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OSTRAVA (štv) Noviny po celý rok
a k nim čtenářský koutek se sedací-
mi vaky – to je projekt našich no-
vin s názvem Mecenáš DNES, kte-
rý podporuje zájem studentů o ak-
tuální dění doma i v zahraničí. Své-
ho mecenáše má i ostravské Gym-
názium Hladnov. Je jím ředitel per-
sonální agentury Trenkwalder Jan
Kozina.

„Gymnázium Hladnov jsem si
vybral, protože to je dvojjazyčná
škola s výukou ve španělštině. Prá-
vě jazyky jsou totiž největší slabi-
nou všech absolventů, se kterými

v naší agentuře pracujeme. Nám
tady věčně někdo sedí a říká – no
jo, ty jazyky, já vím, že je to můj
problém, já se to doučím...“ uvedl
Kozina.

Co se týče gymnázií jako tako-
vých, považuje především ta vícele-
tá pro děti za správnou volbu. „Ně-
kdo to cítí jako elitářství – já ne.
Chytrým dětem prostě patří jiné
vzdělání,“ dodal Kozina. „Považuji
to i za jednu ze svých životních vý-
her, že jsem se kdysi na jednu tako-
vou školu dostal. Jste v kolektivu
vybraných dětí a v šesté třídě už je

to doba, kdy začínáte více přemýš-
let. Jste v kolektivu dětí, kde už
není tak snadné vyniknout, takže
vás to žene dopředu.“

Jak se učil on sám? „Asi jsem byl
v zásadě premiant. Učil jsem se
snadno, rád a dobře,“ řekl Kozina.
„To dnešní školy v dětech často je-
jich nadšení ubíjejí. Jejich úlohou
by mělo být, aby zachovaly dětem
zvědavost a touhu se učit, radost,
že se něco dozvídají. Bohužel se to
děje opačně. Já jsem si to ale třeba
nenechal vzít – vždy jsem rád stu-
doval, i teď chodím rád na kurzy.“Krásy podzimu Zatímco

Ostravu a okolí o víkendu trápil
smog, pár desítek kilometrů dál
na hřebenech Beskyd vládl
nádherně barevný a slunečný
podzim, který vylákal mnoho lidí
k procházce. 3x foto: anylka.rajce.net

» Pokračování ze str. B1
„Němci byli ukryti za našim do-
mem a ostřelovali silnici na Hladké
Životice. Naše rodina byla schová-
na ve sklepě, bylo nás tam celkem
sedmnáct. Rusové nám okýnkem
do sklepa hodili fosforový granát,
vše začalo hořet, a my museli ze
sklepa ven,“ líčil Buček takřka se-
dmdesát let staré události.

Sovětský tank jejich dům objel ze-
zadu a pak se prudce otočil a střílel
na německé vojsko. Jeden z němec-
kých vojáku však po něm vystřelil
pancerfaustem. „Zasáhl ho do věže.
Tank začal hořet,
uvnitř uložená munice
explodovala a utrhla
mu část věže. Ta spadla
nedaleko tanku,“ po-
psal Buček.

Podvozek tanku po
válce odvezli nejprve
na vlakové nádraží do
Hladkých Životic
a poté do ostravských hutí. Tam ho
ve vysoké peci přeměnili opět v žele-
zo.

Část tankové věže ale zůstala na
místě. Byla tak těžká, že s ní nikdo
nemohl hnout. Proto ji lidé postup-
ně podkopávali, až se ocitla pod
úrovní povrchu země.

„Jen jsme zírali, co všechno si
pan Buček pamatoval, a úplně nás
šokoval, když se zeptal, jestli se
chceme podívat na fotografii toho
tanku. A opravdu vytáhl zažloutlou
fotku, která definitivně potvrdila,
že se pod zemí skrývá část tanku,“
popsal Bartošík.

Navíc se z fotografie dalo určit
velmi přesně místo, kde věž tanku

skončila pod zemí, tedy na poli ne-
daleko oplocení domu pana Bučka.
Ostatně pamětník odhad potvrdil.

Hledačky kovů pak na místě
opravdu hlásily, že se pod zemí
skrývá něco většího. „Nejprve jsme
našli střepiny dělostřeleckých gra-
nátů, ale v ještě větší hloubce pří-
stroje zaznamenaly rozměrnější ko-
vové předměty. Proto jsme se asi za
týden vrátili ještě lépe vybaveni,“
řekl Bartošík.

