4 B

kraj moravskoslezský
pondělí: Opava, Hlučín a
Hradec nad Moravicí

Zprávy z měst

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Ivě Jalůvkové
(iva.jaluvkova@mfdnes.cz, tel.: 558
959 225)
» Inzertní poradce pro Novojičínsko je
Jakub Číhal (jakub.cihal@mafra.cz,
tel.: 602 658 928).

Lidé od nás

Historie města
procházela
Pod Kaštany
Jiří
Tichánek
amatérský historik
Kopřivnice

hodívám poměrně často na
obědy do kopřivnické restaurace Pod Kaštany. Tato
restaurace byla od svého vzniku jakýmsi střediskem kulturního a společenského života v historii města.
Původní hostinec tu postavil na počátku 80. let 19. století místní rolník Jan Buček. V roce 1884 jej odkoupil Ludvík Heisig. Tento Ludvík
Heisig byl velmi uvědomělý a pokrokový. Proto není divu, že se sál
tohoto hostince stal roku 1889
i střediskem kopřivnického vlasteneckého pěveckého spolku Vlastimil i střediskem místní Národní
jednoty. V tomto objektu vznikla
i tělovýchovná organizace Sokol.
Během celého období první republiky se tu konaly večírky a zábavy
pořádané především českými spolky a organizacemi. Není bez zajímavosti, že v sále, kde nyní pomalu popíjím kávu, se začalo poprvé
promítat v Kopřivnici kino. Zde se
za c. k. Rakousko-Uherska pořádaly volební schůze, na kterých promlouval i tehdejší univerzitní profesor Tomáš Masaryk, pozdější čestný občan Kopřivnice.
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Náměstím zněl
swing. Teď je na
řadě Jan Budař
FRENŠTÁT p. R. (les) Krásné počasí,
dobrá muzika, pohodová atmosféra... Tak to vypadalo v pátek na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm, když to rozbalil Swing
Time Band Martina Svobody. Koncert swingového orchestru ZUŠ
pod názvem Swingová tančírna se
na náměstí konal poprvé – byl součástí Frenštátského kulturního
léta 2011 s podtitulem Frenštát
nás baví. Tento pátek potěší publikum bavič a muzikant Jan Budař
s Romanem Jedličkou.

úterý: Nový Jičín, Kopřivnice,
Frenštát pod Radhoštěm

středa: Frýdek-Místek,
Třinec

Bronzová socha sedícího J. A. Komenského je již třetí
sochou Učitele národů, která ozdobí město Fulnek.
Bývalé vedení města sochu schválilo, uspořádalo
veřejnou sbírku, ta musela být nyní prodloužena.
FULNEK Bronzová socha sedícího
J. A. Komenského je odlitá, zaplacená, ale město nyní potřebuje peníze, které do díla vložilo, získat
zpět. Proto čeká na výtěžek veřejné sbírky, kterou v září loňského
roku vypsalo. Na jejím kontě se zatím sešla ale jen nevalná částka –
necelých deset tisíc korun. I proto
město sbírku na zaplacení sochy
Učitele národů prodloužilo.
Se samotnými penězi na výrobu
a instalaci sochy problém není, ty
již město převedlo, radní by ale poměrně vysokou částku rádi získali
do rozpočtu zpět.
Radnice si k zaplacení sochy peníze totiž vypůjčila z jiné části
městského rozpočtu, který není
kvůli sníženým daňovým příjmům
v právě nejlepší kondici.

Starostka: Ty peníze nám chybějí
Veřejná sbírka má být způsobem,
jak peníze na sochu získat zpět,
jak dostat rozpočet do původního
stavu.
„Je to rest, který nám zde nechali
předchozí radní. Budeme se s tím
muset nějakým způsobem vypořádat,“ vysvětlila důvody problému
starostka Fulneku Jana Mocová.
„Veřejná sbírka zatím vynesla pouze necelých deset tisíc korun,“ dodává.
Cena bronzové sochy Komenského, sedícího v renesančním
křesle s podstavcem, je ovšem
mnohonásobně větší, fulnecká rad-

nice za ni zaplatila zhruba půl milionu korun, do kterého bylo zahrnuto odlití, doprava a výroba kamenného podstavce.

Socha má zvýšit zájem turistů
„Díky další soše Komenského by
město získalo světový primát v počtu jednotlivých soch a památníků
Komenského umístěných veřejně
v jednom městě,“ přibližuje důvody, proč se Fulnečtí rozhodli sochu svého bývalého obyvatele pořídit, starostka Jana Mocová. „Právě
tento fakt by nám mohl pomoci
zvýšit cestovní ruch ve Fulneku
i okolí,“ dodala starostka.
V okamžiku, kdy Fulnek sochu bývalého
biskupa jednoty bratrské umístí na plánované místo, dosáhne
stavu, kdy bude mít
ve městě vzpomínku na Učitele národů z každého dějinného období
našeho státu.

