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OPAVA » OTICKÁ, HORNÍ NÁMĚSTÍ,  
KRNOVSKÁ (AREÁL MAGISTRÁTU), 
RYBÍ TRH, PEKAŘSKÁ,  
ÚZKÁ (KATASTR), KYLEŠOVICE,   
NÁM. SLEZSKÉHO ODBOJE (POLIKLINIKA),  
PARTYZÁNSKÁ (TERASA), TĚŠÍNSKÁ (OSTROJ)

HRADEC » OPAVSKÁ 2X
VELKÁ POLOM » U MOTORESTU 
KRNOV » ROOSEVELTOVA
ŠTÁBLOVICE

AKČNÍ NABÍDKA   od 2. 7. - 29. 7. 2019

Chléb slezský 500g

Croissant 50g

Závin s makovou náplní 200g
Závin s tvarohovou náplní 200g

1890 Kč

390 Kč ... s námi vždy ušetříte! 690 Kč

Houska  
vícezrnná 60g

BALENÝ
2290 Kč

Fotbalisté zachránili život
O svém hrdinském činu nikomu ani neřekli

Auta jezdila kolem a 
nikoho nenapadlo za-

stavit. Jen dva hráče fotbalového klubu v 
Háji ve Slezsku Tomáše Trupla a Igora Ja-
níčka, kteří se vrhli na pomoc těžce raně-
nému řidiči osobního vozu, který nabou-
ral do stromu. Jen díky nim přežil.

Celé drama se odehrálo letos 6. února 
na silnici mezi Velkou Polomí a Hájem 
ve Slezsku. Třiatřicetiletý muž Ostravska 
za volantem Škody Fabia kolem sedmé 
ráno na kluzké vozovce ztratil kontro-
lu nad řízením, vyjel ze silnice a narazil 
do stromu. Ve voze zůstal zaklíněn. V té 
chvíli kolem projížděli zmínění Tomáš  
Trupl a Igor Janíček. Nejprve se jim zdálo, 
že škodovka jen vybočila z cesty, ale vzá-
pětí zaslechli troubení. Rychle tedy vy-
stoupili a spěchali na pomoc. Přes rozbité 
čelní sklo spatřili řidiče, který měl očivid-
ně vážně poraněnou hlavu a byl v bezvě-
domí. Tomáš Trupl proto vylomil čelní 
sklo, aby se k muži dostal. „Byl v hrozném 
stavu, jenom chrčel, měl otevřenou hlavu, 
nereagoval, nekomunikoval,“ vzpomíná. 
Igor Janíček mezitím volal záchranku a 
nechával si radit s postupem při posky-
tování první pomoci. „Měli jsme strach, 
abychom mu ještě nějak neublížili. Po-
moc vyrazila hned, ale měl jsem stejně 
pocit, že to trvalo hrozně dlouho,“ vyprá-
ví Janíček. Oddechnout si oba mohli, až si 

pacienta převzali záchranáři a transporto-
vali ho letecky do nemocnice.

O hrdinství obou mužů by se přitom 
možná nikdo nedozvěděl, protože se jím 
nijak nechlubili. Na jejich čin upozorni-
la až partnerka jednoho z nich. A minu-
lý týden si proto v budově Krajského ře-
ditelství Policie Moravskoslezského kraje 
v Ostravě mohli převzít ocenění Gentle-
man silnic. Přesněji řečeno si ho převzal 
pouze Tomáš Trupl, Igor Janíček se z pra-
covních důvodů z akce omluvil a přebere 
si cenu zvlášť. „Svým pohotovým zákro-

kem oba muži zachránili život mladého 
řidiče. Za to je s velkou radostí oceňuje-
me a věřím, že si z nich vezmou příklad i 
další účastníci silničního provozu. Někdy 
závisí lidský život opravdu jen na tom, 
zda někdo jiný pomůže,“ říká vedoucí 
projektu Gentleman silnic Ivana Burián-
ková. A Tomáš Trupl při těchto slovech a 
vzpomínce na celou událost přidává po-
vzdech: „Překvapilo mě, že okolo jezdila 
auta a nikdo nezastavil. Kdyby se někdy 
něco stalo mně, taky bych chtěl, aby ně-
kdo zastavil.“  (dat) 

Ministr ocenil opavskou konzulku
Opavská rodač-
ka Iva Mrázková 

je nejen úspěšná výtvarnice, 
jejíž práce zdobí nejeden ve-
řejný prostor, ale také velmi 
aktivní honorární konzulka 
žijící v Lucembursku. V mi-
nulých dnech získala prestižní 
cenu ministerstva zahraničí, 
kterou si převzala v Národ-
ním muzeu v Praze. Oceněna 
byla za své kulturní a sociální 
aktivity.

Iva Mrázková emigrova-
la do Lucemburska pár měsíců 

před listopadem 1989, a snad 
proto má silnou potřebu stá-
le posilovat a obnovovat spoje-
ní mezi Lucemburskem a Čes-
kou republikou. „Cítím se být 
mostem mezi oběma kultura-
mi. Žiju tu už víc než polovi-
nu života a jsem lucemburskou 
i českou občankou. A hrdou,“ 
říká dcera opavského expri-
mátora Jana Mrázka. Od roku 
2014 zde vykonává práci ho-
norární konzulky (čestná, ne-
placená funkce, většinou půso-
bí v zemích, kde velvyslanectví 

není - pozn. red). „Po dohodě 
s panem velvyslancem se nesta-
rám přímo o konzulární věci 
jako pasy, občanství, různá ra-
zítka, to dělá velvyslanectví. Já 
se angažuji v kulturní a sociální 
oblasti. Většinu akcí tedy při-
pravuji ve spojení s českou am-
basádou,“ přibližuje Iva Mráz-
ková. Za své kulturní a sociální 
aktivity v rámci bilaterálních 
vztahů České republiky a Lu-
cemburska převzala v minu-
lých dnech v Praze prestižní 
cenu ministerstva zahraničních 
věcí. Předávání cen se uskuteč-
nilo u příležitosti setkání hono-
rárních konzulů České republi-
ky z celého světa.  (tep)

Jízdné v MHD se zdražilo
Avizované změny v opav-
ské hromadné dopravě 

jsou zde. Od nynějška je jízdné dražší 
a dá se použít platební karta.

