Když se nechali spustit, lano se utrhlo od rumpálu
a klec i s havíři se zřítila do hloubky 270
metrů. Následky byly velmi tragické.
Dva důlní pracovníci zemřeli na místě, dva těžce zranění skonali ještě toho
dne, pátý na druhý den večer.

Skon Larischovy matky
Hraběnka Františka Larisch-Mönnich, matka zemského hejtmana hraběte Jindřicha Larisch-Mönnicha, zemřela 21. února ve Vídni. Několik dní před
smrtí se podrobila náročné operaci,
během které jí byla amputována noha.
Ostatky zesnulé byly převezeny do Karviné a tam pohřbeny v rodinné hrobce.

Trojčata ve Vělopolí
Starostovi Vělopolí Pavlu Mrowcovi se v únoru 1903 narodila trojčata.
Všechna tři děvčata i jejich matka se
těšily dobrému zdraví.

Dopaden při činu

Zběha dopadli v hospodě
Dezertér od 100. pluku v Těšíně Josef Śliwka z Ustroni popíjel 3. února
1903 v dnes už neexistující hospodě
na Osmeku. Tam byl také dopaden
a přiveden zpět do kasáren.

Zloděj chtěl okrást zloděje
Dvacetiletý nádeník Pavel Jonas přepadl 18. února 1904 v Bohumíně osmnáctiletého Emila Grünbergera, který
se chystal odcestovat do Spojených
států a chtěl po něm peníze. Zloděje vyplašil procházející strážník, za několik
hodin byl ale dopaden a zatčen. Grünberger se pak vydal na nádraží, kde
ho zatkl policista v civilu, jenž v něm
poznal zloděje, na kterého byl vydán
v Uhersku zatykač.

Hostinský a řezník Gröger z Třince
zjistil, že mu někdo chodí krást do jatek maso a uzeniny. Pan Gröger proto
s pomocí elektrického vedení vytvořil improvizované poplašné zařízení,
a když v noci 5. února 1903 zloděj přišel
opět krást, řezníka vzbudil alarm v jeho
ložnici. Společně s dalšími členy své rodiny zavřeli dveře od jatek a nepoctivci
tak znemožnili útěk. Přivolaní četníci
Hübner a Schubert pak zloděje odvedli.
Byl to topič z třineckých hutí Golik.

Měl dobrého anděla
strážného

Otrávil se morfiem
Mrtvolu lékaře Tyszkiewicze z Těšína
objevili v únoru 1904 v lese u Stanislavic místní. U těla v nejvyšším stupni
rozkladu se nacházely lahvičky po morfiu, jimž se muž otrávil. Doktor Tyszkiewicz byl delší dobu pohřešován.

Pětadvacetiletý Jan Fügner, pracovník
v továrně na likéry v Błogocicích (nyní
součást polského Těšína), se 1. února 1902 zastřelil v bytě své snoubenky
v Těšíně. O příčině sebevraždy se v novinách nepíše.

ČESLAV GAMROT

Zastřelil se ze žárlivosti

ZIMNÍ TĚŠÍN. Zasněžený Těšín

Obuvník Szczotkowski z Bohumína
velmi žárlil na svou ženu. V únoru 1904
v záchvatu zuřivosti nejdřív prostřelil
revolverem její fotku a pak obrátil zbraň
proti sobě. Skončil v nemocnici v Moravské Ostravě, kde také zemřel.

na pohlednici z počátku dvacátého století. Těšíňané už tehdy nezapomínali
na světlé stránky zimy.

Mrtvola v řečišti
Pořádný šok čekal v únoru 1904
na dělníky, kteří vybírali písek z řečiště
Olzy na území obce Louky. Současně s pískem vyhrabali také mrtvolu

Rozprášení zlodějského
gangu
Třináctičlenný zlodějský gang z Chotěbuzi odhalili počátkem února 1903
četníci z Těšína a Mistřovic. Bandu
zlodějů tvořili členové chotěbuzské cikánské rodiny Burianských, zatímco
jejich společníci Josef Bierský, Bernard
Latocha a jeho dcera Anna Bystroňová
kradené věci přechovávali a rozprodávali po okolí. Sedm cikánů skončilo
za mřížemi, ostatní se rozutekli. Odhalený gang měl na svědomí mimo
jiné vykradení obchodníka Pustowky
v Těšíně, domkaře Jana Siudu v Loukách, obchodníka Nathana v Karviné či
domkaře Galuszku v Chotěbuzi. V říjnu
a v září 1902 okradli obchodníky Kolaříka z Místku, Bučka z Bílovce a Rossbacha z Těšína, vracející se z výročních
trhů v Těšíně a Moravské Ostravě.

.neznámého muže ve vysokém stupni
rozkladu. Totožnost mrtvého se zjistit
nepodařilo.

Přijmeme

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
POŽADUJEME
• zkušenosti s vyhledáváním a získáváním
zakázek ve stavebnictví
• ukončené středoškolské vzdělání
• řidičské oprávnění „B“ (aktivní řidič)
• znalost AJ, NJ a PJ výhodou
• znalost MS Office
• komunikativnost, chuť do práce
•
•
•
•

NABÍZÍME
zázemí společnosti s dlouholetou tradicí
mzda dohodou
stravenky v hodnotě 60 Kč
nástup – únor 2013
Nabídky se strukturovaným
životopisem zasílejte na
MROZEK, a.s.
Bystřice 1361, 739 95 BYSTŘICE
email: b.kudelova@mrozek.cz
tel.: 558 341 250, mobil: 602 771 167

LÁZNĚ A TERMÁLY S DOPRAVOU: Luhačovice, Teplice n. Bečvou,
Dudince, Tr. Teplice, Bešeňová, V. Meder, Podhájska, Bükfürdő.
POZNÁVACÍ DOVOLENÁ S DOPRAVOU: Dolomity, Slovinsko
(Bled), Solnohradsko, Bavorsko, Polsko (Balt. moře, Mazury), SR, ČR.
LETECKY: Bulharsko, senioři +55
Katalog zasíláme zdarma CK A-Z TOUR
bezpl. tel.: 800 944 933, info@ckaztour.cz, www.ckaztour.cz

O velkém štěstí mohl mluvit jistý farář z Fryštátu. Když 26 února 1904 jel
ve svém kočáru, kůň se lekl dvou štěkajících psů, uskočil stranou a nabodl se
na železné zábradlí kolem Božích muk.
Kočí byl z kočáru vymrštěn, zatímco
kněze před podobným osudem zachránilo, že se zachytil o přední sedadlo.

Zastřelil se v bytě
své snoubenky

 FOTO | SLASKIE.FOTOPOLSKA.EU
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Co čeká realitní trh v roce 2013?
DOBA PŘEJE NÁKUPU REALIT, CENY JSOU NÍZKÉ

REGION / Ekonomka Markéta
Šichtařová nedávno v jednom článku vysvětlovala,
co by člověk měl udělat,
aby se zabezpečil na stáří.
„Pokud to člověku jen trochu příjmy
dovolí, neměl by pomýšlet na spotřebitelský úvěr, nákup zlata nebo podobnou
hloupost, ale zabezpečit si střechu nad
hlavou, aby bydlel ve svém. To minimalizuje náklady ve stáří,“ řekla.

