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Krátce krimi

Číslo týdne

46milionů
Vmateřských i základních
školách ve ValašskémMezi-
říčí probíhají o letních
prázdninách důležité inves-
tiční, opravářské a údržbář-
ské práce za více než
46milionů korun.

Promítání pod širým nebem má své kouzlo

N
ávštěva letního kina 
patří k oblíbeným 
prázdninovým aktivi-
tám. A není se čemu 

divit – promítání pod hvězdnou 
oblohou za teplého večera má 
jedinečnou atmosféru. Mohlo 
by se zdát, že po několikamě-
síční kulturní pauze způsobené 
opatřeními proti koronaviru 
budou letos letní kina nabi-
tá k prasknutí. Řada lidí je 
však stále opatrná, co se týče 
návštěvy událostí s větším 
počtem lidí, a ani počasí letos 
není vždy právě ideální. 

Přesto jsou však letní kina 
v provozu a rádi tu uvítají ná-
vštěvníky. „Velká část populace 
si zvykla na uzavřený svět, na 
ušetřené peníze za vstupenky 
na kulturu. Tento rok jsme tak 
po možnosti nakonec otevřít 
letní kino, podstatně změnili 
dramaturgii. Zařadili jsme za 
mnoho let provozu kina spíše 
osvědčené tituly, na které již 
diváci v minulosti ve větším 
počtu dorazili,“ prozradil pro-
mítač Letního kina Olomouc 
Richard Vacula. 

Kinematograf 
bratří Čadíků
•  pojízdné letní kino, kte-

ré s maringotkou objíž-
dí Česko i Slovensko, 
v obci či městě zůstane 
čtyři dny a nabídne 
čtyři večerní promítání 
českých fi lmů

•  letos promítá fi lmy Po-
slední aristokratka, Na 
střeše, Hodinářův učeň 
a Afrikou na pionýru

•  v roce 1992 ho založili 
bratři Josef a Pavel 
Čadíkovi, tehdy se ještě 
jmenoval P + P mobil 
kino

•  od roku 1998 pravidel-
ně přispívá na dobro-
činné sbírky, dohro-
mady se jim podařilo 
vybrat už přes 15 milio-
nů korun

•  od roku 2016 pořádá fes-
tival studentské fi lmové 
tvorby Start fi lm v Bystři-
ci nad Pernštejnem

tipy na letní promítání z Valašska:
VSETÍN, Dolní náměstí
PROGRAM:Chlap na střídačku (čt 6. 8., 21.30), Výjimeční (čt
13. 8., 21.30), Poslední aristokratka (čt 20. 8., 21.30)

BYSTŘIČKA, Letní kino (nad přehradou)
PROGRAM:Na samotě u lesa (pá 7. 8., 21.00), Honzamálem
králem (so 8. 8., 21.00), Vesničkomá středisková (pá 14. 8.,
20.45), O princezně Jasněnce a létajícím ševci (so 15. 8., 20.45),
Slunce, seno a pár facek (pá 21. 8., 20.45), Tři oříšky pro Po-
pelku (so 22. 8., 20.45); Partička na vzduchu – open air před-
stavení (po 24. 8., 17.30 a 20.00), Prázdniny pro psa (pá 28. 8.,
20.30), S teboumě baví svět (so 29. 8., 20.30)
VALAŠSKÉMEZIŘÍČÍ, Amfiteátr v parku Kinských
PROGRAM: Ledové království (út 4. 8., 20.45), Volání divočiny
(st 5. 8., 20.45), Démon zatracení (čt 6. 8., 20.45), Téměř doko-
nalá tajemství (pá 7. 8., 20.45), Ježek Sonic (so 8. 8., 20.45),
3Bobule (út 11. 8., 20.30), Ava: Bez soucitu (st 12. 8., 20.30),
Meky (čt 13. 8., 20.30), LeMans (pá 14. 8., 20.30)

BRANKY , Letní kino
PROGRAM: Ženy v běhu (pátek 7. 8., 21.00)

VALAŠSKÝ LETŇÁK
mobilní nafukovací letní kino, které putuje po obcích
mikroregionu Rožnovsko
PROGRAM:Okresní přebor – poslední zápas Pepika Hnátka
(fotbalové hřiště Zubří, st 5. 8., 21.00), Parazit (hudební altán v
Rožnově p. R. – čt 6. 8., 21.00), Vlastníci (prostranství před ZŠ
Horní Bečva – pá 7. 8., 21.00), 3Bobule (sportovní areál na Sa-
haře, Vidče – so 8. 8., 21.00)

Folkrockování v Rožnově nabídne Roberta
Křesťana i revival slavných „Brouků“
MICHAL BURDA

Rožnov pod Radhoštěm –
Amfiteátr Na Stráni ve Va-
lašskémmuzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
bude v sobotu 22. srpna hos-
tit už 31. ročník hudebního
festivalu Valašské fol-
krockování. V programu se
představí legenda české blu-
egrassové a country scény
Robert Křesťan s kapelou
Druhá tráva, také slovenská
skupina Fragile, zpěvák a
skladatel Michal Hrůza s ka-
pelou Hrůzy a večer zakončí
jeden
z nejlepších Beatles revivalů
– kapela The Backwards.

