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Vlast patřila Cyklocestování
Netradiční festival se koná i v jiných městech, Frýdek–Místek má ale výjimečnou pozici
MAREK CHOLEWA

Frýdek-Místek – Frýdeckomístecká Nová scéna Vlast
patřila o víkendu unikátnímu
festivalu
Cyklocestování.
Přehlídka cestopisných besed
a promítání má své věrné příznivce.
„Je to přínos. Podíváme se,
jak jiní cestují,“ poznamenal
Aleš Palička z Nové Bělé, který na projekce přišel už v sobotu dopoledne. „Sami jezdíme na kolech, chceme prokonzultovat i názory ostatních,“ řekl jeho kolega Vladimír Pudich.
„Jezdíme po vlastech českých, pět let jsme jezdili i na
Zakarpatskou Ukrajinu. Tam
už to známe, takže teď zkusíme něco jiného. Letos plánujeme jet do Litvy,“ přiblížil
Vladimír Pudich, jenž žije
v Ostravě-Hrabůvce. „Celý
život jsem jezdil do práce na
kole, nikdy jsem neměl měsíčník,“ dodal nadšenec.
Hlavním
organizátorem
festivalu je Martin Stiller.
„Vzniklo to ve spolupráci
s jedním kamarádem, Tomášem Skotnicou, a já jsem měl
myšlenku udělat něco speciálního jenom pro cyklocestovatele. Tedy nejen běžný outdoorový festival,“ připomněl
Stiller. První ročník akce se
konal v roce 2006. Cyklocestování je k vidění i v Brně a
Hradci Králové, Stiller ale
zdůrazňuje, že hlavním místem konání je pro něj FrýdekMístek. „Právě tady festival
začal a tady vůbec vznikla ta
myšlenka a tradice,“ upozornil. Už v sobotu dopoledne bylo v sále odhadem 150 lidí,
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Na bále byla Tma i šmoulové
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„Čendaspolek je o setkávání lidí stejného smýšlení a
životního stylu. Někdy se jen sejdeme, abychom poseděli, ale máme i celoroční plán akcí. Některé se opakují,“ řekl Pobuda. „Nejsme organizace s nějakými pevnými pravidly. Všechno je postaveno na chuti a chtění.“ Podle Dajany Zápalkové je však jedna změna nutná. „Máme už požádáno o registraci jako občanské
sdružení,“ naznačila. Důvody jsou čistě finanční.

DVA ŠMOULOVÉ sklidili v sále obrovský aplaus. Šmoula v popředí řekl, že nemá rád focení. Foto: Deník/Marek Cholewa

Kraj opět dusil smog
FESTIVAL LÁKAL i Janu Matysovou (vpředu). Na snímku si prohlíží propagační materiály před tím, než zamířila do sálu na jednu z besed. Zajímalo ji Portugalsko a ženská ostrovní cykloturistika. Foto: Deník/Marek Cholewa
hlavní nápor ale přišel večer.
„Většina lidí chodí na besedy
a promítání, pokud jde o výstavky a prodej, to je opravdu
jen doplněk,“ naznačil Martin
Stiller. Akce byla při své
premiéře jednodenní, nyní je
už tradičně rozložena do dvou
dnů. „Těch projekcí je moc.
Byla by škoda, abychom po
prvním dnu hned balili,“
uvedl organizátor. Někteří
cestovatelé se mu ozývají sami, jiné oslovuje sám. „Je to
tak půl na půl. Někdo pošle
e-mail a nabízí besedu, já se

zase dozvím o spoustě lidí,
které kontaktuji. Abych měl
něco, co zapadá do programu,“ vysvětlil Martin Stiller.
Vladimír Pudich, který byl
na akci pouze jako návštěvník, se v sobotu svěřil, že před
časem se vydal poznávat Gruzii. „Jezdil jsem jenom kolem
Tbilisi. Tam nikdo na kole nejezdí, já jsem tam byl raritou,“
pravil s tím, že mezi místními
poutal velkou pozornost.
„Všichni chodili kolem, ti
nejodvážnější zkoušeli i brzdit,“ smál se cestovatel. „Kola

mám rád, ale spíše mě baví
turistika,“ konstatoval jeho
známý Aleš Palička.
Do Místku až z Přerova přijela Jana Matysová. „Přivstala jsem si. Zajímá mě Portugalsko a ženská ostrovní cykloturistika,“ uvedla s odkazem na příspěvek, který si pro
publikum připravila Slávka
Chrpová. Těšila se i na besedu, při které manželé Stillerovi přiblížili svou cestu po
Kubě, Mexiku a USA. „Je to
úctyhodné,“ zhodnotila Jana
Matysová.