Rok 2013 přeje nákupu realit
Kdo někdy zvažoval, že si nějakou
nemovitost pořídí, měl by zbystřit
– rok 2013 přeje nákupu realit. A je
jedno, jestli to bude byt nebo rodinný
domek či pozemek. Ceny nemovitostí
totiž klesají a odborníci tvrdí, že k výraznému zvyšování cen u starších, tzv.

second hand nemovitostí už prostě
nedojde. Pro potenciální kupce je to
výborná zpráva, pro majitele nemovitostí už méně.
Proč ceny nemovitostí klesají, je
nasnadě. Lidé jsou opatrní, protože
stoupá nezaměstnanost, a tak raději
šetří, aby mohli z úspor pokrýt případný výpadek příjmů. K tomu, aby
si koupi rozmýšleli, přispěly také nepříznivé daňové zákony, konkrétně
zvýšená daň z převodu nemovitostí.
Ta od letošního roku nečiní 3, ale čtyři
procenta.

tak koupit nemovitost, ale i pro realitní
kanceláře, kterým přirozeně narostly
zisky. A banky poskytly o více než 3 procenta hypoték oproti roku 2011.
„Na koupi nemovitosti se už dlouho
chystáme. Úrokové sazby a ceny bytů
byly vysoké, tak jsme čekali, až klesnou.
Něco máme naspořeno, tak do toho asi
půjdem. Až budeme v důchodu, nebudeme už platit ty nehorázné nájmy,“
řekla čtyřicetiletá obyvatelka Třince, jejímž snem je bydlet v malém rodinném
domku za městem.
Trendy potvrzují i realitní kanceláře.
„Pro nás byl rok 2012 velmi úspěšný.
Podařilo se nám navýšit obrat o více
než 20 procent a překročit tak plán,
který jsme si pro tento rok určili. Jsem
rád, že banky pochopily, že retailoví klienti je živí, a upravily podmínky hypoték tak, že jsou dostupné pro každého,“
konstatuje Miroslav Jonáš, obchodní
ředitel a místopředseda představenstva M&M reality. Ten očekává i v roce
2013 nárůst tržeb své společnosti minimálně o 10-15 procent. 
(SED)

Úrokové sazby jsou nízko
Další výbornou zprávou, která přeje
nákupu nemovitosti, jsou úrokové sazby u hypoték. Úrokové sazby už začínají na 2,5 procentech a většinou se pohybují kolem 3 procent.

Nabídkové ceny bytů (index, předchozí období = 100)
109
108
107

index (předchozí období = 100)

106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93

čtvrtletí/rok
ČR

Praha

ČR bez Prahy

po naszymu

Zimowe wieczory
na dziedzinie
Wieczory w zimie na dziedzinie były
dłógi, bo ćma było wczas. Dziecka
paskudy wywodzały w jizbie, skokały
ze stołków, stawiały buki, taki jyny dudynt, wrzasku było pełno. Stareczka
siedzieli na ławie i pokiwowali głowóm,
co też z tych wnuków wyrośnie. Jak już
tego było za moc, zakrziczała na nich
„a dość, posiadejcie na ławe, a jo wóm
połopowiadóm cosi z mojigo żywota“.
I zaczyła.
Była żech jeszcze taki mały szkwet,
było mi szejść roków, wszystko se pamiyntóm dobrze. Nasz sómsiod Janek
umrził. Do jizbeczki prziniyśli dwa szyroki forszty ze stodoły, położyli na sztokerle, jego żóna Maryja przikryła to
biołóm płachetkóm, nieboszczyka łoblykli do ancuga i dali leżeć na ty forszty,
zapolili świyczki. Zeszli sie sómsiedzi,
było trzeja nieboszczykowi zaśpiywać
i modlić sie. Tak to kiedysi było na dziedzinie.
Dziecka, bo jich było dwanoście jako
apostolów, stoły dokoła nieboszczyka
i płakały. A Maryja lotała po chałupie
jako bez głowy i rychtowała na stół kołocze i herbate. Niewiedziała, do czego
mo nejprzód rynce wrazić, co tako była
zdziwoczano. Janek był diobelski pulyr,
siedzioł wiecznie w gospodzie, do dómu
sie wracoł dycki po północy, jak wszyscy
już spali.
Dziyń przed śmiercióm sie tak nałotoł,
że sie ledwo w tych zomiyntach dosmyczył ku chałupie. Cały zmarzły sie pomylił i wloz do chlywa ku Chowanie, a ta
jak zabuczała, tak sie tak wylynkoł, że
zawrzeszczoł „fuj dioble, to żech sie cie
zlynk“, i łuciyk z chlywa. Ale na progu

sie zaszmatłoł i łusknył głowóm ło kamyń tak nieszczyńśliwie, że go rano już
niespamiyntali.
Tu naroz, jak wszyscy siedzieli przi
stole, zatrzaskało cosi w siyni, łodewrziły sie dwiyrze, a do jizby przełokropnie
zimny wiater zafukoł i przi nieboszczykowi zgasły wszystki świyczki. Dwiyrze
sie naroz zawrziły i było grobowe cicho.
Przi stole sie jeszcze pomodlili, z Maryjóm sie rozłónczyli i każdy szmarowoł
ku swoji chałupie.
Drugi dziyń przikurziło śniega, marzło
jak diobli, tóż kopidoł grób nimóg wykopać. Maryja uciekała za ksiyndzym, że
pogrzyb je trzeja zrobić i nieboszczyka
nimoże mieć pod strzechóm. Domówili
sie, że go w tróhle położóm na pore dni
do zakrystyje. Jak mróz pominie, to kopidoł grób wykopie i potym go pochowióm.
Nó i tak zrobili.
Tróhłe na drugi dziyń sómsiedzi
prziwiyźli na sónkach, ksiyndza prziwiyźli na saniach, zrobił kozani,
śpiywok spuścił nute, zaśpiywało sie
z kancynoła, tróhłe chłopi wyniyśli
z dómu, na progu trzi razy nieboszczyka podźwigali, położyli na sanie,
przed saniami kroczoł chłapiec z krziżym, za tróhłóm siroty z mamóm, rodzina, sómsiedzi i ludzie z dziedziny.
Kónie szły pumalutku z tego grónia,
ale tu naroz jednymu nogi podklejzły
i ze sani spadła tróhła z niboszczykym.
Jechała po śniegu jako strzała, wleciała do zomiyntu i tam sie zastawiła. Tak
sie, borok nieboszczyk, jeszcze powoził
w tróhle, niż go pochowali. Ale i tak sie
stowo.
 ZDROWI WAS HANKA OD OLZY

Banky na trhu se předhánějí, která
z nich nabídne potenciálnímu klientovi lepší podmínky. Poté, co se i v České
republice objevil rozsudek soudu, který
bance nařídil vrátit poplatek za vedení
úvěrového účtu, některé banky už tento
poplatek nenabízejí jako podmínku poskytnutí úvěru. Klient tak může za dvacet let trvání úvěrové smlouvy ušetřit
desetitisíce. Samozřejmostí je možnost

doplatit úvěr bez poplatku nebo pojištění schopnosti splácet.

Realitkám narostly zisky
I když si realitní makléři stěžovali,
že klienti nemovitosti nekupují, loňský rok hodnotí jako velmi úspěšný,
a to nejen pro kupující, kteří měli vyšší
šanci získat hypotéku díky mírnějším
podmínkám pro její zřízení a výhodně

Nejčastěji stavěným obydlím je
dvoupodlažní rodinný dům
s užitkovou plochou 134 m2
a pěti pokoji. Jeho výstavba trvá
průměrně 3 roky a 7 měsíců.
Nově stavěné byty v bytových
domech bývají nejčastěji
dvoupokojové s užitkovou
plochou 68 m2. Jejich výstavba
trvá v průměru dva roky a 8
měsíců.
ZDROJ: ČSÚ

Hypoték bylo o 3,5 procenta víc
PRAHA / Hypoteční trh v Česku má
za sebou druhý nejúspěšnější rok v historii. Potvrzuje to statistika ministerstva
pro místní rozvoj. Banky v roce 2012
poskytly občanům 73 595 hypotečních
úvěrů za celkem 121,6 miliardy korun.

Oproti roku 2011 vzrostl počet nových
úvěrů o 3,5 procenta, objem o 2,1 procenta. Měsíční splátka průměrné hypotéky ve výši 1,7 milionu korun, pokud si
zájemce zvolí dvacetiletou splatnost, tak
nyní činí 9573 korun. Noví klienti tak

ušetří 2300 korun měsíčně oproti těm,
kteří si stejnou hypotéku vzali například
před čtyřmi lety s úrokem 5,69 procenta.
Rekord drží rok 2007, kdy banky poskytly občanům nové hypoteční úvěry za celkem 142 miliard korun. 
(RED)

hy{

wyvzwlyhê±ê

Nové družstevní byty v Českém Těšíně na náměstí k prodeji.

