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Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

Zámek v Bílovci pomohou
oživit kopie z Chorvatska
Po desetiletí byl veřejnosti uzavřen, teď však pomalu
ožívá. Řeč je o zámku v Bílovci, který letos zažije
první návštěvnickou sezonu. Začne v něm fungovat
muzeum, připravuje se také velkolepá bitva.
BÍLOVEC Ačkoliv to zvenčí příliš patrné není, na zámku v Bílovci to
žije. Malují se stěny, věší závěsy,
uklízí se. Plány Eduarda Valeše
z občanského sdružení Kuratorium zámku Bílovec se plní.
Město loni přijalo jeho nabídku
vytvořit na zámku muzeum a pořádat tam kulturní akce. První dvě,
na podzim loňského a na začátku
letošního roku, už má zámek za sebou. Teď ho čekají další a už v květnu otevře první část muzea věnovanou posledním majitelům zámku – Sedlnickým z Choltic, kteří zámek obývali tři sta let. „Momentálně zjišťujeme různé informace z archivu. Už máme v kopiích několik

obrazů Sedlických, máme i stavební plán zámku, historické pohlednice či zajímavosti z matrik,“ říká
Eduard Valeš.
V archivech teď tráví hodně
času, protože nikdo před ním tolik
informací o zámku dohromady nedával. Vůbec jednoduché například není sehnat historický mobiliář. „Zatím totiž nevíme, jaký nábytek tam přesně byl. Třeba pan Zezulčík při obnově zámku v Kuníně
měl k dispozici historické fotografie, ale my nemáme nic. Dokonce
ani vnuk posledního majitele Petr
Sedlický, s kterým jsme v kontaktu, žádné nemá,“ podotýká Valeš.
Proto se snaží pátrat v archivech.

FAKTA

Z historie zámku
Původně renesanční zámek
z 16. století v roce 1945 zapálila
ustupující německá armáda a zcela
vyhořel. Dochovalo se jen několik
obrazů. Na konci 90. let sloužil
jako archiv. Město ho získalo v roce
1994 a dlouho nevědělo, co s ním.

Jeho nadšení ale rozhodně neutichá. Třetí sobotu v dubnu na
zámku zahájí výstavu věnovanou
baronu Trenckovi a jeho pandurům. Plukovník rakouské armády,
který se proslavil svou neobyčejnou odvahou, velitelskou zdatností a neobvyklou bojovou strategií,
sice není zásadní postavou zámku,
ale určitý vztah k němu má. „Pod
jeho velením se tudy panduři protáhli,“ dodává Valeš, jenž materiá-

ly k výstavě sháněl po různých zemích. „Například z chorvatského
muzea nám poslali kopie obrazů.
Tamní Trenckův zámek se tam snaží oživit podobně jako my se snažíme oživit Bílovec,“ vysvětluje Valeš.
Druhou část muzea věnovanou
Pražmům z Bílkova, kteří zámek
založili, plánuje otevřít v září. Na
červenec chystá velkolepou bitvu
a během sezony další výstavy či
koncerty. Program o čarodějnicích
zase nabídne poslední den v dubnu. V ten den čekají návštěvníky
i noční prohlídky zámku při svíčkách. „Budou moci okusit, jaké to
bylo, když na zámku strašilo,“ dodává Valeš s tím, že podle pověstí
se ve sklepení zámku, které v minulosti sloužilo jako vězení, zjevuje
na zdi červená skvrna. „A údajně
se tam zjevuje i bílá paní, ale tu
jsem nikdy neviděl.“
Iva Jalůvková

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

Pátek: Ostrava

Krátce
kým souborem první místo. Porotu zaujalo jeho představení s názvem Ve dne spím, v noci ne, ale
sova nejsem ve 3D. Díky tomu se
soubor představí na celostátní přehlídce studentských divadelních
souborů Mladá scéna v Ústí nad
Orlicí.
(jal)

PUSTEVNY

Lanovka bude mimo
provoz

BÍLOVEC

Pravidelná jarní údržba čeká příští
týden lanovou dráhu na Pustevny.
Z toho důvodu bude lanovka od
pondělí 4. do pátku 8. dubna a od
pondělí 18. do pátku 22. dubna
mimo provoz. V ostatní dny odjíždí
lanovka z Ráztoky na Pustevny
a zpět každou celou hodinu od
7 do 18 hodin.
(jal)

Starosta zve
podnikatele na setkání
Na neformální setkání s vedením
města pozval všechny podnikatele, kteří na území města podnikají
nebo v něm žijí, starosta Bílovce.
Akce se uskuteční ve středu od
17.00 hodin v malém sálu Domu
kultury v Bílovci. Setkání je volně
přístupné.
(jal)

