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Zprávy z měst
Krátce
SEDLNICE

Požár kravína
nezpůsobil žhář
Požár kravína v obci Sedlnice na
Novojičínsku, který vypukl v sobotu v noci, podle vyšetřování zřejmě nezaložil žhář. „Pes vycvičený
na hledání zápalné látky žádnou takovou látku nenašel,“ řekl mluvčí
novojičínských policistů Zbyněk
Tomšík. Při požáru se hasičům podařilo zachránit nejen ustájený dobytek, ale také domek, který stojí
v sousedství kravína.
(baď)
KOPŘIVNICE

Anketa zjišťovala,
co trápí Kopřivničany
Oprava ulic Štramberská a Štefánikova, zlepšení stavu městských
sportovišť, úpravy sadu Edvarda
Beneše – to jsou jenom některé
z řady priorit, které označili ve velké anketě Kopřivničané za nejožehavější problémy města. Obyvatelé Kopřivnice si dále nejvíce přejí
lepší podporu bydlení pro mladé,
revitalizaci táborové základny Kletná, častější svoz bioodpadu a tříděného odpadu, budování infrastruktury pro vznik rodinných domů
v místních částech a také například vznik dílny pro dlouhodobě
nezaměstnané.
(baď)

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hlučín, Hradec nad Moravicí

Úterý: Nový Jičín, Příbor, Fulnek,
Kopřivnice, Frenštát p. Radhoštěm
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Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

Do Nového Jičína se po dvou stech dvaceti letech
vrátí slavný generál Gideon Ernst baron Laudon,
který zde 14. července 1790 zemřel. Událost
připomene slavnostní akce na Masarykově náměstí.
NOVÝ JIČÍN Kdo přijde ve středu
odpoledne na Masarykovo náměstí v Novém Jičíně, bude mít možná
pocit, že se tady vrátil čas do osmnáctého století.
„Přítomen bude nejenom generál Laudon, ale také jeho učitel plukovník Trenck,“ říká pořadatel
akce Eduard Valeš z Klubu vojenské historie. Plukovníka Trencka
bude představovat Eduard Valeš,
za generála Laudona se převlékne
novojičínský historik Emanuel Grepl.
„Ten už byl císařem, generálem,
Palackým i Casanovou,“ směje se
Eduard Valeš. Na vzpomínce na generála Laudona se na náměstí
představí také nový historický vojenský pluk. „Jde o Laudonův pluk

číslo 29, který dostal od Marie Terezie,“ říká Valeš. Pluk dali dohromady teprve před dvěma měsíci mladí příznivci historie z Nového Jičína. „Nechali si ušít věrné kopie tehdejších uniforem pluku,“ dodává
Valeš.
Vzpomínku připravil Klub vojenské historie – pluk Nr. 29 Laudon
a 11. Szekelský hraničářský husarský jízdní pluk. „Vzpomínkový program má název Generál Laudon
jede přes vesnici... na Bělehrad,“
říká mluvčí novojičínské radnice
Josef Gabzdyl.
V den výročí v 16 hodin zamíří
vojenský průvod přes náměstí
k Laudonovu domu. Poté zazní
krátký koncert barokní hudby. „Kytarista a flétnistka zahrají staré vo-

FAKTA

Co zavedlo Laudona
do Nového Jičína

„Největším lákadlem je podle mě
model tramvaje, která kdysi jezdila přes Petřvald do Ostravy. Pro muzeum ho udělal jeden nadšenec,“ dodal Jiří Atanasovský. Malá zelená
tramvaj s číslem 7 je funkční a projíždí vitrínou v jedné z místností v přízemí. Je součástí stálé expozice Kouzelný svět tramvají, která mapuje historii dopravy především na Karvinsku a Ostravsku. Kromě toho, jak vypadaly dobové uniformy nebo jíz-

život v krátkosti představí historik
a kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík. Pak zazní čestná salva. Akci podporují i Klub vojenské
historie – Harrach No. 7 a jezdecký
oddíl Bludička z Nového Jičína –
Bludovic.