Cena za byt 2+kk od 366.601 Kč.
Kontakt: 731 659 020
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Prezident se setkal s dětmi
KVŮLI DĚTEM. Do Těšína zavítal
včera prezident Polska Bronisław Komorowski. V sídle Świetlice Krytyki Politycznej „Na Granicy” se setkal s dětmi
a mládeží. Důvodem k setkání bylo vydání knížky „Współpraca. Przewodnik dla
dzieci“, která je určena dětem od 7 do 12
let a vznikala během práce s dětmi
ve Świetlici. Polský prezident dětem rozumí, sám jich má pět. Komorowski přítomným připomněl, že na Těšínském
Slezsku kdysi byl mnohem větší podíl
lidí, kteří uměli číst a psát, než v ostatních regionech Polska. Debatu na téma
spolupráce, empatie a tolerance vedla
koordinátorka Joanna Wowrzeczka. Během besedy Komorowski vzpomněl i nedávné společné setkání s českým a slovenským prezidentem.

(HS) FOTO | HALINA SZCZOTKA

ní čtvrtek masopustu. V mnoha katolických zemích se stále dodržuje tradice
mastného nebo také špinavého čtvrtku,

Hrčavské ostatky –
– no neostaňte tam

HRČAVA / Hrčavské ostatky, tak pod
tímto názvem se skrývá pravá hrčavská
zabíjačka, ostatkový průvod obcí, speciality z mangalice, krepliky, Hrčavský
ležák a večerní veselice.

Uskuteční se 9. února na Hrčavě. Program začíná už od 8 hodin posledním
kvikem. Následuje ukázka zručnosti
místních řezníků, průvod ve stylu masopustního s muzikou a vyhlášení nejhezčí masky. Zábava potrvá až do rána
prokládaná ochutnávkou specialit
z mangalice a prasete přeštického,
degustací vína a samozřejmě tancem.
Vstupné je 25 korun do klobouku
na muziku. 
(JAG)

Skialpinisty čeká závod

TŘINEC / O pohár Javorového Usty
si zazávodí příznivci skialpinismu. Trasa v délce 4,5 kilometru s převýšením
600 metrů čeká na odvážlivce 9. února.
Startuje se od parkoviště pod lanovkou
v 16 hodin, prezentace začne již o hodinu dříve. Nutností jsou skialpinistické
lyže, boty, stoupací pásy, funkční čelovka, nabitý mobilní telefon a stokoruna
na startovné. 
(PM)

Chcete psa nebo kočku? Navštivte třinecký útulek
Tel. : 558 339 734, mobil : 774 749 821, 604 638 317, mail: utulek@trinecko.cz. Provoz pro veřejnost v pracovní dny od 15–16 hod.

Ing. Roman Bazgier
Jiří Bína
Aurelie Bordovská
Karel Broda
Lukáš Dosoudil
Emil Harok
Antonín Kubín
Alois Kufa
Anna Moráňová
Ing. Gustav Rzyman
Marta Skalková
Jan Sikora
Bc. Václav Stonawski
Ludmila Urbánková
Jan Varánek
Gertruda Vicencová
Adam Wawrzacz
Anna Wawrzaczová

53 let
56 let
81 let
71 let
28 let
74 let
61 let
86 let
84 let
85 let
86 let
71 let
54 let
92 let
66 let
83 let
90 let
83 let

BYSTŘICE
Bystřice 848, tel.: 777 298 381
Úterý od 6.00 do 8.00, od 14.30 do 16.30, od
17.30 do 18.30 a od 19.30 do 22.00, středa
od 6.00 do 8.00, od 14.30 do 16.30 a od
17.30 do 22.00, čtvrtek od 14.30 do 15.30,
od 17.00 do 18.30 a od 20.30 do 22.00, pátek
od 6.00 do 8.00, od 14.30 do 16.30 a od
17.30 do 22.00, sobota od 6.00 do 22.00,
neděle od 6.00 do 22.00 a pondělí od
14.30 do 17.30 a od 18.30 do 22.00.
Kojenecké plavání

Třinec
OD Prior, 2. patro. Odd. spodního prádla
Po–Pá 900–1800
So
900–1200
Fa Lassco, bývalý hotel Slovan
Po–Pá 800–1400

Pondělí od 18.00 do 19.00 (ženy) a od 20.00
do 21.30, úterý od 18.00 do 21.30, středa od
20.00 do 21.30, čtvrtek od 18.00 do 21.30,
pátek od 19.00 do 21.30, sobota od 12.00
do 14.00 a neděle od 12.00 do 14.00.
Aquaerobik
Pondělí a středa od 19.00 do 20.00.
Plavání pro těhotné
Pondělí od 16.00 do 17.00.
TŘINEC
Krytý bazén, tel.: 558 958 041

Plavání pro veřejnost

Sběrná
místa
pro řádkovou inzerci

Plavání pro dospělé

Úterý od 18.30 do 19.30,
čtvrtek od 18.30 do 20.30.
ČESKÝ TĚŠÍN

ANDY. Roční kříženka labradora, hravá a přítulná, hodí se k domu i na zahradu. 
FOTO | ANNA ADAMIECOVÁ

sobota od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00,
neděle od 11.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00.

Aquaerobik

ZŠ Pod Zvonek 1835, tel.: 558 741 673

FLÍČEK. Mladý kříženec špice, nalezen 28. ledna na vlakovém nádraží.

Hrádek
Mosty u Jablunkova
Třinec
Vendryně
Český Těšín
Český Těšín – Horní Žukov
Třinec
Mosty u Jablunkova
Český Těšín
Chotěbuz
Třinec
Jablunkov
Písek
Český Těšín
Třinec
Český Těšín
Český Těšín
Hrčava

koupání

Pondělí a čtvrtek od 6.00 do 12.30

EDITKA. Roční fenečka, drobná
a milá, vhodná do bytu.

využili nádrž Pískovna. Obě akce začaly vyhlášením poplachu a výjezdem
k tonoucí osobě. „Českotěšínští hasiči
vytáhli figuranta z ledové vody Hrabiny
velmi rychle – pomocí nastavovacího
žebříku, jištěného lanem. Lanem byl
jištěn hasič v rudé nepromokavé kombinéze, doplněné o záchrannou vestu
a přilbu, který se připlazil až k otvoru
v ledě s figurantem,“ vysvětlil mluvčí
hasičů Petr Kůdela.
(JAG)

navždy nás opustili

kdy je dovoleno nestřídmé obžerství.
V Polsku, Německu, Francii a rovněž
na Těšínském Slezsku se smaží především koblihy – krepliki. Přísloví říká, že
kdo v tento den nesní alespoň jednu koblihu, nebude se mu dařit. Na polské straně hranice dokonce probíhá tradiční
soutěž O nejlepší beskydské koblihy. Základem dobrého cukrářského výrobku je
podle vítězkyně Anety Nogowczyk hodina zadělávaní těsta a deset minut smažení. Do těsta dává na kilo dobře prosáté
mouky 13 žloutků, 2 vajíčka, 10 dkg
droždí a stejné množství cukru.  (RD)

FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ

KOBLIHY. Na pozítří připadá posled-

ČESKÝ TĚŠÍN / Téměř ideální povětrnostní podmínky
měly dvě jednotky hasičů při
středečním taktickém cvičení zaměřeném na záchranu
tonoucí osoby z vody a ledu.
Byly asi 3 až 4 stupně nad nulou
a bezvětří. Profesionální hasiči z Českého Těšína operovali na vodní nádrži
Hrabina, kolegové z karvinské stanice

krátce

Na mastný čtvrtek koblihy

Hasiči cvičili na ledu

Pondělí od 15.00 do 16.00 a od 17.00 do 18.00,
úterý od 6.30 do 7.30 a od 15.00 do 18.00,
čtvrtek od 13.00 do 15.00 a od 16.00 do 18.00,
pátek od 6.30 do 7.30 a od 14.00 do 19.00,

Úterý od 6.00 do 8.00, od 13.00 do 18.00 a od
19.00 do 21.00, středa od 6.00 do 8.00, od 13.00
do 18.00 a od 19.00 do 21.00, čtvrtek od 14.00
do 18.00 a od 20.00 do 21.00, pátek od 6.00 do
8.00, od 13.00 do 18.00 a od 19.00 do 21.00,
sobota od 6.00 do 13.00 a od 14.30 do 21.00,
neděle od 6.00 do 12.30 a od 14.30 do 21.00,
pondělí od 14.00 do 18.00 a od 19.00 do 21.00.
Aquaerobik
Čtvrtek od 19.00 do 20.00.

