
Jana Pavlásková,
70 let, Bílovec:

Přála bych si, aby v mém městě, v Bílov-
ci, přibylo více dětských nebo sportov-
ních hřišť.

Text a foto: Marcela Matulová

CO BYSTE V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZMĚNILI?

ČTĚTE ZÍTRA V TÝDENÍKU REGION

Projekty Městské policie Příbor

byly velmi úspěšné

V Kamence se natáčela pohádka
Turistická základna TOM v Kamence
se v pátek proměnila ve filmový sál.
Promítala se tam rodinná filmová pohádka
Zlatá kuželna, jež se natáčela v Kamence
a jejím okolí.

SIMONA MIKŠOVÁ

Odry-Kamenka – „Je to první
akce pro Kamenku od nás, od
základny, za deset let. Chtěli
jsme něco udělat, tak jsem to-
ho využil. Natočili jsme fil-
movou pohádku, tak jsem si
řekl, proč občany nepozvat na
pohádku,“ řekl na úvod scé-
nárista a správce základny v
Kamence Pavel Vaňásek.

Pohádka s názvem Zlatá
kuželna v podání Divadelní a
šermířské společnosti Arcus
Vítkov a nezávislé společnosti
Luno se natáčela v Kamence a
okolí. „Pohádka původně vů-
bec neměla vzniknout jako
pohádka a vůbec neměla být v
Kamence,“ pokračoval dále

Pavel Vaňásek a pustil se do
vysvětlování. „Natáčím filmy
už několik let. Pravidelně jez-
díme do Vrbna pod Pradědem
na akci Lapkové z Drakova,
kde organizátorovi vždy na-
táčíme krátký filmeček. Jenže
to jsou pořád samí loupežníci
a lapkové, proto jsem se vloni
rozhodl, že natočím nějaký
větší film,“ popsal správce zá-
kladny, s tím, že od organizá-
tora dostal několik pohádek,
jež patří ke kraji Jeseníků.

Pavel Vaňásek organizáto-
rovi slíbil, že uvidí Zlatou ku-
želnu, přičemž ještě v den na-
táčení neměl žádný scénář.
„Pohádka se natáčela v neděli
14. července a já jsem ještě rá-
no nevěděl, co budeme točit.

Celý děj pohádky mě napadl
při cestě z parkoviště na naše
stanoviště. Vymyslel jsem ce-
lý scénář,“ popsal peripetie
scénárista, režisér i herec v
jedné osobě. Pohádka je uni-
kátní v tom, že se natáčela na
jednu jedinou klapku, aniž by
herci věděli, o čem to je, co
mají dělat a co mají říkat.

Břichopas a Bělinka
„Zlatou kuželnu jsme natočili
jako pohádku z Jeseníků. Pak
jsem však začal přemýšlet. Lí-
bil se mi statek v Kamence,
tak jsem pohádku rozšířil o
statek sedláka Břichopase,
zavolal jsem kameramanovi a
v neděli odpoledne jsme jeli
točit. Pak jsme měli zkoušku
divadla a přišla jedna naše he-
rečka, která v pohádce nehrá-
la, tak jsem napsal ještě vílu
Bělinku. Pohádku jsme zhléd-
li v předpremiéře a potom
jsme ji ještě celou přestříha-
li,“ vylíčil zrod pohádky Pavel
Vaňásek.

Pohádka měla obrovskou
premiéru ve Vítkově, další

premiéra byla ve Vrbně, pro-
mítala se na dalších třech
místech v kraji, vyšla i na
DVD a v pátek 9. ledna byla
uvedena v Kamence. Tamní
obyvatelé a další hosté zapl-
nili všechna připravená místa
a pohádku odměnili dlouhým
potleskem. „Pohádka se mi
moc líbila,“ nechal se na kon-
ci slyšet jeden z malých ná-
vštěvníků. Jako bonus byly
promítnuty nepovedené a
zkažené záběry a situace, jež
pobavily především dospělé
návštěvníky.

Na závěr Pavel Vaňásek
prozradil, že již napsal scénář
k nové pohádce. „Tentokrát to
bude filmová pohádka dlouhá
hodinu a půl a bude o čertech.
Pokud se vše podaří, tak příští
rok ve stejném čase uvidíte
pohádku, která se bude jme-
novat Čertova skála. Bude se
natáčet v našem kraji a bude
to náročné. Budou tam vojáci,
zámek, kněžna, čerti i peklo,“
dodal na závěr.

Poté si mohli zájemci pro-
hlédnout turistickou základ-
nu.

ZLATÁKUŽELNA. Pohádka se natáčela v obci Kamenka a v jejím
okolí. Foto: Archiv Pavla Vaňáska

PREMIÉRAVKAMENCE. Pohádku tam zhlédlo několikmístních
a další hosté. Foto: Denik/SimonaMikšová

Výbuch ve vile napáchal...

Pokračování ze strany 1
Ani psi ze záchranného

útvaru hasičů v Hlučíně a z
Městské policie Ostrava ani
hasiči však při pátrání štěrbi-
novou kamerou tam, kam se
psi nedostali, výskyt žádné za-
valené osoby v sutinách ne-
zjistili. Kameru přivezli hasi-
či z Ostravy-Zábřehu, přísluš-
níci této jednotky jsou totiž za-
řazeni do specializovaného
vyhledávacího odřadu USAR
zaměřeného na městskou zá-
stavbu.

