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POZNÁMKA

Když dárek od Vodafone 
ani sekerou nerozbalíš

Představte si, že pod stromečkem najdete dárek, který nerozbalíte, ani kdybyste 
do něj mlátili sekerou. Prostě smůla. V podobném duchu mě totiž obdaroval můj tele-
fonní operátor Vodafone. 

Obdržela jsem mobilní televizi HBO GO na 2 měsíce zdarma a k tomu 100 GB, abych 
měla dost dat na její sledování na tabletu. „Pustím si film,“ napadá mě druhý den večer 
a na displeji vyskočí věta, že připojení při 3G není aktivní. Když se mi konečně podaří 
mluvit s živým operátorem, tvrdí, že to fungovat musí, protože mě obklopuje 4G síť. 

Vzápětí však zjistí, že ani on v Praze televizi nerozjede. Jsem ujištěna o okamžité 
nápravě. Za týden přijde SMS, že se na tom pracuje. Dnes je to měsíc a půl. Protože 
zbývá půl měsíce do propadnutí dárku, nenápadně se na problém před pár dny ze-
ptám přímo na pobočce v Třinci. Otrávená odpověď zní: „To musíte volat Prahu.“

No a druhý dárek 100 GB? Ten platil od aktivace měsíc, takže dávno vzal za své. Na 
sledování něčeho jiného jsem ho využít nemohla, protože Vodafone už od září odstra-
ňuje druhý problém a to, že moje síť je tak slabá, že žádné video na tabletu neutáhne. 
Pravidelně mě informuje SMS, že požadavek číslo xx... Asi třikrát i volali. Vždycky 
hodně spěchali, protože telefon zazvonil pouze dvakrát. Než jsem k němu doběhla, 
zmlkl a nazpět číslo volat nelze. 

Aby toho nebylo dost, objednala jsem si v nějaké pomatené chvilce u operátora te-
lefon. Výslovně jsem žádala o jeho vyzvednutí na pobočce, což jsem uvedla do objed-
návky a raději ještě potvrdila u operátora. Ráno hledím na mail od společnosti IN 
TIME, že mi ho veze na moji adresu trvalého bydliště, kde momentálně nebydlím. 
Volám znovu Vodafone. Asi působím hodně naštvaně, protože slečna na drátě se du-
šuje, že vše napraví a balík, ať je kdekoliv, stopne a odešle na pobočku. Druhý den mě 
o doručování balíku na moji trvalou adresu informuje pro změnu Česká pošta. Kdo by 
to čekal? A tak se telefon zase vrátil ke své popletené společnosti. 

Kdybych se neulakomila na výhodný tarif, asi bych si u operátora s nejslabším po-
krytím služby tady v horách neobjednávala. Co se však týká komunikace, ze zkuše-
ností vím, že řešitelé, kteří nic nevyřeší, sedí na drátech i u ostatních mobilních firem.

Ale abych byla spravedlivá. Možná jsem ty dárky od Vodafone jen špatně pochopila. 
Možná mi poněkud skrytě vzkázal: „Odstřihněte se na Vánoce od signálu a zjistíte, 
jak je na světě báječně.“ JANA GARTNEROVÁ

STALO SE V MINULÉM A PŘEDMINULÉM STOLETÍ

Tragický konec 
obchodníka se dřevem
Obchodník se dřevem Eduard 
Klappholz z Návsí se v prosinci 1899 
vydal obchodně do Uher, avšak v Popra-
du se po něm slehla zem. Teprve v květ-
nu 1900 se našlo jeho tělo poblíž Ko-
šicko-bohumínské dráhy u Královan. 
Mrtvola visela na větvi na svázaných ka-
pesnících zemřelého. Nebylo jasné, zda 
se jednalo o vraždu, nebo sebevraždu. 

Služka - kleptomanka
Pětadvacetiletá služka Eva Zielinová 
z Třince byla v prosinci 1915 odsouze-
na k osmi měsícům pobytu za mřížemi 
s postem jednou měsíčně za zpronevě-
ru. Hospodský Emerik Kowalik ji poslal 
na nákupy do Těšína a dal jí na to 200 
korun. Služka však podlehla pokušení 
a místo nakupování se vydala do Mo-
ravské Ostravy, kde ze svěřených peněz 
prohýřila téměř stovku. Zielinová byla 
již předtím třikrát trestána za krádeže.