Laudon sbíral vojenské plány

Laudon přijel do Nového Jičína
v květnu 1790, kdy soutěžil ve
střelbě. O dva měsíce později se tady
zastavil při kontrole slezských hranic.
Nečekaně ho však postihl záchvat
třesavky a později dostal zápal plic.
Stihl napsat závěť a pozdravit svou
armádu. 14. července zemřel.
jenské písně z osmnáctého století,
které si upravili,“ říká Eduard Valeš.
Po krátkém koncertu Laudonův

» Servis na léto V Petřvaldě lidé najdou kromě modelů tramvají také například kopie světově proslulých drahokamů

Funkční model tramvaje projíždí
vitrínou

Pátek: Ostrava

Nový Jičín si připomene úmrtí
slavného generála Laudona

Technické muzeum potěší i netechnické typy
PETŘVALD Zájemci o techniku, minerály či třeba historii Těšínska najdou ideální kombinaci v Technickém muzeu v Petřvaldě. Dozví se
v něm mnohé o těžbě uhlí nebo
o tom, jak vypadaly tramvaje před
sto lety.
„V přízemí jsou stálé expozice, nahoře v patře pak různé menší výstavy, které se časem obměňují,“ uvedl
jeden z návštěvníků Jiří Atanasovský. Mezi známé prvky petřvaldského muzea podle něj patří výstava nazvaná Tradice hornictví na Karvinsku. Člověk se díky ní může dozvědět o dvousetletých dějinách těžby
černého uhlí.
Moravskoslezský kraj je značně
poznamenaný fáráním horníků, které bezpochyby zanechalo stopu i na
životě a kultuře místních lidí. Návštěvník může vidět ukázky dobových hornických uniforem, praporů,
stuh, ale i záchranářské výzbroje
a svítidel. Pracovníci muzea expozici minulý rok z větší části reinstalovali. Nyní je už připravena pro další návštěvy.

Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Eduard Valeš z Klubu vojenské historie zve příznivce historie ještě na
další akci spojenou se slavným generálem. „Třetího září bude na Staré poště zahájena výstava kopií
vzácných vojenských plánů
a map, které vytvořil sám generál
Laudon nebo jeho podřízení. Laudon také vojenské mapy a plány
sbíral,“ říká Eduard Valeš.
V Novém Jičíně bude osobnost
slavného generála připomenuta
ještě při městských slavnostech na
začátku září. V neděli 5. září se v lokalitě Bocheta rozpoutá historická
bitva coby vzpomínka na Laudonův triumf v roce 1789 v bitvě u Bělehradu proti Turkům.

Laudon se 13. února 1717 narodil na statku Tootzen v Livonsku
(nyní Tootsi v Estonsku) a zemřel
14. července 1790 v domě č. 29 na
náměstí v Novém Jičíně.
Kromě písně po něm zůstala
i německá kletba Himmel Laudon!, což v překladu znamená Nebesa, Laudon!, kterou údajně volali vyděšení Prusové. Proslavil se ve
válkách právě s Pruskem a svým tažením na Balkán proti osmanské
říši.
Laudon zavítal do Nového Jičína poprvé v květnu 1790, kde
s místními soutěžil ve střelbě.
O dva měsíce později se zde zastavil při kontrole slezských hranic.
Nečekaně ho však postihl záchvat třesavky a později dostal těžký zápal plic. Stihl napsat závěť
a pozdravit svou armádu. Čtrnáctého července zemřel. Jeho ostatky
byly převezeny do vídeňského Hofburgu, na domě je od roku 1990 pamětní deska s bustou.
Jaroslav Baďura

Kina Kuky se vrací – český film Jana
Svěráka o putování malého medvídka
Bílovec

Nový Jičín

LETNÍ KINO

KINO KVĚTEN

Zámecká ul, tel. 556 412 276

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Iron Man 2

21.00

To byl zítra flám
18.00, 20.00

Bohumín
Ostrava

LETNÍ KINO
Park Petra Bezruče, tel. 596 012 124

Psycho

KINO ART

21.15

(DKMO), 28.října 124, tel. 597 489 111

I Love You Phillip Morris

Bruntál

17.00, 19.30

Jesenická 1, tel. 775 954 202

KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712

Toy Story 3: Příběh hraček 3D
17.30
Robin Hood
17.45, 20.00
Užívej si, co to jde
20.30