KOPŘIVNICE

NOVÝ JIČÍN

Studentský soubor slaví
úspěch

Archeolog bude
přednášet o Slovanech

Velký úspěch slaví divadelní soubor Na značky Domu dětí a mládeže v Kopřivnici. Na divadelním festivalu Setkání divadel malých jevištních forem, který se uskutečnil
před pár dny ve Valašském Meziříčí, získal spolu s frýdecko-místec-

O tom, jak kdysi žili Slované, bude
ve čtvrtek 31. března v Novém Jičíně přednášet archeolog Muzea Novojičínska Alois Knápek. Přednáška začne o půl páté odpoledne
v Trámovém sále Žerotínského
zámku. Vstupné je 30 korun. (jal)

„Mám životní formu,“ říká novojičínský policista, který se chystá zdolat Everest
NOVÝ JIČÍN (ČTK) Na svůj druhý pokus zdolat vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest se připravuje třiatřicetiletý novojičínský policista
a horolezec Marek Novotný. Balí
potřebné vybavení a dokončuje práci na vypilování kondice. Loni v létě
během devíti dnů zdolal čtyři nejvyšší hory Alp a se závažím běhal
do kopců v Beskydech.
„Myslím, že mám životní formu.
Věřím, že tentokrát horu zdolám,“
řekl policejní instruktor.
Připravuje se na svou druhou himálajskou expedici. V roce 2009
skončil těsně před vrcholem. K sestupu jej donutil silný vítr. Tentokrát se ale chystá na Everest úplně
sám. „Taková expedice je finančně
náročná a sehnat dobrého parťáka
je problém,“ vysvětlil své rozhodnutí. Při výstupu se navíc obejde úplně bez nosičů. „Věci si nechám dopravit jen pod horu. Pak už se
o všechno postarám sám,“ řekl.

Na vrchol chce vystoupat z Tibetu severovýchodní cestou. Ta je považována za náročnější. Obtížnost
navíc zvyšuje i rozhodnutí vynést
všechny věci na zádech. „Je připraven na horu vylézt bez kyslíkového
přístroje. Kombinace všech těchto
faktorů řadí pokus mezi extrémní,“
uvedl Zdeněk Bartoš, manažer
týmu Extreme-sports.cz, k němuž
Novotný patří.
„V něčem to bude složitější. V něčem zase naopak snadnější. Postup
ve větších skupinách je bezpečnější, ale pomalejší. Já budu stoupat
svým tempem rychleji. Nesu ale větší riziko,“ přemítá Novotný.
K vysokohorskému lezení se dostal před pěti lety. „Jezdili jsme do
Tater a pozoroval jsem lezce. Už
mě nebavilo chodit jen po vyznačených trasách. Chtěl jsem zkusit
něco náročnějšího,“ vysvětlil. Navíc se zapojil do novojičínského horolezeckého oddílu a právě tam do-

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

stal před lety nabídku zdolat Everest. „Mně to přišlo jako dobrý nápad. Přihlásil jsem se. Do té doby
jsem ale byl jen v Tatrách. I do Alp
jsem poprvé jel až těsně před expedicí,“ uvedl. Nyní je ale rád, že už
v Himálajích byl a má za sebou jeden pokus.
Na dlouhou cestu k vysokému
cíli se vydá 30. dubna. Po příletu do
Nepálu se přesune na tibetské území. Postupně sám vybuduje dva
výškové tábory. „Do května bude
probíhat nezbytná aklimatizace.
Na vrchol Mount Everestu plánuje
zaútočit před letní monzunovou sezonou. Poslední fáze výstupu proběhne v druhé polovině května. Vše
záleží na počasí,“ popsal průběh
jednočlenné expedice Bartoš.
Pokud mladý policista uspěje,
bude teprve jedenáctým Čechem
a prvním policistou, kterému se podařilo vystoupit na nejvyšší horu
světa.

Policejní instruktor Marek Novotný se v těchto dnech připravuje na zdolání nejvyšší hory světa Mount
Everestu, a to bez nosičů a kyslíku.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Chudáci důchodci, kteří život promrhají prací
» Studenti píší noviny Mladí lidé se tentokrát pokoušejí najít odpověď na otázku týkající se důchodů a jejich reformy

N
Bonver Valašská Rally 2011
Na Valašsku se uplynulý pátek
a sobotu konal další podnik
valašské rally. Již tradičně se
jezdilo v okolí Valašského
Meziříčí, Nového Jičína.
3x foto: iwosh009.rajce.net

erudovská otázka. Oč
tu běží aneb Kam s nimi? Do mateřských
školek? Do práce? Řeč
je o důchodcích. Přerůstají nám
přes hlavu i kapsu?
Za tři a půl roku přitom budeme znovu číst z billboardu: Zvýšíme důchod! Proč tenhle slib vynese více židlí po premiérově levici
ve Sněmovně? Rok co rok budeme platit vyšší daně a kolotoč už
nikdo nezastaví.
Důchodovou reformu reformujeme už deset let. Nastala tím,
že byla posunuta hranice důcho-

dového věku. Možná budeme
tam, kde je Řecko teď. Dostaneme půjčku od Evropské unie (jestli zbudou pro nás peníze) a naše
generace zase bude platit vyšší
daň ze všeho, třeba i z toho, že se
půjdeme do soukromého lesa nadýchat čerstvého vzduchu, pokud tedy nějaký ještě někde vůbec bude.