KUPON PRO OBJEDNÁVKU ŘÁDKOVÉ INZERCE
POČET OTIŠTĚNÍ

Jablunkov
Novinový stánek EMKA (u pošty)
Po–Pá 4.00–1800
So
530–1300
Ne
530 –1200

Český Těšín
Trafika Antrim (v budově kina Central)
Po–Pá 600 – 1700
So
600 – 1200
Příjem inzerce v redakci:
Út
830–1600
Čt
830–1600

KOUPĚ

ZVÍŘECTVO

ZAMĚSTNÁNÍ nabídka

OSTATNÍ

PRODEJ

AUTO-MOTO

ZAMĚSTNÁNÍ poptávka

DAROVÁNÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

SLUŽBY

PRONÁJMY

ÚDAJE O INZERENTOVI (není nutno vyplňovat, pokud inzerent nepožaduje vystavení daňového dokladu)

soukromá

komerční

0,- 18,0,- 36,0,- 54,0,- 72,18,- 90,36,- 108,-

29,80
59,50
89,30
119,148,80
178,50

ČERNÝ RÁMEČEK

+ 20,-

ČERVENÝ RÁMEČEK

+ 40,-

BAREVNÝ PODKLAD

+ 60,-

PŘÍJMENÍ, JMÉNO INZERENTA (NÁZEV ORGANIZACE):
ADRESA SÍDLA:

IČO:

DIČ:

CENA CELKEM

KČ
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Futsalisté druholigového Třince utrpěli na palubovce Jeseníku třetí prohru sezony

Josef Cieslar: položily nás laciné góly
TŘINEC / Z haly v Mikulovicích, která je útočištěm
Jeseníku, si futsalisté třineckého Likopu přivezli třetí
porážku letošní sezony.
AC GAMASPOL JESENÍK 6
SKP LIKOP TŘINEC 2
Než se Slezané (stále postrádají kanonýra Stoszka) rozkoukali, zaostávali
za houževnatým rivalem už o dva góly.
Pokusili se o odpověď, ale gólman Till
se mezi tyčemi překonával. Jediným,
kdo na něho vyzrál, byl hrající trenér
Josef Cieslar mladší – jeho tečovanou
ránu zastavila síť. Ke konci úvodní části
hry měli domácí výhodu desetimetrového kopu, hostům při něm pomohla tyč.
Po změně stran futsalisté Jistebníku, kteří ve dvou předchozích duelech
s Třincem remizovali, navýšili své vedení na 4:1. Opluštil sice elegantním
lobem snížil na dvoubrankový rozdíl,
ale jeho celek na zvrat ve vývoji neměl.
Jeseník přidal po rohovém kopu pátý

NENÍ TO ONO. Kam se poděla naše podzimní suverenita, dumají futsalisté Třince. 

FOTO | MARIAN KIEDROŇ

gól a při hře soupeře bez brankáře se
prosadil ještě jednou.
„Klukům tentokrát nemohu nic vytknout, na rozdíl od zápasu v Chocni
se snažili a bojovali. Jen mě mrzí, že
jsme si nechali vystřelit laciné góly, při
kterých neměl čisté svědomí náš brankář. Chybí nám nedoléčený Stoszek,
kapitán Csikán nastoupil se sebezapřením a fotbaloví dorostenci Kalfas
s Hudzieczkem po těžkém běžeckém
tréninku,“ povzdechl si sportovní ředitel Likopu Třinec Josef Cieslar starší
a dodal: „Už to není takové jako přes
svátky, kdy byla fotbalová pauza. Teď
hrajeme takový fotbalový futsal, kluci
mají z běhání těžké nohy a tím pádem
horší start na míč.“
BRANKY: Schneider 2, Furik 2, Macura, Plhák – Cieslar, Opluštil. Poločas:
2:1.
TŘINEC: Sikora – Cieslar, Sierota,
Hudzieczek, Sniegoň – Csikán Opluštil, Kalfas, Baron. Trenér: J. Cieslar ml.

(BA)

fakta & výsledky
ATLETIKA
Dvojice juniorských výškařů se prosadila v mládežnických soutěžích Beskydské laťky – Karolína Nieslaniková
ovládla soutěž juniorek, Šimon Krejčí
byl druhý mezi juniory. Na stupně vítězů vystoupali také žáci – vítězná Tereza
Ruszová, druhá Petra Ščerbová a třetí
Michal Tacina.
Výsledky Beskydské laťky – junioři:
1. Petr Friedl (SSK Vítkovice) 190, 2.
Šimon Krejčí (TŽ Třinec) 186, 3. Tomáš
Čermák (Sokol Opava) 182. Juniorky:
1. Karolína Nieslaniková (TŽ Třinec)
167, 2. Nikol Oberherrová (Sokol Opava) 164, 3. Lucie Čepová (SSK Vítkovice) 156. Žáci: Christian Stankuš (SSK
Vítkovice) 173, 2. Marek Hoffmann
(oba SSK Vítkovice) 170, 3. Michal Tacina (TŽ Třinec) 164. Žákyně: 1. Tereza
Ruszová (TŽ Třinec) 151, 2. Petra Ščerbová (4. ZŠ Třinec A) 148, 3. Michaela
Skórová (SSK Vítkovice) 148.

BASKETBAL
SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN –
RESTART HAVÍŘOV 89:81
Basketbalisté Slavoje pokračují ve výborných výkonech. V dalším utkání
meziokresního přeboru si posvítili
na nebezpečný Havířov, jemuž částečně oplatili předchozí drtivou prohru
rozdílem čtyřiceti bodů. Hráči Českého Těšína si v úvodní čtvrtině vytvořili
čtrnáctibodový náskok, a přestože jim
kvalitní soupeř neustále zle zatápěl
(druhou čtvrtinu vyhrál), udržovali si
až do konce duelu bodový odstup a díky
zlepšené obraně nakonec zvítězili.
Třetiny: 26:12, 51:47, 68:63.
Č. TĚŠÍN: Domajer 38, M. Ježek 20,
Kubien 11, Valošek 6, Bosák 5, Hadinec 4, Pavlady 3, Fukala 2.

ČESKÝ TĚŠÍN – ČELADNÁ 4:1
BRANKY: Trybulec 2, Zabelka, Bolek.
Č. TĚŠÍN: Klepek – Bolek, Staník,
Šlavka, Rusek – Hradečný, Przyczko,
Chlebek, Slíva – Zabelka, Trybulec.
Trenér: Smatana.
Sedmé kolo halové ligy přípravek
(ročník 2004) ve Smilovicích vyhráli
fotbalisté Třince. Porazili Jastrzembie
1:0, Vítkovice 2:0, Karvinou 4:1 a remizovali s Opavou, Žilinou a Frýdkem-Místkem shodně 1:1. Druhé Jastrzembie 12 pokořilo Vítkovice 1:0, Opavu
2:0, Karvinou 1:0 a Žilinu 1:0. Třetí
Frýdek-Místek vyhrál s Jastrzebie 3:1,
Vítkovicemi 1:0 a čtyřikrát remizoval.
Další pořadí: 4. Žilina 7, 5. Karviná
5, 6. Opava 4, 7. Vítkovice 4. Pořadí
po sedmi turnajích: 1. Žilina 40,2-3.
Frýdek-Místek a Jastrzebie 34, 4. Karviná 30b, 5. Třinec 27, 6. Opava 22, 7.
Vítkovice 20, 8. Ostrava 12,9. Zlín 7,
10. Horní Suchá 2.

HOKEJ
Beskydská amatérská hokejová liga
(BAHL) – první čtvrtfinálové zápasy:
HC KOZUBOVÁ – HC DYNAMO
MOSTY 5:2. Branky a nahrávky: 15.
Di-Giusto (Lisztwan), 20. Macoszek,
26. Heczko (Macoszek), 28. Lisztwan
(Kostka), 37. Karch (Lisztwan) – 11.
Prívara (Kufa), 28. Prívara (Kufa). Třetiny: 0:1, 3:0, 2:1.

HC IMPERATORS TŘINEC – HC
CZARNE PANTERY 4:1. Branky
a nahrávky: 4. Marthaus (Bukva), 8.
Marthaus, 13. Vo. Karch (Bukva), 37.
Marthaus (Vo. Karch) – 2. Dudkiewicz
(Chodak). Třetiny: 3:1, 0:0, 1:0.
HC HRÁDEK – HC MONSTERS
OSTRAVA 3:4 Branky a nahrávky: 5.
Wantulok (Szmek), 18. M. Pav, 20.
Dorda (T. Cieslar) – 24. R. Botur (Hoffmann), 35. Chalupa, 37. Chalupa (Kožušník), 38. Koláček (Klega). Třetiny:
1:0, 2:1, 0:3.
HC TORPEDO HAVÍŘOV – HC
BULDOGS 2:1 Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1.

