
Ženou regionu je Małgorzata
Rakowska z Českého Těšína
Prestižní ocenění Žena regionu 2014
získala v šestém ročníku
za Moravskoslezský kraj Małgorzata
Rakowska.
TOMÁŠ MACHÁLEK

Třinec, Český Těšín – Oceně-
ná je předsedkyní místní sku-
piny Polského kulturně-
osvětového svazu v Českém
Těšíně, podílela se na obnove-
ní předválečné učitelské spol-
kové činnosti, vedla Společ-
nost polských učitelů v ČR,
nechyběla ani v komisi Mi-
nisterstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a je velkou
iniciátorkou česko-polské
spolupráce. Slavnostní pře-
dání se uskutečnilo v Třinci.
Ocenění jí za přítomnosti zá-
stupců soutěže a partnerů pře-
dal senátor za Třinecko Petr
Gawlas.

Małgorzata Rakowska má
sice polské předky, narodila se
ale v Čechách. Pochází z Kar-
viné a v současnosti žije v Čes-
kém Těšíně. Je velmi aktivní
ženou. Sedmatřicet let praco-
vala jako učitelka a sedmnáct
let jako ředitelka polské zá-
kladní školy v Hnojníku.

„Vítězství v soutěži je pro
mě velikým překvapením a
myslím si, že to je i dílem ná-
hody,“ řekla Deníku
Małgorzata Rakowska. „Ale
vím, že hodně pracuji a hodně
lidí akceptuje moji práci,“ do-
dala Małgorzata Rakowska,
která se významně podílela na
obnovení předválečné učitel-
ské spolkové činnosti, vedla
Společnost polských učitelů v

České republice a velkou mě-
rou se podílela na vybudování
dnešního systému a organi-
zace národnostního školství v
Čechách.

Małgorzata Rakowska je
navíc matkou dvou dcer, z
nichž je jedna od narození váž-
ně poškozena dětskou mozko-
vou obrnou. Lékaři jí od za-
čátku nedávali žádnou šanci

na normální život a doporu-
čovali ústavní péči. Jako mat-
ka toto řešení odmítla. Díky
téměř dvacetileté každodenní
rehabilitaci spolu s manželem
přivedli dceru do stavu rela-
tivní fyzické samostatnosti,

zajistili jí vzdělání. Díky tomu
je jejich dcera nyní soukro-
mou učitelkou angličtiny a
němčiny, pracuje doma a je ži-
votně zajištěna. „Jsem hrdá,
co se mi podařilo. Stav dcery,
která měla mozkovou obrnu,
nebyl vůbec dobrý. Dnes je sa-
mostatná. Tomu jsme museli
hodně obětovat,“ prozradila
Małgorzata Rakowska, podle
které je v dané situaci na prv-
ním místě rodina. „Rodina
zmůže nejvíc. Osobně bych
všem, kteří mají podobné osu-
dy, doporučila, aby nedávali
dítě, pokud to není nezbytně
nutné, do ústavní péče. Avšak
nemocnému se pak rodina
musí hodně věnovat,“ dodala
Małgorzata Rakowska.

„Soutěž Žena regionu velmi
podporuji. Jde o veřejně pro-
spěšný projekt, který má za cíl
ocenit úsilí výjimečných žen a
zviditelnit jejich práci, což je
velmi chvályhodné. Ukázalo
se, že i Moravskoslezský kraj
má nespočet mimořádných
žen, které svým přístupem
motivují ostatní a zasloužily
by veřejné uznání. Jednou z
nich je i Małgorzata Ra-
kowska, jejíž činnosti a celo-
životní práce si velmi vážím,“
řekl na závěr senátor Petr Ga-
wlas.ŽENAREGIONUMałgorzata Rakowska. Foto: Deník/TomášMachálek

Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým ak-
tivním přístupemmotivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném ži-
votě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení
a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěš-
né osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a ne-
zištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž
se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky v čele s před-
sedou Milanem Štěchem. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 spo-
lečnost Prime Communications, s.r o. (mach)

