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frýdecko-místecký a třinecký
Nabídka platí od středy 24. 2.
do úterý 2. 3. 2021

frýdecko-místecko a třinecko česko svět

Sousedé po
výbuchu: agamu
Kluka zachránili,
ale kočičku Čikitu
hledají
Petra žije v Provaznické
ulici č. 906 v Ostravě-Hrabůvce nejen s partnerem a dvěma malými
dětmi, ale také plazem
agamou a sibiřskou kočičkou. A právě ten druhý
mazlíček je pryč.
MORAVSKOSLEZSKÝ

deník
sleduje
RADEK LUKSZA

Ostrava – „Přítel se po té ráně podíval z okna a viděl
oheň, venku na chodbě běhali lidi a křičeli, že hoří,“
popisuje Petra časné
středeční ranní probuzení.

Po něm berou děti a mizí do
bezpečí ven. V tom spěchu
sice zkoušejí na jedenáctiletou kočku jménem Čikita
volat, ale ta, kdoví kde je…
„Nebyl čas! Všude kouř
a tma, nefungovalo světlo,“
pokračuje nájemnice z předposledního patra paneláku
s patnácti byty, jejichž obyvatelé se kvůli sedmatřicetiletému sousedovi z prvního
patra domů vrátit hned tak
nebudou moci. Statik povoluje další vstupy do budovy
jen vyšetřovatelům od policie a hasičů.
„Odpoledne v úterý jsme se
tam mohli na chvíli vrátit,
odnesli jsme s nejnutnějšími
věcmi i terárium,“ uvádí Petra k záchraně samečka
agamy, kterému říkají prostě
Kluk.
Pokračování na straně 3

Vepřová
pečeně
bez kosti

fm.denik.cz

V ohrožení
života
Transplantací orgánů kvůli
koronaviru ubývá
Loni jich bylo o dvanáct
procent méně, letos může
být úbytek ještě větší
Důvodem je nedostatek
dárců i zdravotníků
a zahlcené nemocnice

zmizely. Stejně tak v nedaleké Hypernově. Jen v Lidlu
zadržuje po poledni mladíka
zaměstnankyně obchodu,
který má na tváři jen plátěnou roušku. „Bez předepsaného respirátoru vás do obchodu nepustím,“ vysvětluje
mu nekompromisně. Mladík
se otáčí a odchází z obchodu.
Pokračování na straně 3
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REGION
ZAUJALO NÁS
Bílovecké
gymnázium
získalo vytěžený
kamenolom
Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci má nové
externí pracoviště v unikátní
lokalitě vytěženého kamenolomu v Bílovci Staré Vsi.
Chce zde vytvořit naučnou
stezku a zpřístupnit kamenolom žákům i veřejnosti. Na
vytvoření naučných prvků
budou spolupracovat odborníci z řad pedagogů Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a také studenti Ostravské univerzity.
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Den otevřených
dveří na opavské
univerzitě

Filozoficko-přírodovědecká
fakulta Slezské univerzity
v Opavě se veřejnosti znovu
virtuálně otevře v sobotu
6. března od 13 do 15.30 hodin. Předtočená videa z jednotlivých ústavů (ale také
studentů a absolventů) proloží živý stream moderovaných debat se zástupci akademické obce. Převést do
on-line podoby nejen výuku,
ale i všechny doplňkové
aktivity je leitmotivem
tohoto akademického roku.
Účastníci on-line Dne otevřených dveří budou také
moci nahlédnout do některých odborných učeben a laboratoří.

Tváře nakupujících zbělaly,
respirátory FFP2 nosí
Frýdek-Místek – Obyvatelé
Frýdku-Místku vesměs
všichni poctivě dodržují
zpřísnění vládních opatření
a nosí účinnější respirátory
FFP2. V hypermarketu Tesco,
největším nákupním centru
tak na tvářích nakupujících
v naprosté většině „svítí“ bílé
respirátory. Všechny barevné
a módní rouškové výstřelky

cena za 1 kg
dříve 179,90
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