JUDO
Znamenitě vykročil do letošní sezony
klub Judo DDM Český Těšín. Ze čtyř
turnajů přivezl 30 cenných kovů za 10
prvních, 11 druhých a 9 třetích míst.
K medailovým umístěním přidal ještě
jeden bronz za třetí příčku v soutěži
družstev a šest umístění na čtvrté a páté
pozici.
Na prvním turnaji ve Frýdku-Místku
(12. ledna), judisté vydolovali celkem
pět medailí. Zlaté získali Nikol Badinková, Debora Kaneva a Josef Janásek,
stříbrné Pavel Hovjadský, Vojtěch Janásek, Vítězslav Dobšík a bronzové Natálie Badinková a Kateřina Byrtusová.
Druhým závodem byl kvalitně obsazený domácí Těšínský turnaj žáků
s mezinárodní účastí (19. ledna). Tucet

FOTBAL
Zimní turnaj v Návsí, 1. kolo: Milíkov
– Čadca-Horelica 1:4, Písek – Olešná
3:1, Návsí – Jablunkov 1:7, - Svrčinovec – Oldřichovice 1:2.
Přípravné zápasy: Jablunkov – Mosty
6:8 (3:2), dorost Třinec – Nýdek 2:2
(2:2) Branky: Konderla, Cienciala.
ČESKÝ TĚŠÍN – NÝDEK 7:0
BRANKY: Trybulec 2, Baron 2, Zabelka, Staník, Kratka. Poločas: 6:0.
Č. TĚŠÍN: Klepek – Bolek, Staník,
M. Chlebek, Rusek – Kratka, Mendrok,
Baron, Slíva – Zabelka, Trybulec. Trenér: Smatana.

startujících závodníků posbíral devět
cenných kovů. První místa vybojovali
Dominik Hreha a Debora Kaneva, druhá Tereza Loterová, Nikol Badinková
a Martin Škvariák. Třetí pozici obsadili
Filip Loter, Nela Ščerbová, Vítězslav
Dobšík a Martin Kocmánek.
Na Malé ceně Třince (20. ledna)
judisté z Českého Těšína obsadili
bronzový stupínek v soutěži družstev,
za Hranicemi a Ostravou. Nejcennější
medaile ukořistili Tobiáš Burkot, Pavel
Hovjadský a Martin Škvariák, stříbrnou radost prožili Natálie Badinková,
Eliška Večeřová a Filip Loter, třetí místo obsadili Tobiáš Zipser, Tereza Loterová a Dominik Hreha.
V poslední lednový víkend se judisté
Českého Těšína představili na prestižním mezinárodním turnaji v polském
Sosnowci, kde se sjelo 250 závodníků
z 22 oddílů z Polska a ČR. Na zlato dosáhli suverénní Martin Škvariák a Debora Kaneva. Stříbro vyválčili Nikol
Badinková a Dominik Hreha, třetí příčka patřila Kateřině Byrtusové.
V předešlé sezoně českotěšínští judisté startovali na 55 turnajích (31 v ČR
a 24 v Polsku), z nichž přivezli úctyhodných 265 medailí (76 zlatých, 93 stříbrných a 96 bronzových) a k tomu celkem
69 čtvrtých a pátých míst.

SKOKY NA LYŽÍCH
Třinečtí skokané o sobě dali vědět
na Lotos Cupu – prestižních mezinárodních závodech, které se uskutečnily
v polské Wiśle. Nejvíce se dařilo Damiánu Lasotovi, jenž v prvním závodě
skončil druhý a ve druhém zvítězil.
Výsledky – první závod: 2. místo: Damián Lasota (junioři C), 4. místo: Robert Szymeczek (junioři D), 7. místo:
Lukáš Kantor, 21. místo: David Kaleta
(oba junioři C), 24. místo: Roman Janik
(junioři D). Druhý závod: 1. místo: Damián Lasota (junioři C), 2. místo: Robert Szymeczek (junioři D), 11. místo:
Lukáš Kantor, 19. místo: David Kaleta
(oba junioři C), 27. místo: Roman Janik
(junioři D).

ZÁPAS

HOST. Klienty střediska Eben-Ezer v Horním Žukově navštívil thaiboxer Bogdan
Cienciala (vpravo). 

FOTO | ARCHIV ODDÍLU

Zápasníci oddílu TJ TŽ Třinec, Pavel
Powada a Dalibor Sikora, oslavili před
několika dny titul na mistra republiky.
Šampionát kadetů a seniorů, který se
uskutečnil koncem ledna v Havlíčkově Brodě, byl zároveň prvním kolem

mistrovství republiky družstev. Součet
všech výsledků zajistil třineckým zápasníkům, svěřencům šéftrenéra Libora Lipowského, páté místo v klasifikaci
družstev seniorů i juniorů. Výsledky
– zlaté medaile: Pavel Powada (senioři
do 74 kg), Dalibor Sikora (kadeti do 85
kg), stříbrné medaile: Jakub Korista
(senioři do 66 kg), David Tomiczek (kadeti do 58 kg), bronzová medaile: Marek Waclawek (kadeti do 69 kg), 6. místo: Martin Herman (kadeti do 76 kg), 8.
místo: Tomáš Kisza (senioři do 74 kg),
11. místo: Daniel Hečko (senioři do 84
kg), 15. místo: Rostislav Pavlosek (senioři do 74 kg), 18. místo: Vojtěch Sikora (senioři do 96 kg).

THAJSKÝ BOX
Thaiboxer oddílu Como-3 Gym Bogdan „Krakhen“ Cienciala navštívil
nedávno středisko Slezské diakonie
Eben-Ezer v Horním Žukově, kde besedoval s jeho klienty. Již v minulosti
sem zavítalo několik známých sportovců, ponejvíce třineckých hokejistů,
avšak s bojovým sportem se mnozí klienti Eben Ezeru setkali vůbec poprvé.
Úspěšný thaiboxer „Krakhen“ Cienciala jim vysvětloval, co je to thajský box,
popsal zápasy, objasnil tajemství rituálního tance waikru a s pomocí videa
a obrázků prezentoval některé techniky
bojového umění. Otázky účastníků besedy směřovaly k tréninkové přípravě
(např. na Hell kempech nebo letních
závodech), jídelníčku, k redukci váhy,
či sebeobraně. Nejodvážnější účastníci besedy si vyzkoušeli trénink na lapy
a na vlastní kůži zjistili, že thajský box
není tak jednoduchý, jak vypadá. Zatímco kluci se s Ciencialou fotili a sbírali jeho podpisy, dívky si prohlížely jeho
trofeje. Bojovník odjel ze Žukova s košíkem naplněným výrobky, jež vznikly
ve zdejších chráněných dílnách.

kam za sportem?
FOTBAL

Sobota 9. února
FK Fotbal Třinec – FC Hlučín (11.00)

FUTSAL

Pátek 8. února
SKP Likop Třinec – SC Lino Kalábek
Brno (20.00)
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Laťka objektivem Mariana Kiedroně

OBLÍBENEC. Českou jedničku, Jaroslava Bábu (228 cm), jenž je stálicí mítinku, mají diváci rádi.

BRONZ. Ukrajinka Olena Chološová (191 cm) se o třetí místo podělila s Greenovou-Tregarovou ze Švédska.

FAVORIT SELHAL. Největší hvězda, Rus Ivan Uchov, zápolil s nachlazením. Zvládl jen 215 cm.

VÍTĚZKA. Ženám kralovala juniorka Alessia Trostová z Itálie (200 cm). K překonání rekordu mítinku jí scházely 2 cm.

fakta & výsledky
BLAMÁŽ. Z tohoto pokusu na 220 cm nebyl Rus Alexej Dmitrik (231 cm) příliš nadšený.

VYCHÁZEJÍCÍ HVĚZDA. Vítězný Katařan Mutaz Essa Baršim (234
cm) vyrovnal rekord mítinku.