Halina Pawlowská a „blbá“ blondýnka v Radiu Čas
Ostrava – S příchodem jara
vytahuje Radio Čas své trum-
fy. Silné moravské rádio chce
zůstat i nadále jedničkou mezi
regionálními rozhlasovými
stanicemi, proto od dubna při-
náší do vysílání nové zábavné
prvky. Pořady, které vysílání
oživí a budou ještě veselejší a
zajímavější, budou provázet
moderátorka a spisovatelka
Halina Pawlowská a „blbá
blondýna“IvaPazderková.

Cílemnovýchpořadůje,aby
se vysílání stalo pro poslucha-
če ještě zábavnější a atraktiv-
nější. „Špeky Haliny Pa-
wlowské“, ve kterých bude
Halina glosovat svým osobi-
tým způsobem všednodenní
zážitky, uslyší lidé v premiéře
každé všední ráno a v repríze
odpoledne.

„Jsou to prostě takové moje
postřehy, moje rady a věci,
které mě zaujmou. To zname-

ná můj názor na statistiky, na
vtipy a vůbec na nejrůznější
situace. Zabývám se spíše než
politikou vztahy, takže to jsou
moje názory na rodinu, na lás-
ku nebo na erotiku či na vý-
chovu dětí,“ přiblížila mode-
rátorka a spisovatelka. Další
novinkou na vlnách Radia Čas
bude ironický Deníček blbé
blondýny. I tady se můžou po-
sluchači těšit na vtipné po-
střehyIvyPazderkové. (zfr)

HALINAPAWLOWSKÁvRadiu
Čas. Foto: Radio Čas

Nečekaný úlovek
chytil na nynfu

Ostrava – Peter Soukup se za-
čal rybolovu věnovat již ve
svém dětství. „Ryby jsem chy-
tal jako malý kluk na Sloven-
sku. Potom jsem v této krato-
chvíli pokračoval v Morav-
skoslezském kraji, kde jsem se
v muškaření propracoval až
do krajské divize sportovních
rybářů. Jeden z mých úlovků
se dokonce dostal i na stránku
rybářského kalendáře,“ vy-
práví rybář Soukup.

Kapr chycený na těžko je
občasnou pochutinou ke gri-
lování. „Mou nejoblíbenější
technikou je muškaření, kdy
lovím na suchou, dále také na
mokrou mušku a také na stre-
amery. Jiným technikám ry-
bolovu se spolu s manželkou
věnuji jen příležitostně,“ vy-
světluje Peter Soukup.

Po několika náhozech při-
šel silný záběr u dna. „V polo-
vině loňského roku jsem chy-

tal společně s manželkou v An-
tošovicích. Během několika
minut se na nynfu pověsila
velká ryba a začala divoce ská-
kat. Hned bylo zřejmé, že se
jedná o tolstolobika,“ upozor-
ňuje závodní muškař.

Vybavení bylo dimenzova-
né na drobné ryby, ale náporu
velkéhoúlovkuodolalo.„Když
jsem viděl, co visí na nástraze
s háčkem bez protihrotu, tak
jsem měl starost, abych rybu
udolal, aniž by má výbava při-
šla k újmě. Nicméně po zhru-
ba dvacetiminutovém souboji
byl dvanáctikilový tolstolobik
bezpečně chycen do podběrá-
ku,“ vypráví šťastný rybář.

Chvíli obav vystřídalo ry-
bářské nadšení. „Ulovit
tolstolobika je pokaždé velké
štěstí, protože jej lovec větši-
nou podsekne. Přesto rybu to-
hoto druhu, která měřila de-
vadesát čtyři centimetrů, jsem
ještě nikdy nechytil. Měl jsem
z ní obrovskou radost a rád na
tento úžasný zážitek vzpomí-
nám,“ uzavírá Peter Soukup.