Konec piráta silnic 
Motocyklista ze Žiliny projížděl v pro-
sinci 1928 nepřiměřenou rychlostí 
Jablunkovem. Nezvládl řízení a narazil 
do vozu převážejícího dřevo. Následky 
srážky byly vážné, motocyklista utrpěl 
těžká zranění.  

Telefon v Hnojníku
Spojení se světem s pomocí telefonu 
mohli od prosince 1927 začít využívat 
také v Hnojníku. Přístroj byl k dispozici 
všem zájemcům na místní poště.

Chyběl útulek pro chudé
Na potřebu zřízení útulku pro nejchud-
ší v Návsí upozornily v prosinci 1927 
noviny Nasz Kraj, které v meziváleč-
ném období vycházely na české straně 
Těšínského Slezska, redakce sídlila 
v Českém Těšíně. Poukázaly přitom 
na bezútěšnou situaci jednoho chudého 
starce, o kterého se neměl kdo postarat.

Ukradl keře růží
Až dvaačtyřicet keřů růží ukradl v pro-
sinci 1930 neznámý zloděj ze zahrady 
jednoho domu v Třinci. Keře už byly 
obloženy slámou, která je měla chrá-
nit před mrazy, před krádeží je však 
neuchránila. 

Volba starosty
Starostou Dolního Žukova byl 4. pro-
since 1931 opět zvolen Jan Halama. 
Obdržel sedmnáct hlasů z osmnácti 
možných. V čele obce stál už v před-
chozím volebním období od roku 1927 
a potom až do roku 1939. Zemřel v roce 
1962. 

Skon hoteliérovy ženy
Manželka známého majitele turistické-
ho hotelu v Mostech u Jablunkova pana 
Byrtuse, Františka, zemřela v prosinci 
1931. Pohřeb se konal 13. prosince 
ve Frýdku, aby její děti z Moravské 
Ostravy a Frýdku měly blíže na hrob 
matky. Paní Byrtusová prožila se svým 
manželem čtyřicet let. V obci byla ob-
líbená díky své příjemné povaze a dob-
ročinnosti. Velkou slabost měla hlavně 

pro chudé ženy. Původně Židovka se 
z vlastního rozhodnutí stala katoličkou. 
Budova Byrtusova hotelu stojí do-
dnes a pod názvem Beskyd stále slouží 
svému původnímu účelu.

Nelegální mincovna v Gutech
Četníkům z Oldřichovic se podařilo po-
čátkem prosince 1933 odhalit nelegální 
padělatelskou dílnu v sousedních Gu-
tech, ve které se razily falešné desetiko-
runové československé a desetizlotové 
polské mince. Hlavním viníkem byl ol-
dřichovický hospodský Gabriel Hrabec, 

který si pronajal v domku horníka Ma-
cury místnost, v níž pak provozoval své 
nekalé řemeslo. Na místě byly nalezeny 
sádrové formy a směsi několika kovů, 
z nichž odléval padělané mince. Nepo-
ctivý hostinský skončil ve vězení Okres-
ního soudu v Českém Těšíně.

Mladiství zloději dopadeni
Dva mladiství lumpové se vloupali 
v prosinci 1934 do jednoho potravinář-
ského obchodu v Třinci a podařilo se 
jim ukrást zboží za zhruba čtyři tisíce 
tehdejších korun. Ze svého lupu se ale 

dlouho neradovali, protože ještě ten 
den byli dopadeni a ukradené potraviny 
vráceny majiteli obchodu.

Nepoctiví zaměstnanci
Kupec Löwy z Ostravy poslal v prosin-
ci 1934 své dva zaměstnance do Čes-
kého Těšína, aby tam prodali látky 
v hodnotě tehdejších dvaceti tisíc 
korun. Ti je prodali jednomu z míst-
ních obchodníků za poloviční cenu, 
utržené peníze pak vyměnili za zloté 
a utekli do Polska.