Iron Man 2
Nedodržený slib
Nějak se to komplikuje

KINO CENTRUM

MINIKINOKAVÁRNA

Budišov nad Budišovkou

Kostelní 3, tel. 599 527 851

Ženy v pokušení

KINO

17.00, 19.30

Halaškovo náměstí, tel. 556 305 334

Jak vycvičit draka

16.30

MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989

Frenštát pod Radhoštěm

Sex ve městě 2

KINO

14.30, 20.10

Tyršova 1071, tel. 556 835 098

Muži, kteří nenávidí ženy

Ženy v pokušení

20.00

14.40, 20.15
Dopisy pro Julii

Havířov
KINO CENTRUM
nám. Republiky 7, tel. 596 819 501

Jak vycvičit draka
Sex ve městě 2

15.30, 17.45
20.00

Princ z Persie: Písky času
Záložní plán
StreetDance 3D
Twilight sága: Zatmění

KINO POHODA

tramvaje v měřítku 1:10.

Iron Man 2

denky, se lidé dozvědí také například o nejstarší z úzkorozchodných
drah, která vedla v Bohumíně. Uvidí
vývoj dopravy od vozů tažených koňmi po motorem poháněné tramvaje.
Aktuálně je pro návštěvníky připravena také výstava se jménem
Kouzlo krystalu. Lidé uvidí krásné
a různobarevné drahé kameny. Seznámí se i s méně známými skutečnostmi týkajícími se vzniku, vlastností a využití minerálů. Pracovníci
muzea připravili také kopie světově
proslulých velkých drahokamů. Sou-

Foto: Alexandr Satinský, MF DNES
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Technické muzeum
v Petřvaldu
Otevírací doba
úterý–pátek

9.00–12.30
13.00–17.00
9.00–13.00
13.00–17.00

sobota
neděle
Vstupné
Děti do šesti let zdarma,
děti do patnácti let, studenti a
důchodci 15 korun, dospělí 30 korun.

časná výstava potrvá až do 17. října
a podílela se na ní i muzea z Opavy,
Jeseníku a Brna.
Technické muzeum sídlí v objektu bývalé fary z první poloviny
19. století stojící u římskokatolického kostela svatého Jindřicha v Petřvaldě. Muzeum vzniklo v roce 1983.
V roce 1990 ho převzalo do své péče
Muzeum Těšínska, o tři roky později
koupilo a začalo s rozsáhlou rekonstrukcí, slavnostně bylo otevřeno
5. prosince 1997.
Jakub Záhora

Predátoři
14.15, 16.45, 19.15, 21.30

Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

18.00

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061

Kuky se vrací
Zelená zóna

18.15, 20.30
19.00
21.30
21.45

14.15, 15.30, 18.00,
18.30, 19.10, 20.45, 21.20

Jeseník

Nad modelem Návštěvníci Technického muzea v Petřvaldu mohou spatřit také tento model prvorepublikové

15.15
17.30
19.45

17.45
20.00

Kuky se vrací
14.30, 16.45
Toy Story 3: Příběh hraček 3D
15.45, 16.00, 17.00
Ženy v pokušení
17.40
Solomon Kane
17.50
KINO POLANKA NAD ODROU
Janovská 333, tel. 596 931 190

Kopřivnice

Ženy v pokušení

KINO PULS
Sokolovská 404, tel. 556 871 376

A-Team
Princ z Persie: Písky času

18.00
20.00

KINO PANORAMA
Nádražní 573, tel. 558 672 508

Jak vycvičit draka

Krnov

17.00

Třinec

KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Toy Story 3: Příběh hraček 3D
Princ z Persie: Písky času
To byl zítra flám

19.00

Paskov

KINO KOSMOS

16.15
18.15
20.30

Dukelská 6, tel. 558 331 727

Sex ve městě 2
17.30, 20.00

Vaším objektivem Na největší české fotoalbum rajce.net nahrává fotografie více než 365 tisíc uživatelů. Přinášíme fotky některých z nich, na kterých zachytili zajímavé události uplynulých dnů
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PŘEDPLATNÉ 225 555 522

Skvělá atmosféra Nejen lidé z Frýdku-Místku se dobře
bavili na dalším ročníku festivalu Sweetsen fest, na který byl
Foto: fotojarinko
jako již tradičně vstup zdarma.
V pěně Hranické hry bez hranic na vojenské
základně zakončila netradiční koupel. Foto: wyfufik

Ve vzduchu Ani v bohatém
doprovodném programu náročného
závodu štafet Adrenalin Cup nebyla
nouze o napínavé okamžiky. Důkazem je
tento snímek bikerů na rampě.
Foto: lmik