ČESTNÝ HOST. Do Vendryně zavítal vynálezce flopu, Američan Dick Fosbury – olympijský vítěz z roku 1968.

FOTBAL
FC BANÍK OSTRAVA – FK
FOTBAL TŘINEC 1:0
Ostravský útočník Dominik Kraut
(jeho otec Petr – defenzivní záložník
nebo stoper – hrával v devadesátých
letech druhou ligu za Třinec) si těsně
před posledním hvizdem udělal prostor
a ránou z 20 metrů umístěnou k tyči vsítil jediný gól střetnutí.
BRANKA: 90. Kraut. Rozhodčí: Vítek. Poločas: 0:0.
TŘINEC – 1. poločas: Bruk – Lisický,
Švec, Hupka, Sporysz – Malíř, Motyčka, Kyselý, Joukl – Gavlák, Čtvrtníček.
2. poločas: Buba – Lisický, Švec,
Hupka, Zowada – Klimas, Motyčka
(60. Koper), Matoušek, Eismann

– Onuchukwu, Čtvrtníček. Trenér:
Kouřil.
FK FOTBAL TŘINEC – MFK TATRAN
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1:0
O jedinou branku se zasloužila staronová tvář v třineckém dresu, útočník Václav
Juřena: fotbalista, který pod Javorový
dorazil oklikou přes Baník a Karvinou si
naskočil na přesný centr Pavla Eismanna
a hlavou nedal brankáři žádnou šanci.
BRANKA: 51. Juřena. Rozhodčí: Tacina. Poločas: 0:0.
TŘINEC: Bruk (46. Mato) – Lisický (60. Cienciala), Teofil (46. Šipula),
Hupka, Sporysz –Joukl (46. Koper),
Kyselý (46. Motyčka), Matoušek, Eismann (60. Zowada) – Gavlák, Juřena.
Trenér: Kouřil. 
(BA)
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Maciej Lepiato, vítěz paralympijských her v Londýně, vylepšil vlastní světový rekord

Stále se zlepšuje. Troufá si na 222 cm
TŘINEC / Souboj olympijských vítězů z Londýna
skončil ve Vendryni smírem.
25letý Polák Maciej Lepiato,
vítěz paralympijských her, se
úspěšným pokusem na 215
centimetrech vyrovnal fenomenálnímu Ivanu Uchovovi.

lympijské i olympijské hry. Pokud mi
vydrží zdraví a budu se dál zlepšovat,
je to reálné. Rok od roku skáču výš
a výš, nezažil jsem sezonu, že bych
skákal stejně, nebo dokonce méně.
Letos bych se rád dostal na nějakých
222 centimetrů. Beskydská laťka mě
utvrdila v tom, že by se mi to mohlo
povést. Prozatím jsem v přípravě, pořádně potrénuji, zaměřím se na techniku.

@@ Povedl se vám husarský kousek.
„Remizovat“ s Uchovem, to se člověku nepoštěstí každý den.
Z výsledku mám ohromnou radost.
Dvě stě patnáct centimetrů je v tuto
chvíli nejlepší výkon halových tabulek
u nás v Polsku. Nesmírně mě těší také
to, že jako výškař s tělesným postižením
prokazuji, že se lze poměřovat se zdravými sportovci.
@@ Na Beskydské laťce jste skákal
poprvé. Jak se vám mítink líbil?
Fantastický závod s báječnou diváckou kulisou a profesionálním zázemím,
prostě samá pozitiva. Co tak mohu
srovnávat, po paralympijských hrách
v Londýně to byl druhý nejlépe zorganizovaný mítink. Ve Vendryni se mi skákalo výtečně.
@@ Zaregistroval jste, že vám diváci zpočátku aplaudovali více než
ostatním výškařům?
Všiml jsem si toho. V Polsku je problém v tom, že tento sport se v médiích
takřka vůbec neobjevuje. Prý, že není
atraktivní. Myslím si, že to není pravda,
že mezi sportovními fandy by o skok
vysoký zájem byl. Ukázaly to paralympijské hry v Londýně, během nichž
všechny televizní stanice zaznamenaly
rekordní sledovanost. Kromě těch polských, protože neodvysílaly ani jeden
přímý přenos. Jasně to vypovídá o tom,
jak se u nás v Polsku na paralympioniky
nahlíží.
@@ Co to bylo za píseň, na kterou
jste ve Vendryni skákal?

@@ Považujete ji za svou přednost,
nebo naopak za slabší stránku?
Myslím si, že po stránce pohybové
přípravy jsem na tom úplně stejně jako
ostatní. Své největší rezervy spatřuji
v technice, ta u mě pokulhává. Pokud
ji zlepším, nemusí zůstat u těch 222
centimetrů, které bych chtěl letos skočit. Mám veliké štěstí, že se mi vyhýbají
vážná zranění.

BOJOVNÍK. I navzdory vrozené vadě končetiny je Maciej Lepiato profesionálním sportovcem. 
Ona tańczy dla mnie od skupiny Weekend. Dokáže mě vyburcovat. Nikdo
nechápe, proč je z ní takový hit, ale teď
ji všude hrají. Zazněla dokonce i na nedávném mistrovství Evropy v házené.
@@ Hovoří se o vás jako o polském
Oskaru Pistoriusovi. Jak se vám líbí
tohle přirovnání?
Je to milé. Pro jedny jsem polským Pistoriusem, pro jiné druhou NatáliíPartykou (polská stolní tenistka s tělesným
postižením – pozn. aut.). Všem pořád
opakuji, že mám své specifické poslání.
My, sportovci se zdravotním hendikepem, přece nemůžeme vysedávat doma
a čekat, že lidé přijdou za námi. To my
musíme vyrazit mezi ně a pokoušet se
lámat veškeré bariéry a předsudky.

@@ Závodíte v kategorii sportovců
s postižením dolní končetiny. Zranil jste se při sportování?
Ne, já se s tou tělesnou vadou už
narodil. Moje levá noha je o pět centimetrů kratší, mám téměř neohebný
kotník a uměle prodlouženou achilovku. Po narození mě dvakrát operovali
v Poznani, lékaři odvedli skvělou práci. Viděl jsem, jak ta moje vada vypadá
neléčená.
@@ Skáčete už od dětství?
Právě že ne. Začal jsem docela pozdě,
asi před sedmi lety, to mi bylo osmnáct.
Jelikož je moje levá noha slabší, pravá
musela snášet dvojnásobnou zátěž. Cítil jsem, že je silná, mám dobrý odraz,
proto jsem si vybral sport, v němž levou
nohu až tolik nepotřebuji. Využívám ji

Bába si doskočil pro třetí místo
TŘINEC / Třetí místo na Beskydské laťce obsadil jediný
český zástupce Jaroslav Bába.
Dvojnásobný vítěz mítinku
zdolal 228 centimetrů, což je
jeho nejlepší letošní výsledek.
Osmadvacetiletý výškař z Havířova (narodil se v Karviné) je tradičním
účastníkem Beskydské laťky. Vyhrál
ji v letech 2003 a 2004, třetí prvenství
v následujících letech v silné konkurenci nepřidal. Nepovedlo se mu to
ani tentokrát, přestože největší adept
na prvenství, Uchov z Ruska, nečekaně
selhal.
Bába letos dvakrát skočil 226 cm,
čímž se kvalifikoval na halové mistrovství Evropy v Goteborgu. Ve Vendryni
se zlepšil o další dva centimetry, ale výška 230 cm pro něho zůstala zapovězena. „Jsem rád, že moje forma má stoupající tendenci. Kdyby to takhle šlo až
do mistrovství Evropy, byl bych nesmírně rád. Hlavně, aby mi vydrželo zdraví,
ať se mohu na Evropu kvalitně připravit
a předvést pořádný výkon,“ prohlásil
Bába. A co si výškař představuje pod
pojmem „pořádný výkon?“ „Kdyby šlo
všechno, tak jak má, chtěl bych zaútočit
na medaili a nějakou přivézt. A to znamená 233 centimetrů a více.“
Mítinky Moravské výškařské tour,
Hustopečské skákání a Beskydská laťka jsou na programu koncem ledna,
kdy výškaři mají do top formy ještě da-