KOPŘIVNICE (sta) Lidé, kteří si rádi
zasoutěží a přitom milují turistiku
– ať už pěší, nebo na kole, si mohou zpříjemnit léto soutěží „Záhadná čtyřka aneb Lojza Lach znovu v akci“, která zájemce provede
okolím Kopřivnice.
„Soutěž provede účastníky celým regionem a umožní jim poznat Lašskou bránu Beskyd opět
zajímavou a netradiční formou,“
prozradila Lucie Petříčková z kopřivnické radnice.
„Cíl hry se může zdát jednoduchý – odhalit, navštívit a vyfotografovat čtyři utajená místa našeho
regionu. Ovšem, aby se to účastníkům povedlo, budou muset projít
i jiné lokality regionu, sbírat indicie, plnit logické úkoly a řešit růz-

né rébusy,“ uvedl Lukáš Filip, manažer Lašské brány Beskyd, která
prázdninové putování pořádá.
Soutěž provede své účastníky
postupně celým mikroregionem
Kopřivnicka, od středověkých hradů Hukvaldy a Štramberk až po tajemné uličky Příbora a průmyslovou Kopřivnici.

Soutěž už začala, tápajícím
pomohou i indicie
Kdo se chce k soutěži přidat, měl
by si pospíšit, vyhlášena byla již
před týdnem. Ztráta času ale není
nijak závažná, správné odpovědi
lze zasílat pořadatelům až do začátku září.
„Pátrat po utajených místech
v okolí Kopřivnice, Příbora, Štram-
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Komenského působení
ve Fulneku
V roce 1618 byl J. A. Komenský
vyslán do Fulneku jako duchovní
správce bratrského sboru. Zde, jak
sám prohlásil, strávil tři nejšťastnější
léta svého života (1618–1621). Tady
vzniklo dílo „Listové do nebe“, zde
začal pracovat nad „Mapou
Markrabství moravského“. Prožil
zde také své krátké manželství
s první ženou Magdalenou.

Bronzová socha sedícího Komenského totiž doplní sochy a památníky, které již ve Fulneku jsou
k vidění.
Bronzová socha, vytvořená podle návrhu slavného sochaře Jana
Štursy v roce 1924, je umístěna
v parku okolo památníku Komenského, který je prohlášen za národní kulturní památku. Původně
byla vytvořena pro aulu Filozofické fakulty Karlovy univerzity, kde
měla být protějškem Myslbekovy
sochy Jana Husa. Léta byla uložena v depozitáři. Ve Fulneku je od
roku 1969. V památníku byla
v roce 1992, ke čtyřstému výročí
narození Jana Amose Komenského, otevřena nová naučná expozice, která je věnována jednotlivým
etapám jeho života.
Další, plastika Jana Pelikána,
byla odhalena při příležitosti otevření první české školy ve Fulneku
v roce 1924.

O sbírku na sochu příliš velký
zájem nebyl
Foto:
Archiv Muzea
Komenského
v Přerově

berka a Hukvald je možné od
4. července, kdy byla na portálu
Lašské brány Beskyd zveřejněna
pravidla i první indicie. Každý,
kdo do 4. září zašle na adresu info@lasska-brana.cz
fotografie
správných míst a na jedné bude
sám zachycen, má možnost vyhrát některou z cen,“ přiblížila pravidla soutěže Lucie Petříčková.
Ani ten, kdo si nebude v průběhu soutěže jistý, jak postupovat
dál, nemusí zoufat. „S většinou
úloh by si měli soutěžící hravě poradit, ale pokud ne, mohou se na
našich stránkách na Facebooku
obrátit přímo na Lojzu Lacha a požádat jej o radu,“ prozradil, kam
se obrátit s žádostí o radu Lukáš Filip.

Poslední sochou se radní rozhodli
uctít svého nejvýznamnějšího obyvatele, Učitele národů a biskupa
jednoty bratrské, loni v rámci udělení čestného občanství Janu Amosi Komenskému. Aby získali na sochu peníze, uspořádalo město veřejnou sbírku. Peníze se ovšem nehrnuly, i proto bylo nyní bylo požádáno o její prodloužení.
Veřejná sbírka začala v září loňského roku a po prodloužení bude
trvat až do září roku 2012.
Autorem je významný akademický sochař Igor Kitzberger. Část
jeho tvorby je zaměřená právě na
osobnost Jana Amose Komenského. Jeho socha Ležící Amos patří

17.30
17.45, 20.15
19.45

SLATINA (hih) Srandy kopec a možná ještě víc si slibují pořadatelé castingu soutěže „JZM hledá talent“.
Zúčastnit se může každý, soutěž je
vyhlášena jak pro jednotlivce, tak
pro skupiny. Vyhlášena byla jediná
kategorie: recese/zábava/humor.
Soutěžící, kteří chtějí na známých
slatinských slavnostech vystoupit,
se mohou předvést v sobotu 23. července v místním kulturním domě.
„Deset soutěžících vybraných
odbornou porotou postoupí do semifinálových a finálových bojů,“
uvedl Jiří Šindler z recesistického
spolku Jako Za Mlada (JZM), který
soutěž pořádá.
Ty proběhnou už přímo na oblí-