LETOSMÉNĚ VSTUPENEK
„S napětím jsme čekali, zda
nám vývoj pandemie umožní
festival uspořádat, nakonec
to dobře dopadlo,“ říká ředi-
tel pořádající kulturní agen-

tury TKA Jakub Sobotka. Or-
ganizátoři všakmuseli snížit
počet vstupenek, aby se vešli
do povolenéhomnožství
účastníků na akci. Koncertní
program však zachovali v pl-

ném rozsahu. „Vstupujeme
do čtvrté dekády oblíbeného
festivalu s novým plakátem
a dramaturgií, kterámá za-
ujmout všechny generace,“
popsal Jakub Sobotka.

Na festival, jeho atmosfé-
ru, kapely i návštěvníky se
těší také dramaturgyně Va-
lašského folklrockování Ro-
mana Rusková.
„Z vystupujících asi nejvíc

na Roberta Křesťana s jeho
Druhou trávou. Tentomuž a
bluegrass mi přišel do života
někdy na střední škole díky
sestře a zůstal mezi mými
oblíbenými doposud. Už ce-
lých pětatřicet let,“ netají
Romana Rusková.

LEGENDA české bluegrassové a country scény Robert Křesťan
s kapelou Druhá tráva zahájí 31. ročník Valašského folkrockování.
Foto: Archiv kapely

PROGRAM
31. VALAŠSKÉHO
FOLKROCKOVÁNÍ
17:00 Robert Křesťan

a Druhá tráva
18:30 Fragile

20:30Michal Hrůza s
kapelou Hrůzy

22:15 The Backwards

Muzejní kukátko: Nejstarší
lidské stopy v našem regionu
Valašsko – Přirozenou vlastností lidstva je zvědavost.
A pokud je objektem zájmu sám člověk, pak často toto
hledání vede k otázkám typu: „Kdo jsme?,“ „Odkud
přicházíme?“ a „Kam směrujeme?“
Jednou z věd, která se tyto věčné hádanky pokouší

rozluštit, je i archeologie. Regionální věda samozřejmě
nemůže zkoumat lokality s úplně nejstaršími nálezy
rodu homo na světě (Čad nebo Etiopie), ale na druhou
stranu nabízí detailní pohled na „svou“ oblast.
Aktuálněmůže naše muzeum přispět k objasnění

jedné z nejzásadnějších otázek, které si lokální arche-
ologie může klást, a to: „Kdy se v našem kraji poprvé
objevil člověk?“Nejstarší výskyt lidí moderního typu
(poznámka – homo sapiens sapiens – člověk neander-
tálský není v širším okolí doložen) se doposud pojil s
lokalitou dnešní obce Kunovice, kde byl zachycen
pravděpodobně dočasný tábor lovců z mladší, až pozd-
ní fáze starší doby kamenné, který bylo možné datovat
přibližně do období 29 000 až 10 000 př. n. l.

NOVÝ OBJEV POSUNUL ČASOVOUOSU AŽ
KE KULTUŘE NAZÝVANÉ AURIGNACIEN
Situace se však nedávno výrazně změnila! Díky

erudované a trpělivé práci našehomuzejního spolu-
pracovníka byla objevena nová lokalita na Kelečsku
(konkrétní místo zatím neprozradíme, a to kvůli jeho
ochraně před nenechavými dobrodruhy). Její průzkum
posunul pomyslnou časovou osu až ke kultuře nazýva-
né Aurignacien [Óriňasien].
Jde o první kulturumladšího období staré doby ka-

menné a také o první civilizaci moderního člověka v
Evropě. Právě Aurignacienci tvoří nejvzdálenější kul-
turu, ke které se může upínat dnešní euroatlantická
společnost. Poprvé se u jejích nositelů objevují jevy,
které si dnešní člověk všeobecně pojí s pravěkem, jako
jsou jeskynní malby zvířat, sošky Venuší, zpracování
kostí a zubů, výroba vrhačů oštěpu (atl-atl), ale také
méně známá fakta, například rozvoj mytologie (soška
lvíhomuže), respektive vznik prvních dolů na kamen-
nou surovinu.
Nejvýraznější aurignacienské osídlení Moravy spa-

dá časově do období po roce 35 000 př. n. l., přičemž pro
náš region jsou nejbližší významnou lokalitou Mla-
dečské jeskyně, blízko Litovle, kde se diskutuje o datu
33 000 př. n. l. Pravděpodobně k tomuto časovému
úsekumůžeme volně klást i zatím nejstarší příchod
člověka do našeho regionu.