Z čeho mám ale našetřit
na pozemek?
Na hlavu postavený mi připadá
vládní návrh koupit si pozemek
a na stáří ho prodat, aby stát ne-

musel vyplácet tak velký důchod.
Česká republika je malá země –
hornatá – a ne všechny pozemky
se dají koupit. Z čeho mám našetřit na pozemek, na studium
a vlastní bydlení? Když si všichni
koupí pozemky na stáří, kde já
mám postavit dům?
Na to je jednoduchá odpověď,
koupím ho od dědy. Tam ho postavím. A až budu mít bolavá kolena a každý večer si dám zuby do
skleničky, tak ten dům prodám.
Na jaře už nezaseju a krávu prodám též. Co tedy budu dělat s výdělkem za pozemek!?

Zabývám se proto nápadem,
že si koupím ty pozemky dva.
Kde ale na ně vzít? Už to mám! Začnu hrát hazard, sázet na koně,
přidám se k mafii nebo se stanu
mezinárodním podvodníkem
a mám to. A pokud budu mít stále málo, nejspíš se vydám pro
úspory jiných z banky. Pak jistě
nějaké peníze budu mít a ještě
můžu živit jiného důchodce, který také promrhal svůj život poctivou prací.
Adam Příhoda,
Gymnázium a SOŠ,
Frýdek-Místek

Kina Odcházení – režijní debut Václava Havla v CineStaru
Bruntál

Bibliotheque Pascal

KINO CENTRUM

Rango
Fotři jsou lotři

17.45
20.00
17.30
19.45

Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

Tacho

KINO

Těreškovové 2234, tel. 596 312 061

Tyršova 1071, tel. 556 835 098

19.30

19.30

127 hodin
Černá labuť

Kolářská 5, tel. 553 615 658

Řetězová zpráva

Big Lebowski

KINO LUNA

NOVÁ SCÉNA VLAST

KINO PULS

Hlavní 112, tel. 558 438 083

Obránců míru 368, tel. 556 871 415

Odcházení
Londýnský gangster

17.00
19.00

Když kámen promluví, Tantra

KINO MÍR 70

KINOKAVÁRNA

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Palackého 305, tel. 556 720 594

127 hodin
The Doors

Tron Legacy

17.00

20.00

17.00
19.30

MINIKINOKAVÁRNA

Autopohádky
Rango

Kostelní 3, tel. 599 527 851

Dívka z Monaka
Lepší svět
17.45
20.00

17.00
19.30

AKADEMICKÝ FK - KINO VESMÍR
Zahradní 17, tel. 595 995 733

Úterý po Vánocích

Nový Jičín

MULTIKINO CINESTAR

KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE

KINO KVĚTEN

Novinářská 6c, tel. 595 699 989

Hlavní třída 31a, tel. 596 808 014

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Dilema

Havířov

Světová invaze
Obřad
Méďa Béďa
Máma mezi Marťany

Výškovická 113, tel. 596 751 712

Krnov

Fulnek

19.00

Ostrava

Kopřivnice

Správci osudu
Sanctum
Odcházení

Ostrožná 46, tel. 553 791 947

Frýdek-Místek

Odcházení
Rekviem za sen - filmový klub

18.00

OBECNÍ DŮM - KLUB ART

17.45
20.00

Gnomeo & Julie
Králova řeč
Všemocný

KINO MÍR

Karviná
KINO CENTRUM

18.00
20.15

Opava

KINO POHODA

Frenštát pod Radhoštěm

Zelený sršeň

Králova řeč

Jeseník

Jesenická 1, tel. 775 954 202

127 hodin

17.45

14.15
15.45
18.15, 20.45
16.15
18.45, 21.15
16.40, 19.00
16.45
19.15, 21.30
17.30
19.30, 21.30
18.30, 21.00
19.00, 21.30
14.30
14.30, 15.00
16.30, 17.00
15.30
15.45
18.15, 20.45

KINO POLANKA NAD ODROU
Janovská 333, tel. 596 931 190

Cizinec

18.00

Třinec
19.30

KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727

14.10

Odcházení
Obřad

17.30
20.00

