
Logistický manuál Silver Rocket Summer Slezsko 

1. Areál 

Areál Městského lesa je místo, kde se koná spousta všelijakých kulturních akcí, ať už 

jde o hudební festivaly nebo tradiční folklórní akce. Starají se o to lidi z PZKO, což je 

kulturně-osvětový spolek Poláků žijících na Slezsku. Areál je spoko, udržovaný, má 

zděné hajzly a po ruce bude taky připravený člověk z PZKO, který bude v pohotovosti 

řešit případné problémy. Bylo by dobré, abychom tam neudělali moc bordel. Není to 

samozřejmě chráněná památka jako Točník, ale přece jenom kdoví, jestli se tam 

někdy nebudeme chtít vrátit. Proto prosíme, abyste dělali pokud možno co nejmenší 

bordel, i když je jasné, že tolik nás tam zas nebude, bude to přece jen spoko pro obě 

strany. Chlapi můžou chodit chcát do lesa, nechčijte na chatky. Areál vypadá asi 

takhle: 

 

 

Na místo vedou dvě cesty, jedna od autobusáku (hlavní vchod za pódiem), a druhá 

přes lávku. Používat budeme asi oba. Všechny stánky nebudou v provozu, tak se do 

nich nepokoušejte dobývat – nejsou to pionýrské chatky. Travnatá plocha v areálu 

bude sloužit jako místo, kde si můžete postavit stan. V řece se můžete koupat, kousek 

dál proti proudu je splav, kde se lidi normálně oddávají vodním sportům. Pro buržoy 

je kousek dál i koupaliště. 

2. Jak se tam dostat? 

Základní cíl je autobusové nádraží v Jablunkově, kde je jednak dost parkovacího 

místa pro auta (bezplatné) a za druhé se tam ocitnou i všichni, kteří pojedou jinak, 

jelikož Jablunkov nemá vlakové nádraží. Od autobusáku se vydáte proti proudu Olzy a 

asi po 5 minutách chůze dojdete k areálu Městského lesa (pro blbce budeme i značit). 



 

Auto: Všechny cesty vedou do Třince (z Frýdku-Místku nebo Ostravy), odtud pak 

štelujete po E75 (mimochodem silnice, která vede ze severu Norska až na Krétu) 

směrem na Slovensko (Čadca, Žilina). Jablunkov nemůžete minout, autobusové 

nádraží leží nalevo hned před mostem přes Olzu. Pokud někdo pojede spodem, tj. přes 

nebo ze Slovenska, přijede z druhé strany taky po E75. 

Vlak: Vlakem do stanice Návsí, typicky z Prahy a Brna s přestupy v Bohumíně nebo 

Českém Těšíně. Z Návsí pak jedou každou chvilku autobusy do Jablunkova (cílové 

zastávky Jablunkov, Bukovec, Mosty u Jablunkova, Horní Lomná). Dá se to i dojít 

pěšky asi za 20 minut. Vlaky z Těšína vyjíždí prakticky každou hodinu i o víkendu. 

Autobus: Autobusy až do Jablunkova jezdí z Třince několikrát denně, v sobotu spíše 

méně. 

 

3. Čas 

Koncerty začnou v 16:00 a mělo by to doklouzat někam k půlnoci. Noční klid se může 

porušovat samozřejmě v areálu, jestli vás chytí policajti, jak ve městě vyřváváte „kup 

si čelo, nalep si ho na čelo“ někdy nad ránem, není to náš problém, že dostanete 

tučnou pokutu. Akce je jednodenní. Přijíždět můžete dřív (doporučujeme využít 

tenhle čas k návštěvě několika místních atrakcí v okolí, viz článek o Jablunkově). 

V neděli je odjezd na vás. 

 

4. Spaní 

Spát můžete ve stanu na trávě v areálu nebo i jen tak na hulváta. Pro ty, kteří mají 

v piči záda nebo ledviny, je v Jablunkově a okolí několik hotelů a penzionů, stačí 

hledat. Taxíky stojí kolem 20 Kč / km. A zase, jestli vás najdou ležet ve škarpě u Penny 

Marketu, je to na vás. 

 



5. Parkování 

U areálu je místa na parkování dost na příjezdové cestě, ale Jablunkov není Praha, a 

tak se dá parkovat i různě po městě. Velké bezplatné parkoviště je u Penny Marketu 

nebo za hospodou u autobusáku (leží hned vedle sebe, akorát přes řeku). Rozhodně 

neparkujte v areálu. 

 

6. Vstupné 

Vzhledem ke specifickým nárokům místních obyvatel bude vstupné skutečně směšné, 

150 Kč.  

 

7. Jídlo a pití 

O jídlo a pití se postará místní catteringový guru Pyj O’Near. Bude samozřejmě dost 

piva, panáků, nealkoholických drinků a taky jídla pro vegetariány, vegany i všechny 

ostatní. Co rozhodně nesmíte vynechat je miodula, místní verze medoviny, která 

nemá s tou medovinou podávanou ve středověkých krčmách nic společného. Je to 

drink pro pravé chlapy, kteří každý den kmitají v 5 ráno na koksovnu a ocelárnu, aby 

měli Tošenovští v Ostravě co do huby. Pokusíme se zajistit dostatečné množství této 

lihoviny, alespoň na ochutnávku pro přespolní. 

 

8. Kapely 

Slezský koncept kapel narušujou Děti Deště, kteří se kvalifikovali jednoznačným 

vztahem k chlastu a hospodským rvačkám. Ostatní kapely jsou personálně nějakým 

způsobem se Slezskem propojené. Takže čestné Slezany doplní Peleton, Kurac, 

Planety, Leto, Laundered Syrup a UNNA, kteří sice taky Slezani nejsou, ale jsou to 

naši pobratimové od prvního koncertu.  

 

9. Počasí 

I když jsou někteří z nás komunisti, počasí poručit neumíme. V případě chcaní se 

stage upraví takovým způsobem, aby se na ni vlezly jak kapely, tak lidi. Je to dost 

velké pro všechny, tancujou na tom padesátihlavé taneční soubory, ale snad to nebude 

potřeba a všichni se budem moct vylít pěkně na slunci. Neexistuje, že bychom to kvůli 

dešti zapíchli. 

 

10. Speciální záležitost – kontakt s místními 

Samozřejmě to nechceme přehánět ani mytologizovat, a platí to hlavně pro 

přespolní a je to jen takový humor nakonec, ale víme, že se to občas děje. Když třeba 

budete nakupovat v samoobsluze, objednávat pivo v hospodě nebo cigára v trafice 

nebo lístek v autobuse, nebo jenom tak někoho potkáte, když se budete ptát na cestu, 

buďte připravení, že se možná nedočkáte kontaktu v češtině. V takovém případě 

nebuďte namachrovaní a nedělejte z těch lidí debily a nějak to zvládněte, někteří z 

nich fakt nikdy nemluvili česky… A taky by se mohlo stát, že natrefíte na Mostoře, 

a to je pak každá rána, která padne vedle, ta poslední… (o Mostořích víc 

v samostatném článku na webu SR). Většina z místních jsou ale samozřejmě normální 

lidi. 

 

Snad je to všecko, zachovejte klid a doražte v pohodě. Organizační výbor SRSS2014. 

 

  



 

 
 

Příloha: mapa míst, která stojí za to vidět nebo ne 