Víte, co znamená slovo děvucha? (děvče)

Ostrava – I když mírný větřík a sobotní ranní sněžení
mírně snížily množství polétavého prachu v ovzduší,
zůstaly po oba víkendové dny Ostravsko, Karvinsko i
další okolní města stále v zajetí smogu. Čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu dosahovaly
v sobotu ráno například v Bohumíně 161 mikrogramů
na metr krychlový, v Havířově 165 mikrogramů, v
Českém Těšíně 184 mikrogramů a v Ostravě-Zábřehu
143 mikrogramů (limit je padesát mikrogramů).
Stále trvala smogová situace, která byla vyhlášena už
ve čtvrtek pro Ostravsko a Karvinsko a o den později i
pro Třinecko. V neděli se ochladilo, teploty klesly níže
pod nulu, škodlivin v ovzduší mírně ubylo, ale u polétavého prachu stále překračovaly limity. Hodinu po
nedělním poledni byl pak odvolán signál regulace pro
Třinecko. V neděli večer a v noci na pondělí nemělo
podle předpovědi meteorologů dojít k významnější
změně imisní situace, koncentrace polétavého prachu
měly zůstávat stále nad povoleným limitem.
(lap)

Výstava končí už v pátek
Český Těšín – Minigalerie Na Plotě v Městské knihovně v Českém Těšíně-Svibici ještě do pátku 25. února
zve na výstavu Malování pro radost Báry Casadiové a
jejích spolužáků z Církevní školy v Českém Těšíně.
Obrázky žáků a jejich další práce je možné si prohléd(mn)
nout v otevíracích hodinách knihovny.

Výročí si připomínají almanachem

Adéla Černohorská,
24 let, Frýdek-Místek:
Děvucha? To je přece
holka, děvče. Tento výraz někdy používám,
přijde mi jako běžný,
ne cizí. V mém okolí to
sice neslyším moc často, ale myslím si, že tady v naší oblasti se tak
mluví. Jak říkám, je to
zcela běžné slovo.

Tomáš Zoň, 13 let, Frýdek-Místek:
Děvucha je holka. Vím
to, protože když jsem
byl menší, tak mě to
učila babička. Já ale
děvucha neříkám, spíš
holka. Anebo kočka.

Milan Fedor, 14 let,
Frýdek-Místek:
Děvucha znamená postaru holka. U nás, u
gadžovské rodiny, se to
říká. Já tak mluvím,
ale jak kdy. Je to spíše
starý výraz, připomíná
mi to kroje a folklor.

Jaroslav Manych, 19
let, Frýdek-Místek:
Děvucha, to je výraz,
který právě moc neznám. Ale něco mi říká,
že by to mohla být holka. Nikdo v mém okolí
to však nepoužívá, já
říkám holka, případně
slečna.

Radek Halata, 19 let,
Frýdek-Místek:
Děvucha, tak se i
dneska mezi mladými
lidmi mluví. Je to žena,
řekl bych. I já tak mluvím, ale spíše říkám
žena. Ale ani výraz děvucha pro mě není neznámý.

Snímky a ptal se:
Marek Cholewa

Bohumín – Vydaným almanachem si připomínají letos
50. výročí fotbalového oddílu Slovan Záblatí v Bohumíně. Kniha mapuje historii klubu, jeho zázemí i úspěchy.
Její součástí je také DVD obsahující sestřih reportáží a
videozáznamů spojených s klubem. Almanach pokřtili
fotbalisté na sportovním plesu v Záblatí.
(dog)

V Českém Těšíně dnes volí starostu
Český Těšín – Na radnici v Českém Těšíně dnes proběhne volba nového vedení města. Ve 13 hodin začíná
ustavující zastupitelstvo, na kterém by měl být zvolen
nový starosta, místostarostové a členové rady města.
Podle neoficiálních kuloárních informací by se měl
stát starostou opět lidovec Vít Slováček, posty místostarostů by měli zaujmou zástupci ODS a ČSSD. (toj)