Přivolaný statik po pro-
hlídce, společně s velitelem
hasičského zásahu, předběž-
ně upozornil na nutnost vy-
zdění velké části jedné strany

obvodové zdi. Dům byl na jeho
doporučení vyklizen. Hasiči
na místě zasahovali až do ve-
čera a zhruba v 19.30 hodin
místo předali ke střežení Po-
licii ČR.

Výbuch si vyžádal jednoho
lehce zraněného. Zřejmě letící
střep z okna poranil na noze
dvaapadesátiletého muže,
jenž stál vedle vily u zaparko-
vaného auta. „Není vylouče-
no, že za výbuch může zemní
plyn. Zaměstnanci plynařské
firmy přívod plynu do vily
ihned zastavili a prověřovali,
zdali jsou potrubí vedoucí v
zemi pod zahradou dostatečně
těsná,“ dodal Petr Kůdela s
tím, že předběžná škoda po vý-
buchu a požáru byla odhad-
nuta na dva miliony korun. Že
v domě pravděpodobně vy-
buchl plyn, potvrdil i mluvčí
novojičínských policistů Petr
Gřes.

V neděli dopoledne už vý-
buch na místě připomínaly
pouze zbytky policejních pá-
sek a také střepy rozeseté po
ulici. Dům stále hlídali poli-
cisté.

Foto: HZSMSK

Krátce

Koně jeli potmě
Nový Jičín – Neobvyklý do-
pravní přestupek řešila v so-
botu 10. ledna kolem půl desá-
té večer hlídka novojičín-
ských městských strážníků.
Policisté totiž zjistili, že se po
pozemní komunikaci v ulici
Hoblíkova pohybují čtyři ne-
osvětlení jezdci na koních.
Přestupky strážníci nakonec
vyřešili domluvou a dále již
museli koňáci pokračovat po
svých. (sim)

Loprais vyhrál
etapu, Tomeček
skončil třetí
Jižní Amerika, Afrika – Aleš
Loprais vyhrál v sobotu se
svým kamionem MAN sed-
mou etapu Rally Dakar a po
prvním letošním vítězství se
posunul z průběžného šestého
místa na páté. V pátek Loprais
prožil dosud nejhorší den na
rallye. Postihl ho defekt a za-
padl v dunách. Tím ztratil ví-
ce než hodinu a přišel o prů-
běžnou třetí pozici. Sobotních
335 km z chilského města
Iquique do pouště Atacama se
mu však dařilo mnohem lépe
a v den svých 35. narozenin si
připsal šesté etapové vítězství
v Dakaru ve své kariéře.
Závěrečnou jedenáctou etapu
Africa Eco Race 2015 má za se-
bou i tým příborského jezdce
Tomáše Tomečka. Také v po-
sledním závodě skončil To-
meček se svým kamionem na
třetím místě, těsně za tande-
mem ruských Kamazů. Jeho
Tatře se startovním číslem 400
nakonec připadlo v konečném
hodnocení třetí místo mezi
kamiony a šesté místo celko-
vě. (sim)

Více k oběma závodům v
některém z dalších vydání
Novojičínského deníku

maloobchodní síť

V akci

od 13. 1. do 19. 1. 2015

najdete na prodejnách

MO sítě Hruška

 ve zvýhodněných

cenách:

22 90
Créme Bonjour
250g

SUPER CENA

9 90

SUPER CENA

Kuřecí vrchovina 
Kostelec 100g

7 90 Karmen 33g
Nugáta 32g
Milena 32g

SUPER CENA

19  90

Dr. Devil
500ml
vybrané druhy

SUPER 

CENA

Místo výkonu práce:  Novosady 49, 741 01 Nový Jičín
Pracovní poměr  na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce
Požadované znalosti:  sw CATIA nebo NX 7.5, nebo podobné 3D sw, 

samozřejmostí je práce na PC
Jazykové znalosti  -  písmem i slovem anglický jazyk (úroveň dle vzdělání)
                -  německý jazyk je vítaný (není podmínkou)
ŘP: sk. B
Vzdělání:  SŠ nebo VŠ, strojní specializace, automobilový průmysl
Termín nástupu: polovina února 2015 (max.1. 3.)
Plat: 20 000-30 000 Kč (čistá mzda)
Pravidelné  (1x týdně) fi remní lekce ang. jazyka (povinné)
Doškolení na uvedené sw
Řádná dovolená: 5 týdnů
Stravenky  v hodnotě 75,- Kč, příspěvek na starobní pojištění

Pracovní místo: 

KONSTRUKTÉR/ PROJEKTANT
automatizovaných a robotizovaných zařízení

Kontakt: simicek@dt-bautrade.cz 
- zaslání detailního CV

Společnost T-AGRO CZ s. r. o., zabývající se prodejem
náhradních dílů na zemědělskou technikou,

přijme pro své středisko v Libhošti u Nového Jičína

PRODEJCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Životopisy zasílejte do 31. 1. 2015
na e-mailovou adresu: roman.lacina@t-agro.cz

Požadujeme:
SŠ vzdělání, orientace 
v zemědělství výhodou
velmi dobré komunikační 
a prezentační schopnosti
ochotu cestovat
komunikativnost, samostatnost, 
dobrou znalost práce na PC
ŘP skup. B
praxe v oboru vítána

Nabízíme:
kvalitní zázemí dobře 
se rozvíjející i rmy
dobrý kolektiv
i nanční ohodnocení 
závislé na výkonu
zaměstnanecké výhody
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