BRONZ. Výkon 228 centimetrů vynesl
Jaroslavu Bábovi na Beskydské laťce třetí příčku. 
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
leko. „Cítím se docela dobře, ale pořád
to ještě není ono. V závodě se nemohu
prodat na sto procent. Stále tomu něco
chybí. V technice je třeba některé věci
vypilovat a ono to pak nějaké centime-
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jenom při rozběhu. Skok vysoký, to je
moje parketa.
@@ Manažer Beskydské laťky Alfonz
Juck prozradil, že jste na tréninku
skočil 217 centimetrů, o dva více
než v hlavním závodě.
Je to pravda. Jsem držitelem světového rekordu mezi výškaři se zdravotním omezením (212 centimetrů), jeho
aktuální hodnota v hale je 217 centimetrů. Tolik jsem skočil na mítinku
v Barwicích.
@@ Myslíte si, že se ještě můžete výkonnostně zlepšit?
Po paralympiádě jsme si sedli s trenérem (Zbigniew Lewkowicz, po amputaci levé dlaně) a sestavili čtyřletý
plán, jehož vrcholem jsou příští para-

@@ Co vás čeká v nejbližší době?
Halové mistrovství Polska, které se
bude konat za měsíc. Budu závodit
za Start Gorzow Wielkopolski. Rád
bych se předvedl v nejlepším světle,
přestože budu závodit se zdravými.
Momentálně jsem polskou jedničkou,
což mě nesmírně těší.
@@ Zkoušel jste prorazit i v jiném
sportovním odvětví?
Svého času jsem hrával ve volejbalové reprezentaci stojících hráčů. Na světovém šampionátu v Kambodži jsme
vyválčili bronzovou medaili. Na prvním
místě je u mě výška, volejbal byl pouze
takovým doplňkem.
@@ Skok vysoký je vaší obživou?
Ano, teď už je. Kromě něho se dál
vzdělávám. V Gorzově jsem vystudoval
tělocvik, teď studuji fyzioterapii. Kdo to
má srovnané v hlavě, dokáže skloubit
školu s tréninkem a najde si čas i na přítelkyni.
ROMAN BASELIDES

Ohlasy z Beskydské laťky

try přidá. Potřebuji se trochu vyskákat,
přidat více tréninkových skoků,“ poukázal Bába na své nedostatky.

„Jsem spokojený, skočil jsem nejlepší výkon roku a i při dalších pokusech na vytvoření nového rekordu to bylo nadějné. Třeba to přijde příště.“

Mutaz Essa Baršim

Doprovází ho kapela
Van Halen

„Povedlo se mi hned na začátku roku to, po čem jsem pokukovala v přípravě. Ty
pocity nad laťkou ve výšce dva centimetry přes dva metry stály za to. Třeba i proto, že jsem loni skákala jen kolem 192.“ 
Alessia Trostová

V předešlých letech byla mezi oběma
mítinky pouze jednodenní pauza. Letos organizátoři dopřáli výškařům den
odpočinku navíc. „Asi to všem přišlo
vhod. Cítil jsem se dobře, kupodivu
mě nic nebolelo,“ poznamenal Bába,
který si pochvaloval výtečnou diváckou
kulisu ve vendryňské hale. „Diváci byli
fantastičtí. Chtějí vidět výkony, snaží se
nás vyburcovat, čímž závodníkům vydatně pomáhají.“
Třetího Bábu (228 cm) přeskočil druhý Alexej Dmitrik (231 cm) a 21letý vítěz Mutaz Baršim (234 cm). „Dobře se
na něho dívá, skok vysoký v jeho podání
je nádhera. Vypadá to jednoduše, tak,
jak by to mělo vypadat. Těmito výkony
to u něho nekončí, brzy bude skákat
přes 240 cm. Je lehký, má dobrý kotníček i solidní techniku,“ zhodnotil Bába
nadějného vítěze.
Při halových mítincích ve Vendryni i v Hustopečích každý výškař skáče
na svou hudbu. Při Bábových pokusech
už léta zní skladba Jump od skupiny
Van Halen. „Mám ji rád, už asi ke mně
tak nějak patří, rád na ni skáču. Během
roku ji nepouštím, abych si tu skladbu
neoposlouchal, nechávám si ji až na závody,“ zakončil Bába. 
(BA)

„Škoda, minimálně jednou na těch 231 bylo. Ale i tak jsem spokojen, protože
jsem se zase o něco zlepšil a má to stoupající tendenci,“ 
Jaroslav Bába
„Byl to skvělý závod, po stránce atmosféry, výsledků, organizace i divácké podpory. Cítil jsem se tady skvěle. Až přijedu příště, rád bych vyrazil také na hokej
do Třince.“
 Bývalý polský výškař Jacek Wszoła, olympijský vítěz z Montrealu (1976)

Výsledky:
MUŽI: 1. Mutaz Essa Barshim (Katar) 234, 2. Alexej Dmitrik (Rusko) 231, 3.
Jaroslav Bába (Česko) 228, 4. Donald Thomas (Bahamy) 224, 5. Gianmarco
Tamberi (Itálie) 224, 6. Peter Horák (Slovensko) 224, 7. Jesse Williams (USA)
224, 8. Tom Parsons (Brit.) 220, 9. Osku Torru (Finsko) 220, 10. Maciej Lepiato (Polsko) a Ivan Uchov (Rusko) oba 215, 12. Michal Kabelka (Slovensko)
215, 13. Raivydas Stanys (Litva) 215.
ŽENY: 1. Alessia Trostová (Itálie) 200, 2. Venelina Venevová (Bulharsko) 191,
3. Emma Greenová-Tregarová (Švédsko) a Olena Chološová (Ukrajina) obě
191, 5. Kamila Stepaniuková (Polsko) a Mirela Demirevová (Bulharsko) obě
188, 7. Marina Aitovová (Kazachstán) 188, 8. Julia Kostrovová (Rusko) 185,
9. Eleriin Haasová (Estonsko) 185, 10. Urszula Domelová (Polsko) 181, 11.
Jekatěrina Kuncevičová (Rusko) 181.
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Třineckým hokejistům odešla forma. Poprvé v sezoně utrpěli čtyři prohry v řadě

Postaví repre pauza Oceláře na nohy?
TŘINEC / Poslední čtyři
vystoupení se hokejistům
extraligového Třince nevyvedla. Všechna prohráli o gól
(přihodilo se jim to poprvé
v sezoně), do tabulky si
připsali jen dva body za dvě
prohry v prodloužení.
HC OCELÁŘI TŘINEC 4
HC SPARTA PRAHA 5
Třinec ve šlágru kola opět nezvládl
první půlku střetnutí, s rozjetou Spartou prohrával už 1:5. V polovině závěrečného dějství mu Pražané zasadili
pátou ránu. Oceláři se probrali příliš
pozdě – jejich tři branky znamenaly už
pouze odvrácení debaklu. Sparťané,
kteří v úvodu sezony prohráli devětkrát
v řadě, jásali už pojedenácté za sebou.
„Začali jsme špatně. Poslední dva
zápasy jsme měli slabé první třetiny,
bohužel jsme na ně navázali. Prohrávali jsme 0:2, přesto jsme se nepoložili
a chtěli jsme to zlomit. Sparta dnes ale
byla celý zápas lepším týmem. V závěru
přišel z naší strany ještě záchvěv, ale už
to přišlo pozdě,“ litoval trenér Třince
Josef Turek.

BRANKY A NAHRÁVKY: 24. Klimenta (Adamský), 51. Zíb (Hrabal,
Klimenta), 57. Orsava (Peterek), 60.
Růžička TS – 10. Přibyl (Rachůnek),
16. Rachůnek (Přibyl, Krstev), 27. Svoboda (Milam), 31. Rachůnek (Přibyl),
50. Bahenský (Treille, Pilař). Rozhodčí:
A. Jeřábek, Polák. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4282.
Třetiny: 0:2, 1:2, 3:1.
TŘINEC: Hamerlík – Roth, Ovčačík,
Hrabal, Zíb, Lojek, Klouček, od 36. navíc Kania – Růžička, Zagrapan, Varaďa
– Květoň, Rákos, Peterek – Klimenta,
Polanský, Adamský – od 21. navíc Orsava, od 36. navíc Hrňa, Matuš. Trenéři: Turek a Janků.
HC BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5
HC OCELÁŘI TŘINEC 4
Oceláři si dali pozor, svému rivalovi zabránili vybudovat si dostatečný
náskok. V polovině utkání Třinečtí vedli, ale Liberečtí srovnali a v závěrečném
dějství se dostali o dva kroky napřed.
Hosté zabrali a dvěma brankami poslali
zápas do prodloužení. To trvalo jen několik vteřin, neboť rutinér Nedvěd trefil
svému týmu v přesilovce druhý bod.