(def)

Zaostřeno

na rybáře

DVANÁCTKILORYBÁŘSKÉRADOSTI. Peter Soukup dokázal smuš-
kařskýmvybavenímudolat tohoto krásného tolstolobika.
Foto: archiv Petera Soukupa

RYBÁŘI,
pochlubte se svými úlovky!)

Tematice rybářství vMoravskoslezskémkraji se v Deníku věnujeme
pravidelně také každou středu. Chtěli byste se na našich stránkách
pochlubit svými rybářskými úlovky?Nebo byste rádi zveřejnili tipy
na to, kde se v našemkraji konají výlovy či rybářské závody?
Posílejte nám své příspěvky a fotky na adresu
martin.pleva@denik.cz amy je rádi zveřejníme!

Dva požáry v Ostravě
během dvanácti hodin
Ostrava – Hned ke dvěma po-
žárům na území Ostravy vy-
jížděly v těchto dnech jednot-
ky hasičů během pouhých
dvanácti hodin. Oheň se roz-
hořel v obýváku rodinného
domku v Mariánských Ho-
rách a v dřevěné zahradní
chatě v Hrabové. „Předběž-
nou škodu jsme v obou přípa-
dech odhadli na tři sta tisíc ko-
run. Ani v jednom z těchto
dvou případů nedošlo k žád-
nému zranění,“ uvedl mluvčí
hasičů Petr Kůdela. U požáru
rodinného domu v Ostravě-
-Mariánských Horách zasa-
hovaly tři požární vozy. „Ho-
řelo pouze v obývacím pokoji

v přízemí domku. Požár způ-
sobil elektrický přímotop.
Hasiči z domu evakuovali jed-
noho člověka a předali jej
zdravotníkům. Oheň v obývá-
ku hasiči dostali pod kontrolu
během šesti minut,“ vysvětlil
Petr Kůdela.

K požáru přízemní zahrad-
ní chatky vyjely do Hrabové
celkem čtyři jednotky hasičů,
které oheň udolaly během de-
seti minut. „Následné doha-
šování zabralo necelou hodi-
nu. Z útrob hořící chatky hasi-
či vynesli čtyři propanbuta-
nové lahve a příčinu požáru
v tuto chvíli vyšetřujeme,“
uzavřel mluvčí hasičů. (def)

Podnapilý agresivní muž
skončil na záchytce
Ostrava – Hlídku městské po-
licie přivolala do klubu v
Ostravě-Porubě servírka po-
té, co ji i ostatní hosty začal
v podvečerních hodinách v
minulých dnech slovně na-
padat podnapilý zákazník.
„Oznamovatelka na místě
strážníkům vysvětlila, že muž
vypil dvě piva a začal ver-
bálně urážet pár, který seděl
vedle něj u stolu. Muže z té-
to dvojice vyzýval ke rvač-
ce. Když pár odešel, začal agre-
sor častovat oplzlými výrazy
také servírku,“ uvedla mluv-
čí městské policie Jana Ur-
baníková. Strážníci výtržní-
ka vyzvali, aby prokázal svou
totožnost. Na to podnapilý

muž uvedl, že u sebe nemá do-
klady, a ústně hlídce nahlá-
silsmyšlenéosobníúdaje.„Při
prověřování údajů začal muž
přímo před očima strážníků
močit na chodník. Nevadilo
mu ani obvinění z dalšího pře-
stupku, kterého se tím do-
pustil. Poté jej hlídka před-
vedla ke zjištění totožnosti na
policii,“ vysvětlila Jana Ur-
baníková.

Po ověření totožnosti stráž-
níci vyvedli devětadvaceti-
letého muže z policejní sta-
nice. „Na ulici se ale výtrž-
ník začal opět chovat agre-
sivně. Strážníky urážel a vy-
hrožoval, že je svleče z uni-
forem a zničí u soudu. Poté se

sám několikrát udeřil do ob-
ličeje. Členové hlídky jej upo-
zornili, že pokud nepřesta-
ne, převezou jej na záchyt-
nou stanici. Na tento argu-
ment muž reagoval pokusem o
útěk,“ doplnila mluvčí měst-
ské policie.