Plni očekávání se pustili do vyko-
pávání historie a země po 67 letech
vydala nejprve plotnu z pancéřova-

né oceli, poté další část
tanku i s periskopy
a ventilační kopulí.

„Dalším velkým pře-
kvapením bylo to, že
pod vyzdviženou částí
ležela i druhá zadní
část stropního pancíře
s poklopy i velitelskou
věžičkou a lafetou vel-

korážního kulometu. Na tento kou-
sek však už musela nastoupit těžká
technika, nalezené díly celkově váži-
ly asi jednu tunu,“ poznamenal
amatérský historik.

Zbytky tanku skončily v suchdol-
ském muzeu a po odborném restau-
rování budou vystaveny.

Na památku šesti uhořelých vojá-
ků chtějí suchdolští muzejníci odha-
lit památníček. Objev tanku považu-
jí za jeden z největších úspěchů je-
jich dosavadní badatelské práce.

Josef Gabzdyl

Co se v Pustějově v 80. letech nepovedlo Veřejné bezpečnosti, to dokázali
suchdolští badatelé. Na počest padlých vojáků chtějí odhalit památníček.

FAKTA

Tank IS-2 Stalinec
■ Sovětský těžký tank IS-2
(Iosif Stalin) známý také jako
Stalinec se uplatnil hlavně
na konci druhé světové války,
kdy jím byly přednostně
vyzbrojovány gardové
jednotky.

■ Tank byl velmi účinný hlavně
díky mohutnému kanonu ráže
122 milimetrů, k dispozici byly i
dva kulomety ráže 7,62 mm a
jeden velkorážní kulomet.

■ Právě tento typ stál v Praze
na podstavci jako tank číslo 23,
který měl jako první dorazit
na pomoc Praze.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události
v Moravskoslezském kraji, mohou
se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

PUSTĚJOV (jog) Žádná poraženec-
ká nálada. Wehrmacht sice po těž-
kých bojích v dubnu 1945 přišel
o průmyslově velmi důležitou Os-
travu, ale při ústupu v posledních
dnech 2. světové války se ně-
mečtí vojáci rozhodně nehodlali
vzdát.

Právě naopak. Druhý květnový
den bojovali o zdánlivě nevý-
znamné území v prostoru mezi

obcemi Kujavy a Pustějov nedale-
ko Studénky na Novojičínsku. Po
krátké bitvě zůstalo na bojišti zni-
čených pět německých a tři sovět-
ské tanky.

Severní a střední části Pustějo-
va byly osvobozeny 3. května po
předchozí dvoudenní dělostřelec-
ké přípravě. „Zbytek obce však
Rudá armáda dobývala až do ran-
ních hodin 5. května, kdy byli

Němci zatlačeni směrem k Hlad-
kým Životicím, Suchdolu nad Od-
rou a obci Kletné,“ popsal Petr
Bartošík z Muzea městysu Such-
dol nad Odrou.

V bojích o Pustějov padlo se-
dmatřicet sovětských vojáků a do-
dnes neznámý počet vojáků ně-
meckých. „Na tehdejší události
bychom neměli nikdy zapome-
nout,“ připomněl Bartošík.

Další fotografie nalezeného tanku si
můžete prohlédnout na krajském webu.

„Věčně někdo říká, no jo, ty jazyky, doučím se“
»Mecenáš DNES Jan Kozina ze společnosti Trenkwalder podporuje v rámci novinového projektu MF DNES Gymnázium Hladnov

„Nejprve jsme
našli střepiny
granátů, ale v ještě
větší hloubce
přístroje
zaznamenaly
rozměrnější
kovové předměty.“

V květnu 1945...
Na snímku je tank, zachycený
v Pustějově těsně po
osvobození, už bez části věže.
Foto: Muzeum Suchdol nad Odrou

Jan Kozina, ředitel personální
agentury Trenkwalder.

Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

... a dnes
Petr Bartošík před nalezenou

částí ukazuje dokumentaci
k tanku IS-2 Stalinec
s technickými daty.

Při práci Zdeněk Strnadel
odstraňuje nánosy z předního
pancíře.

2x foto: Alexandr Satinský, MF DNES
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Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105
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Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

Pověsti nelhaly.
Amatérští historici
našli zbytky tanku

Wehrmacht bojoval o každou obec