Autor textu: Samuel Španihel,
archeologMuzea regionu Valašsko

Nové přístroje v nemocnici urychlí léčbu pacientů
Vsetín – Automatickou linku
pro přípravu histologických
preparátů a další vybavení
v celkové hodnotě převyšu-
jící čtyři miliony korun poří-
dila Vsetínská nemocnice pro
oddělení patologické anato-
mie. „Laboranti si pochvalují
předevšímmoderní barvící
a lepící automat špičkové
kvality, kterými disponuje
pouze několik pracovišť
v České republice,“ říká Len-
ka Plačková, kterámá ve
Vsetínské nemocnici na sta-
rosti PR amarketing.

POMOHLYDOTACE
Nové vybavení nemocnice
pořídila z evropských dotací.
Podle VěryMaňákové, ve-
doucí laborantky oddělení
patologické anatomie, by to
bez nich nebylomožné. Lin-
ka Tissue Tek zahrnuje dva
automaty – první slouží
k nabarvení, druhý k zalepe-
ní, pokrytí vzorku. „Zname-

nají pro nás velkou úsporu
času, urychlí přípravu vzor-
ku, odpadá přemísťování z
přístroje do přístroje,“ dodala
Maňáková. Barvící přístroj
disponuje vyšší kapacitou,
jednoduchou obsluhou po-
mocí barevné dotykové ob-
razovky, vzorky přepravuje

robotické rameno. Lepící
automat následně pokrývá
obarvené preparáty speciál-
ním filmem.
Patologická anatomie zís-

kala také tkáňový procesor
nové generace využívaný pro
zpracování vzorkůmalých
biopsií, jako jsou endosko-

pické vzorky, punkce prsu a
prostaty, kterých stále při-
bývá.
Moderní přístroj odvod-

ňuje tkáně a připravuje bio-
logickýmateriál k dalšímu
zpracování. „Ročně naše
pracoviště provede bioptické
vyšetření vzorků od více než
osmi tisíc pacientů,“ uvedl
Petr Mičulka, primář Oddě-
lení patologické anatomie
Vsetínské nemocnice.
Biopsií, jež zahrnují mik-

roskopickou diagnostiku
tkáňových vzorků, částí nebo
i celých orgánů odebraných
při operacích či dalších zá-
krocích, podle primáře rok od
roku přibývá. Vyhodnocení
vzorkumá v procesu dia-
gnostiky klíčovou roli. Jestli-
že se jedná o zhoubný nádor,
je zapotřebí imunohistoche-
mické vyšetření, ze kterého
vychází onkolog, popřípadě
chirurg při stanovení dalšího
léčebného postupu. (mib)

AUTOMATICKÁ LINKA urychlí práci zdravotníků. Foto: Nemocnice Vsetín

Cyklisté pod vlivem alkoholu
ValašskéMeziříčí – Přes dvě a půl promile alkoholu
nadýchala ve čtvrtek ve ValašskémMeziříčí cyklistka,
která se na cyklostezce střetla s dalším cyklistou.
Pětatřicetiletá žena přejela při jízdě od Poličné do
protisměru, kde se střetla s šestadvacetiletým cyk-
listou. Oba spadli na komunikaci, přičemžmuž utrpěl
lehké zranění. Dechová zkouška na alkohol byla u
muže negativní, ovšem žena nadýchala 2,76 promile.
„Za letošní rok jsme v kraji přistihli téměř dvě

stovky cyklistů, kteří usedli na kola pod vlivem alko-
holu. Naměřené hodnoty přesahují ve většině přípa-
dů hranici jednoho promile,“ uvedlamluvčí krajské
policie Lenka Javorková. Cyklista je podle zákona ři-
dič a platí pro něj stejné povinnosti jako pro řidiče
motorového vozidla, například, že nesmí usednout
na jízdní kolo pod vlivem. Ze zákona hrozí cyklistovi,
u něhož je hladina alkoholu do jednoho promile, po-
kuta od 2 500 do 20 tisíc korun. Pokud je hladina al-
koholu vyšší, může dostat pokutu od 25 tisíc až do 50
tisíc korun. (poh)
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