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Jablunkov – Kino Mír v Jablunkově promítne v pá-
tek 23. února v 17 hodin krátký dokumentární film
Šance 1647. Film vypráví o posádce Velké šance, kdy
se dochoval její seznam z roku 1647 na pozadí
událostí na Těšínsku na konci Třicetileté války.
Před projekcí krátkého filmu proběhne přednáška
s prezentací, po filmu volná diskuze. Vstupné je
dobrovolné. (kub)

Olympijský festival v Mostech
u Jablunkova pokračuje

Mosty u Jablunkova – V pátek 23. února v rámci
Olympijského festivalu začne ve Ski areálu Mosty
u Jablunkova od 11 hodin závod partnerských obcí
v obřím slalomu, biatlonu a v záchraně zraněného.
Bude to netradiční pojetí těchto disciplín. Odpo-
ledne od 12 hodin začne Zimní olympiáda ve sjez-
dovém lyžování základní školy v Mostech
u Jablunkova. Festivalový týden bude zakončen
v sobotu 24. února závodem základních škol s pol-
ský jazykem vyučovacím Zjazd Gwiaździsty, kde or-
ganizátoři čekají víc než 500 závodníků. (kub)

Knihovna pokračuje
v přednáškách o umění

Frýdek-Místek – Městská knihovna Frýdek-Místek
pořádá zítra další přednášku z cyklu přednášek
o umění. Tentokrát na téma Láska a erotika ve
středověku. Od 16.30 hodin bude v pobočce Místek
v Modrém salónku přednášet Marek Zágora. Ve
středověku to byla témata, o kterých se velice živě
psalo a diskutovalo. Ze začátku tak činili především
muži, ženy až na malé výjimky mlčely. Přednáška
přiblíží na základě písemných a vizuálních prame-
nů roli lásky a erotiky v životě středověkého člově-
ka. (kub)

PALECNAHORU...
... si konečně zaslouží
pravé zimní počasí, kte-
ré v našem regionu
udeřilo. O víkendu tak
lyžařské areály doslova
praskaly ve švech. V oblíbe-
ných rezortech Ski areál Bílá aMosty u
Jablunkova se návštěvnícimohou těšit
naminimálně půlmetrovou pokrývku
sněhu.

PALECDOLŮ...
... zlodějům, kteří v poslední době vy-
loupili dvě trafiky ve Frýdku-Místku.
Svým činemnenadělali ani tak velké
škody krádeží zboží, ale tím, jak se sna-
žili do trafik dostat. Poničené dveře,
rozbité skleněné výplně oken a jiné
stojí poškozenémajitele nemalé peníze.
Jako v případě vykradené trafiky v Ost-
ravské ulici ve Frýdku-Místku. Lupič si
krádeží tří desítek balení s tabákem
přišel na zboží v hodnotě 8 tisíc korun.
Jen oprava dveří ale bude stát nejméněnejméně
18 tisíc korun.
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Na koncertě zazní kytara
a housle

Frýdlant nad Ostravicí – Základní škola umělecká
ve Frýdlantu nad Ostravicí zve ve čtvrtek 22. února
od 19 hodin na koncert kytary a houslí. Vystoupí
zde Duo Di Corde – houslista Pavel Kudelásek
a jeho syn, kytarista Filip. Vstupné na koncert je od
50 korun. (kub)

Osud vyluští z palmových listů
Třinec – Tento pátek proběhne ve vegeteriánské
restauraci Harmonie v Třinci Výklad osudu
z Knihoven Palmových listů. Přednáška čerpá
z mnohaleté zkušenosti z výkladů osudů z Kniho-
ven palmových listů v Indii a je koncipovaná i jako
osobní příběh přednášejících. Akce začíná v 17 ho-
din. Vstupné je 150 korun. (kub)
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VZDUCH BYL PLNÝ PRACHU
NEPŘÍZNIVÉ rozptylové podmínky
i včera potrápily zejména obyva-
tele na Ostravsku, Karvinsku a
Frýdecko-Místecku. Už v pondělí
vyhlásili meteorologové kvůli zvý-
šenému množství polétavého pra-
chu smogovou situaci v celé aglo-
meraci bez Třinecka. Například ve
Frýdku-Místku (na snímku) byl
včera po 13. hodině imisní limit pro
polétavý prach více než dvojná-
sobně překročen, kvalita ovzduší
byla hodnocena jako špatná také v
Třinci. Meteorologové doporučují
při problémech se smogem vyva-
rovat se zvýšené fyzické zátěže
pod širým nebem, což platí
zejména pro citlivější skupiny lidí.
Lidé by také měli přednostně vyu-
žívat hromadnou dopravu kvůli
emisím ze spalovacích motorů aut.
(lmo) Foto: Deník/Karel Dostál

Strelu čeká oprava a nové depo
Bezmála 80 milionů
korun získala kopřiv-
nická automobilka
Tatra Trucks na re-
konstrukci legendární
Slovenské strely.
Symbolický šek pře-
vzal v pondělí z rukou
ministryně pro místní
rozvoj Kláry Dostálové
generální ředitel spo-
lečnosti.