Samovznícení motocyklu
Jistý muž jel na motocyklu ze Stani-
slavic do Českého Těšína. Když už byl 
téměř na místě, z ničeho nic mu začal 
hořet benzín v nádrži a krátce nato byla 
celá motorka v plamenech. Muži se 
naštěstí podařilo včas dostat z dosahu 
plamenů, avšak jeho motocykl byl zcela 
na odpis. K popisované události došlo 
v prosinci 1934.

Pašerák vajec
Jeden český pohraničník, který strážil 
československo-polskou státní hrani-
ci v Horní Líštné, si v prosinci 1936 
všiml podezřelého muže s batohem. 
Ten se po spatření strážce hranice dal 
na útěk. Daleko neutekl, protože po-
hraničníkovi se podařilo zjistit, kde 
bydlí, a tak si došel pro něho domů. 
Když pašerák uviděl, že trestu už neu-
nikne, mrštil vztekem batohem, který 
byl plný vajíček z Polska, o zem. 

ČESLAV GAMROT

SNĚHOVÁ POKRÝVKA. Kostel sv. Trojice v  polském Těšíně na  pohlednici 
z let 1933 až 1935. Místo parku v popředí se ještě koncem 19. století nacházel 
hřbitov, kde byl mimo jiné pohřben kněz Jan Leopold Šeršnik, zakladatel tě-
šínského muzea.  FOTO | FOTO.POLSKA.EU

Část expozice Světového 
Muzea už je otevřena
JABLUNKOV Zatím je to 
sice provizorní výstava, 
nicméně už teď zahrnuje ně-
kolik zajímavých historických 
náboženských knih. Zdobí 
bývalý jablunkovský klášter. 

Expozice odstartovala slavnostně 
ve čtvrtek a přechází smělému záměru 
vybudovat v objektu Světové Muzeum 
a Knihovna Bible. Projekt, s nímž přišli 
zástupci třineckého spolku I4U (z ang-
lického názvu I for You - Já pro Tebe), 
posvětili minulý týden zastupitelé. 

Postupně se bude budova i interiéry 
renovovat tak, aby vzniklo kvalitní a dů-
stojné místo s unikátními exponáty Biblí 
a duchovních knih, přístupné široké ve-
řejnosti.  (JAG)  FOTO | ARCHIV I4U

Děti potěšily klienty domova
TŘINEC Žáci Základní školy Kaštanová přišli 
jako každý rok před Vánoci potěšit klienty Do-
mova pro seniory na Sosně pásmem básniček, 
písniček i divadelními hrami.

Hrálo se na flétnu, akordeon, varhany. 
„Trošku jsem se bál, ale pak jsem poznal, že se 
ničeho bát nemusím. Babičky i dědečkové byli 
milí a hodně nám tleskali. Představení se nám 
povedlo. I když někteří herci chyběli, tak jsme 
si poradili. Ke konci představení jsme zpíva-
li společnou píseň Rolničky, rolničky, kterou 
s námi zpívali i všichni z domova,“ řekl čtvrťák 
Filip Michejda a páťačka Nikola Dziková doda-
la, že po dlouhém závěrečném potlesku předali 
klientům vlastnoručně vyráběné andílky a stro-
mečky. „Myslíme si, že nás rádi znovu uvidí. Už 
se těšíme na další vystoupení,“ doplnili školáci 
s úsměvem.  (RED)  FOTO | ARCHIV ŠKOLY

Chodce v Návsí srazil vlak
NÁVSÍ Záchranáři zasahovali v noč-
ních hodinách ze soboty na neděli 
u další nehody na železnici. Nehoda 
byla nahlášena v neděli po půl druhé, 
kdy se v Návsí střetla nákladní vlaková 
souprava s chodcem. 

Pětatřicetiletý muž byl po kolizi s vla-
kem v bezvědomí a přímém ohrožení 

života. „Záchranáři u něj zjistili pora-
nění hlavy. Vzhledem k selhávajícímu 
dýchání musel zasahující lékař provést 
intubaci dýchacích cest a připojit muže 
k přístrojem řízené ventilaci. Muže pak 
transportovali do ostravské Fakultní 
nemocnice,“ řekl tiskový mluvčí zá-
chranářů Lukáš Humpl.  (SED)