Zbrklý nákup na předváděčce už nemusí být „konečná“
Rodinné rozepře a obtížné splácení dluhu.
I takové bývaly osudy lidí, kteří kývli
při zájezdu s předváděcí akcí na nabídku
a koupili si na úvěr nějaké zboží.
BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava − „U předváděcích
akcí, podomního prodeje a podobných akcí bývá někdy na
spotřebitele vyvíjen velký
tlak, aby uzavřel smlouvu.
Bývá také rozptylován občerstvením, předváděním letáků,
často dochází i k určité psychologické manipulaci. Méně
zkušený a odolný člověk často
na smlouvu kývne a podepíše
ji. Do naší poradny chodilo a
stále chodí s podobnými pro-

blémy opravdu dost lidí. Občanský zákoník umožňuje odstoupit od takto uzavřené
smlouvy do čtrnácti dní, bez
uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce. Úvěrové společnosti sice někdy odstoupení
spotřebitele od smlouvy uznávaly, ale zároveň v dopise požadovaly zaplacení už převedené částky s vyjádřením, že
tuto částku má spotřebitel
vymáhat po prodávajícím,“
vysvětluje Marcela Reichelová, šéfka Sdružení obrany spo-

třebitelů (SOS) Moravskoslezskéhokraje.
Podle ní sdružení uvedený
postup kritizovalo, protože
úvěrové společnosti často zasílaly peníze okamžitě, aniž by
vyčkaly zmíněných čtrnácti
dnů, tedy období, kdy zákon
umožňoval kupujícímu odstoupitodsmlouvy.
„Novela zákona, platná od
letošního ledna, je důležitá
především pro spotřebitele,
kteří se zúčastňují zájezdů s
prezentací a nákupem zboží.
Pokud odstoupí od kupní
smlouvy na koupi zboží nebo
služby, automaticky se totiž
ruší i vázaný spotřebitelský
úvěr. Další novinkou, zakotvenou v zákoně, je, že spotřebitel má právo v listinné podobě

nebo na jiném trvalém nosiči
dat obdržet návrh smlouvy
ještě před uzavřením, aby si ji
mohl doma v klidu prostudovat. Věřitel musí také poskytnout ke smlouvě náležité vysvětlení, aby byl spotřebitel
schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr,
odpovídá jeho potřebám a finanční situaci,“ vysvětluje
šéfka
moravskoslezského
SOS. Nedávno podle ní navštívil poradnu důchodce, který
nakoupil na předváděcí akci
zboží na spotřebitelský úvěr
za devětatřicet tisíc korun.
„Doma si koupi rozmyslel a
přišel se k nám poradit, jak od
kupní smlouvy odstoupit. Ještě v minulém roce na něj moh-

ly čekat už dříve popsané obtíže, nyní byla rada jednodušší.
Písemně odstoupit od kupní
smlouvy i úvěrové smlouvy a
doručit odstoupení do čtrnácti
dnů. Doporučujeme vždy doporučené dopisy s dodejkou,“
vysvětluje Reichelová. Pokud
podle ní spotřebitel zboží vrátil prodávajícímu, není povinen vrátit věřiteli poskytnuté
peněžní prostředky dříve, než
mu bude prodávajícím vrácena kupní cena. Reichelová ale
zároveň upozorňuje, že odstoupit od kupní smlouvy
nelze v případě, že si pozveme
obchodního zástupce za účelem objednávky k sobě domů.
V tom případě můžeme odstoupit jen od smlouvy úvěrové.

Tandem Drobil –
Stanjura...
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Bývalý
moravskoslezský
hejtman pak pokračoval: „Zatím jsem oficiální diskuzi na
toto téma v naší straně nevedl. Post prezidenta je pro mě
nicméně funkce, před kterou
jsem v hlubokém pozoru a
pokoře.“ Poslanec Zbyněk
Stanjura, který byl v éře Tošenovského hejtmanství radním Moravskoslezského kraje, doplnil, že si dnešní europoslanec dokázal získat důvěru lidí v tomto složitém, levicovém kraji. „Prošel komunální i krajskou politikou,
uměl získat respekt u politických oponentů i konkurentů.
Takže roli prezidenta by zastával podle mě dobře,“ dodal
Zbyněk Stanjura.
(map)