Díky své podnapilosti však
devětadvacetiletý muž po ně-
kolika metrech upadl. Poté
vstal a chtěl dále utíkat. Stráž-
níci jej proto povalili na zem,
spoutali a převezli na zá-
chytnou stanici, kde mladý
agresor nadýchal dvě a půl
promile alkoholu. Jeho pře-
stupky městská policie po-
stoupila příslušnému správ-
nímu orgánu. (def)

Vloupali se do
základní školy
v Ostravě
Ostrava – Ostravská policie
v těchto dnech zahájila trest-
ní řízení vůči dvojici mla-
dých mužů, kteří se na kon-
ci ledna vloupali do základní
školy v Ostravě-Hrabůvce.
„Obvinění rozbili prosklené
vstupní dveře a pokusili se
vlámat do počítačové učeb-
ny. To se jim ale nepovedlo,
a proto pronikli do kancelá-
ře. Tam na ně již čekala hlíd-
ka místního obvodního od-
dělení, která je na místě za-
držela,“ vysvětlil vrchní ko-
misař Viktor Kašlík. Mladí
zloději svým jednáním způ-
sobili škodu přesahující pět ti-
síc korun. Za přečiny kráde-
že a poškození cizí věci jim ny-
ní hrozí až dvě léta ve věze-
ní. (def)

Pět měsíců kradl – hrozí mu tři roky vězení
Ostrava – Policejní komisař zahájil v půli března stíhání třia-
třicetiletého muže z Ostravy pro přečin krádeže a porušování
domovní svobody. „Obviněný muž se v období od června do říj-
na loňského roku opakovaně vloupal do rodinného domu v
Ostravě-Hrabové. Odtud postupně odcizil vodovodní baterie,
mosazné kohouty, přes sto kusů historických pohlednic a hoto-
vost, jejíž hodnota převyšovala dvaadvacet tisíc korun,“ upo-
zornil vrchní komisař Viktor Kašlík. Při posledním vloupání v
říjnu loňského roku zadržela policejní hlídka tohoto třiatřice-
tiletého zloděje i s částí lupu poblíž místa činu. „Zadržený muž
byl již v posledních třech letech odsouzen za majetkovou trest-
nou činnost. Celkovou škodu policie vyčíslila na téměř pěta-
čtyřicet tisíc korun,“ doplnil Viktor Kašlík. Recidivistovi v sou-
časnosti hrozí až tři léta za mřížemi. (def)

Muže usmrtil ve Vojkovicích při kácení strom
Vojkovice – Na šestašedesáti-
letého muže spadl během ká-
cení strom ve Vojkovicích na
Frýdecko-Místecku. Nakonec
přišel o život. Nešťastná udá-
lost se přihodila v pondělí 30.
března před polednem. K mís-
tu události ihned vyjela nej-

bližší posádka rychlé zdra-
votnické pomoci a vzlétl vrtu-
lník Letecké záchranné služ-
by z Ostravy. První záchraná-
ři k němu dorazili během sed-
mi minut od nahlášení, o chví-
li později dosedla v bezpro-
střední blízkosti také heli-

koptéra. V té době postižené-
mu poskytoval první pomoc
svědek události, který prová-
děl základní resuscitaci. „Lé-
kař záchranné služby však po
svém příletu zjistil, že pacient
utrpěl poranění hlavy a hrud-
níku, která byla neslučitelná

se životem. Muži už nebylo
možné nijak pomoci. Proto by-
ly resuscitační pokusy ukon-
čeny a lékař konstatoval smrt
postiženého,“ konstatoval tis-
kový mluvčí Zdravotnické zá-
chranné služby Moravsko-
slezského kraje Lukáš Humpl.
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