18.00

Kostelní 3, tel. 599 527 851

KINO LUNA

KINO

Výškovická 113, tel. 596 751 712

Lidice
Hanna

Tyršova 1071, tel. 556 835 098

19.30

17.00
19.30

17.00
19.30

CINESTAR OSTRAVA

Havířov

Novinářská 6c, tel. 595 699 989

Cigán
Hanna
Kung Fu Panda 2

14.50, 20.15
18.30
16.00,
3D 15.00
Lidice
18.10, 20.50
Pan Popper a jeho tučňáci
14.15
Pařba v Bangkoku
17.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 17.10
3D 14.15, 17.15
Transformers 3
14.15, 15.30
17.30
20.00
3D 14.45, 18.00
19.20, 21.15
Ženy sobě
16.15
19.00, 21.30

KINO ÚSVIT
Dlouhá 46A, tel. 596 411 277

Letopisy Narnie: Plavba jitřního poutníka
15.30
X-Men: První třída
17.45

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

Voda pro slony

17.00, 19.30

MINIKINOKAVÁRNA

Tantra

18.00

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061

17.30
20.00

KINO POLANKA
Janovská 333/7, tel. 596 931 190

Krnov

Hop

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

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
17.30
Ženy sobě
20.30

Transformers John Turturro si
zahrál ve třetím pokračování
oblíbené série. Foto: Profimedia.cz

18.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 689, tel. 558 331 727

Hanna

17.30, 20.00

ke klenotům helfštýnské sbírky
uměleckého kovářství.
Nová bronzová socha sedícího
Komenského, která má připomínat jeho pobyt na Novojičínsku,
by měla být dle předpokladů umístěna v atriu Knurrova domu. Jedná
se o čtyřkřídlý třípodlažní palác
s obdélným nádvořím. Právě na
něm by měla být socha odhalena
při příležitosti výročí narození Komenského v březnu příštího roku.
Dům je situován u jihovýchodního rohu náměstí.
„Autor si přál, aby byla socha
umístěna v památníku J. A. Komenského, ale socha je bronzová a na
tomto místě by nebyla dostatečně
zabezpečena,“ vysvětluje důvody,
proč si město vybralo dům z osmnáctého století a ne prostory památníku, starostka Jana Moclová.
Bratrský sbor ve Fulneku vznikl
v roce 1484. V roce 1616 byl Komenský vysvěcen na kazatele a odešel
do Fulneku, kde poznal svou první
ženu Magdalénu Vizovskou. Po porážce stavovského povstání byl nucen Fulnek opustit a skrýval se na
různých místech. V samotném Fulneku najdete muzeum J. A. Komenského i památník, který se tyčí nad
městem Fulnek a je umístěn v místech, kde J. A. Komenský rád pobýval se svými žáky.
Ve Fulneku, jak sám prohlásil,
strávil tři nejšťastnější roky svého
života. V této době kvetly na Novojičínsku i jeho zásluhou další bratrské školy (v Mořkově, Suchdole,
Novém Jičíně a Starém Jičíně).
Finanční příspěvky mohou zájemci zasílat na číslo účtu
1871658339/0800, nebo přispět na
pokladně městského úřadu.
Hana Hilbertová

bené akci Jako Za Mlada 6. srpna
2011 ve Slatině. Kromě zmiňované
recesistické soutěže proběhne během odpoledního programu také
vystoupení Evy a Vaška.
„Na menší návštěvníky naší
akce se už tradičně těší Michal Nesvadba, večer pak vystoupí kapela
MIG 21. Pro frontmana kapely Jirku Macháčka chystáme překvapení,“ doplnil Šidler.
Recesistický spolek JZM vznikl
na podzim roku 1997 a navázal na
činy recesistů PVD (Ptákoviny Všeho Druhu). Akce Jako Za Mlada ve
Slatině přitahují v současnosti tisíce lidí všech věkových kategorií
z blízkého i dalekého okolí.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, které je nejnavštěvovanějším fotoalbem u nás

KINO ART

Frenštát pod Radhoštěm
Kazatel

sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov

Recesisté ze Slatiny vyhlašují
soutěž, hledají nové talenty

Ostrava
Lidice

Jesenická 1755, tel. 775 954 202

X-Men: První třída
Pařba v Bangkoku

pátek: Ostrava (městské
čtvrti)

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

KINO CENTRUM

Máma mezi Marťany
Rychle a zběsile 5
Westernstory

FAKTA

Soutěž provede badatele regionem

Bohumín
21.15

čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

Komenský lidi moc nezajímá

Kina Třetí Transformers v ostravském CineStaru
Román pro muže

ÚTERÝ 12. ČERVENCE 2011
WWW.IDNES.CZ

Rock Therapy První červencovou sobotu se
v letním kině v Orlové konal festival, jehož výtěžek
byl určen handicapovaným, vystoupili Root (vpravo),
Kiss Praha nebo Ruda z Ostravy.
3x foto: alil.rajce.net