Změny jsou v platnosti od pondělí 
1. července. Od této chvíle už při hoto-
vostní platbě zaplatí cestující o 2 koruny 
více, čili 15 korun. „Ke stejnému navý-
šení ceny jízdného dochází také u plat-
by mobilní aplikací, kdy ovšem stále pla-
tí sleva pět korun na jednotlivou jízdu. 

Cestující tedy prozatím toto navýšení ne-
ucítí, spíše naopak ušetří,“ hájí zdražová-
ní ředitel Městského dopravního podni-
ku v Opavě ředitel Pavel Gebauer. Vedení 
dopravního podniku a radnice už dříve 
vysvětlovalo nepopulární krok tím, že 
chtějí lidi motivovat k modernějším bez-
hotovostním způsobům platby. Současně 
je tak nyní možné ve vozech MHD platit 
bankovní kartou. Cena jízdného při je-
jím použití je 13 korun. „Možnost této 

platby pilotně zavádíme ve všech trolej-
busech. U platby z elektronické peně-
ženky se cestující mohou těšit na sní-
žení sazby na dvanáct korun, všechny 
druhy časového jízdného ODIS zůstáva-
jí ve stejné výši,“ pokračuje Gebauer. Jak 
už jsme dříve informovali, připravuje se 
úplné zrušení platby jízdného mincemi a 
v budoucnu se bude moci v opavské hro-
madné dopravě platit už jen zmiňovaný-
mi bezhotovostními způsoby.  (dat)
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Iva Mrázková převzala cenu ministerstva zahraničí 
za své kulturní a sociální aktivity v Lucembursku. 

Foto: archiv Ivy Mrázkové

Samaras dává ruce pryč od Babiše
Hradecký miliar-
dář a většinový maji-

tel Kofoly Jannis Samaras se v minu-
lých dnech nechal veřejně slyšet, že už 
nepatří mezi podporovatele premiéra 
Andreje Babiše. Samaras přitom hnu-
tí ANO sponzoroval a před dvěma a 
půl lety se stal dokonce jeho členem. 
Mezitím ale podle vlastních slov vy-
střízlivěl.

„Pojďme si to všechno říct“. Tak zněl 
název akcí, na které zval Andrej Babiš v 
roce 2013 obyvatele větších měst. Mimo 

jiné jej tehdy podpořil například generální ředitel Kofoly Jannis 
Samaras. Začátkem roku 2017 byl dokonce iniciátorem vzniku 
místní organizace hnutí ANO v domovském Hradci nad Mora-
vicí a rovněž se stal jejím předsedou. Minulý rok se ale členství 
v hnutí vzdal a zmizel také z webové stránky, na níž se ANO 
pyšní osobnostmi, které je podporují. „Nebavilo mě to. V poli-
tice je příliš mnoho negativní energie,“ zdůvodnil Jannis Sama-
ras pro Hospodářské noviny, proč od politiky dává ruce pryč. 
Podnikatel se podle svých slov chce raději věnovat tématům, u 
nichž se cítí být užitečný − například bio bylinkám nebo ochra-
ně vodních zdrojů.  (tep)

hradec

Jannis Samaras 
je z politiky zkla-
maný.

Vzpomínka na Miladu Horákovou

Pieta za oběti komunismu proběhla na náměstí 
Slezského odboje.  Foto: Josef Jirásko

Opavané minulý čtvrtek zapálili svíčku za 
oběť komunistického režimu Miladu Horáko-

vou, která byla v padesátých letech popravena. Pietní akt se 
uskutečnil na náměstí Slezského odboje.

Od justiční vraždy demokratické političky uplynulo 69 let. 
Setkání, na které přišlo pouze pár lidí, proběhlo pod hlavičkou 
iniciativy Milion chvilek Opava. Účastníci zapálili svíčku ne-
jen za Miladu Horákovou, ale také za všechny oběti komunis-
tického režimu.  (tep)

Opavští radní vybrali  
provozovatele kina Mír

Bude platit pětinásobek, ale může zůstat. 
Staronovým provozovatelem opavského 

kina Mír je Martin Žižlavský.
Radní posvětili závěry výběrové komise minulou středu. 

Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci a jako nejlep-
ší byla vyhodnocena nabídka dosavadního provozovatele 
kina Martina Žižlavského. V podmínkách bylo mimo jiné: 
umožnit jednou týdně filmový klub, promítání pro ško-
ly, spolupráce s městem při festivalech a akcích a podob-
ně. Zásadní byla ale cena. Dříve bylo nájemné stanoveno na  
100 tisíc korun bez DPH ročně, po velké rekonstrukci bu-
dovy ale bude nájemné činit půl milionu korun.  (dat)  
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Tomáš Trupl v únoru zachránil život řidiči. Za svůj čin převzal oceně-
ní Gentleman silnic.
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