IVANA REKOVÁ

Kopřivnice – Železniční
motorový vůz známý jako
Slovenská strela je neod-
myslitelně spjatý
s Kopřivnicí. Přestože se
jedná o historický unikát,
dlouhá léta chátral venku
pod přístřeškem u Technic-
kého muzea Tatra. Tomu ale
již brzy bude konec. Legen-
dární vůz se totiž
v horizontu zhruba dvou let
dočká nákladné rekon-
strukce za téměř 120 milio-
nů korun. Větší část nákladů
na projekt, jehož součástí
bude i výstavba speciálního

depozitáře, pokryje získaná
dotace ve výši bezmála 80
milionů korun. Symbolický
šek předala během své ná-
vštěvy kraje v pondělí 19.
února ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová
generálnímu řediteli Tatra
Trucks Radku Strouhalovi.
„Jsou okamžiky, kdy je ra-

dost předat šek v souvislosti
s dotací, a rekonstrukce Slo-
venské strely je jedním z
nich. Pokud se povede do-
táhnout s krajem i stavbu
nového muzea automobilů
Tatra, a byla jsem ujištěna,
že povede, půjde o fenome-
nální projekt, který pomůže
výrazně zvýšit zájem
o Kopřivnici a počet jejích
návštěvníků,“ řekla na se-
tkání v Tatře ministryně
Klára Dostálová.
Po rekonstrukci se Slo-

venská strela přemístí z
centra Kopřivnice do areálu
Tatry, kde bude stát v pro-
skleném depu před pláno-
vaným novýmmuzeem au-
tomobilů. To chce v objektu
bývalé slévárny vybudovat
Moravskoslezský kraj.
„Částka,

Moravskoslezský
„Částka,

Moravskoslezský
kterou jsme na

rekonstrukci Slovenské
strely převzali, nám umožní
ji zrekonstruovat tak, aby

byla znovu krásná a hlavně
provozuschopná. Dneska,
když se na ni podíváte, tak je
statická a škaredá. Věříme,
že bude dynamická a bude
znovu jezdit a bude krásná
a bude přinášet radost dal-
ším a bude opravdu důka-
zem toho, jak unikátní vůz
to byl,“ uvedl generální ře-
ditel Tatry Radek Strouhal.
Zároveň dodal, že se u pro-
skleného depa počítá také s
imitací nádraží a prostorem
na to, aby mohl vůz vyjíždět
před toto depo. „Zamýšlíme

také to, že bychom dělali
jednou za čas nějaké pro-
jížďky, které by byly pro fa-
noušky okolí Kopřivnice,“
prozradil dále Radek Strou-
hal.
V současnosti již má

kopřivnická společnost
k dispozici projektovou do-
kumentaci k budově, v níž se
bude Slovenská strela po
kompletní obnově nacházet.
V nejbližší době už může ta-
ké zahájit výběrové řízení na
firmu, která tuto národní
kulturní památku zrenovuje.

SLAVNOSTNÍpředání šeku v areálu Tatry. Foto: Deník/Ivana Reková

V Orlové vyrostl moderní přestupní
terminál. Myslí i na cyklisty a řidiče
Na novém autobusovém
nádraží mohou zatím
cestující využívat čekárnu
se sociálním zázemím.

PAVLA KRŮČKOVÁ

Orlová – Stará hala auto-
busového nádraží v Orlové
šla k zemi a na jejím místě
vyrostl modernizovaný pře-
stupní terminál za zhruba
25 a půl milionů korun. Ten
má lidem podle zástupců
společnosti 3ČSAD

podle
3ČSAD
podle zástupců
3ČSAD

zástupců
nabíd-

nout větší bezpečnost, lepší
informovat a především
komfortnější cestování.
„Nový přestupní terminál

vyrostl v těsné blízkosti pů-
vodní nádražní budovy,
která šla před časem k zemi.
Lidem je zde prozatím zpří-
stupněna čekárna se sociál-
ním zázemím a přepravní
kanceláří. V nejbližších
dnech se budou v prosto-
rách nádraží dobudovávat
informační panely zobrazu-

jící odjezdové časy linek a
následně také kolovna pro
uschování kol cestujících,“
přiblížil ředitel divize osobní
dopravy 3ČSAD Jakub Vyvial
s tím, že projekt na rekon-
strukci orlovského autobu-
sového nádraží byl připra-
ven dlouho, bylo však nutné
vyčkat na vhodný dotační
program, který by záměry
dopravce podpořil.
„Původní budova stano-

viště byla zastaralá, předi-
menzovaná a obecně neod-
povídala potřebám cestují-
cích. Nový přestupní termi-
nál nabídne vedle moderní
výpravní budovy a čekárny
třeba také přístřešek pro
kola s uzamykatelnými dr-
žáky či parkoviště postavené
na systému „Zaparkuj a
jeď“, kde řidiči zaparkují
auta a za dalším cílem bu-
dou pokračovat hromadnou

dopravou,“ doplnil ředitel.
Podle dostupných infor-

mací by měly být nově na
nádraží také všechny ná-
stupní zastávky soustředěny
na 1. nástupiště, čímž se
zvýší bezpečnost cestujících
a dostupnost pro osoby
se zdravotním postižením.
Plnohodnotné zprovoz-

nění terminálu očekávají
zástupci 3ČSAD koncem
dubna.

NAPLNOby semělo lidemnové nádraží otevřít koncemdubna. Snímky: Deník/Pavla Krůčková
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