Pořadí extraligy po 46. kole:
1. Plzeň 86, 2. Zlín 81, 3. Sparta 78, 4. Slavia 78, 5. TŘINEC 77, 6. Litvínov
73, 7. Kladno 71, 8. Vítkovice 66, 9. Č. Budějovice 66, 10. Brno 65, 11.
Pardubice 62, 12. Karlovy vary 57, 13. Liberec 52, 14. Chomutov 51.

ocelářská nej
UDÁLOST
Třinečtí hokejisté prvně v probíhající sezoně prohráli čtyři po sobě
jdoucí zápasy. O ukončení nelichotivé série, během níž urvali dva
body, se pokusí po skončení
reprezentační přestávky.

VÝROK
„Jirka momentálně hraje parádně
a v repre asi měl být.“ Čerstvý
reprezentant Martin Adamský
o svém spoluhráči z lajny Jiřím
Polanském.

HRÁČ

MARTIN RŮŽIČKA
V duelu se Spartou vsítil stou
branku Třince na domácím kluzišti
a současně svůj stý gól v dresu Třince. Růžička se prosadil také
v Liberci, kde zaznamenal dva body
za gól a asistenci.

ČÍSLO

6
Tolik soupeřů letos vyzrálo
na Oceláře v jejich Werk aréně,
přičemž všichni v Třinci vyhráli
pouze jednou.

Útočník Martin Růžička
dosáhl dvou milníků
TŘINEC / Útočník Ocelářů
Martin Růžička se proti
Spartě dočkal sté branky v třineckém dresu.
V nepovedeném domácím zápase
s pražskou Spartou (4:5), završil třinecký ostrostřelec Martin Růžička
stovku gólů zaznamenaných v dresu
Ocelářů. Lídr kanadského bodování extraligy se kontaktní trefou na 4:5 připojil k šestici hráčů, kteří to dokázali před
ním – jsou jimi Král, Peterek, Zadina,
Polanský, Martynek a Květoň. Ze všech

útočníků k tomu Růžička potřeboval
nejmenší počet utkání. Jeho aktuální
třinecká bilance je 170 zápasů a 205
bodů (101+104).
Zásahem do sparťanské sítě se třinecký útočník zasloužil ještě o jeden zápis
– završil stovku branek, které třinečtí
hokejisté vstřelili v probíhajícím ročníku na domácím ledě. Za posledních
deset sezon se to Ocelářům povedlo
dvakrát – v sezoně 2002-03 doma nasázeli soupeřům 125 branek a v mistrovské sezoně 2010-11 nastříleli ve Werk
aréně 103 gólů. 
(BA)

MARNÁ SNAHA. Třinecký útočník David Květoň (vlevo) i jeho spoluhráči se snažili, jak mohli, ale rozjetou Spartu nezastavili.

„Už to vypadalo, že Liberec vyhraje.
Kluky musím pochválit za to, jak se
dostali zpátky do zápasu. Měli jsme
i štěstí a bod je pro nás zlatý. Škoda
toho vyloučení v samém závěru zápasu. Ale Liberec byl dnes o ten bod
lepší,“ uznal třinecký asistent trenéra
Pavel Janků.

FOTO | MARIAN KIEDROŇ

BRANKY A NAHRÁVKY: 10. Víšek (Nedvěd), 40. Bulík (Nedvěd), 45.
Kica (Vitásek), 49. Urban (Bortňák),
61. Nedvěd (Pospíšil, Čakajík) – 17.
Peterek (Růžička, Zíb), 26. Růžička
(Polanský, Hrabal), 52. Orsava (Zíb),
59. Hrňa (Varaďa, Hrabal). Rozhodčí:
Hradil, Šír. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2.

V oslabení 1:0. Diváci: 3783. Třetiny:
1:1, 1:1, 2:2 – 1:1.
TŘINEC: Hrubec – Roth, Ovčačík,
Hrabal, Zíb, Lojek, Klouček, Kania,
Bezuška – Růžička, Peterek, Varaďa
– Květoň, Rákos, Orsava – Klimenta,
Polanský, Adamský - Zagrapan, Matuš,
Hrňa. Trenéři: Turek a Janků. 
(BA)

Adamský jede na Švédské hry
TŘINEC / Výtečné výkony
podložené bodovými příspěvky posunuly zkušeného
útočníka Ocelářů Martina
Adamského do národního
výběru, jehož od čtvrtku
čekají Švédské hokejové hry.
Jednou jsi nahoře, podruhé dole. Známé rčení, které na 31letého křídelního
útočníka sedí jako vyšité. V úvodu sezony Adamský nastupoval ve čtvrté formaci, v 24 kolech nasbíral deset bodů
za dva góly a osm asistencí.
„Hokej hraji už pěkných pár let,
a vysedávat po třicítce na střídačce,
kdy už má hráč něco
za
sebou, není nic příjemného. Když
člověk sedí, je
to k zamyšlení, zda něco
dělá špatně,
nebo v čem je
chyba. Není mi
jedno, jestli hraji,
nebo sedím,“ řekl
tehdy Adamský.
Poté ovšem přišel náhlý zvrat. Kouč
Třince Turek začal
Adamského více vytěžovat a nasazovat
ho do druhého
nebo třetího útoku s Klimentou
a centrem Polan-

ským. Zkušený forvard najednou herně
pookřál a v posledních jedenadvaceti duelech nasbíral dvaadvacet bodů
za dvanáct gólů a deset asistencí.
Svými výkony si Adamský důrazně
řekl o prodloužení smlouvy s Oceláři, kterou měl pouze do konce sezony (nový kontrakt mu běží do dubna
2016). Reprezentační trenér Alois Hadamczik jej povolal do národního týmu,
který čekají Švédské hokejové hry.
„Pozvánka do reprezentace vždy
potěší, ale přiznávám, že mě trochu
překvapila. Sezona se z mého pohledu nevyvíjela optimálně. Zpočátku
jsem neoplýval dobrou
formou, dařit se mi začalo až později. Hrát
v reprezentaci je velká
pocta, tohle se neodmítá,“ řekl rychlonohý útočník a dodal: „Neměl jsem
žádné myšlenky na to, že
bych si v přestávce odpočinul. Sil mám na rozdávání, odpočíval jsem v úvodu
sezony, kdy jsem tolik nechodil na led.“

Do Švédska by
s sebou vzal
i Polanského
Podniky Evropské
hokejové tour, to
není mistrov-

ství světa ani olympijské hry. Řada
hokejistů povolaných do národního
výběru se reprezentačnímu kouči
z různých důvodů omlouvá. Poskytují
tak prostor těm hráčům, kteří by se
patrně do optimální nominace nedostali.
„Spousta hráčů reprezentaci odmítá.
Nad pozvánkou ohrnují nos a hledají
důvody, proč na srazy nejezdit. Přitom
hájit barvy národního týmu by mělo být
pro každého sportovce vyznamenáním.
Já to ale beru jako velkou poctu. Moc
hráčů z extraligy teď do Švédska nepojede, o to víc si vážím své účasti,“ řekl
Adamský pro oficiální webové stránky
Ocelářů.
Útočník s číslem 83 zdaleka není
jediným hráčem, jenž v tuto chvíli podává výborné výkony. Výtečnou fazonu si i nadále udržuje kanonýr Martin
Růžička, v pozoruhodné formě hraje
rovněž další útočník Jiří Polanský, jenž
bodoval v devíti po sobě následujících
zápasech.
„Jirka momentálně hraje parádně
a v repre by asi měl být. Myslím si, že
my dva bychom si rozuměli i na mezinárodním poli. Konečné rozhodnutí je na trenérovi, ale pokud bych
nominaci dělal já, Jirku bych určitě
vzal,“ utěšil Adamský svého parťáka
z lajny. 
(BA)

JE ZPÁTKY. Útočník Ocelářů
Martin Adamský se vrátil do národního
výběru ČR. 
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
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