
Ve čtvrtek 5. února byla na
Radniční ulici otevřena nová,
moderní jídelna.

Policie chce snížit počet ne-
hod pomocí preventivního
programu pro žáky autoškol.

Rýmařovák Václav Sedláček vybojoval na MČR doro-
stenců v hornoměstském areálu stříbrnou pozici.

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT

3/2004

Ročník VI. Vyšlo 20. 2. 2004                                        Cena 8 Kč

Při Vraždě v salonním coupé se rýmařovské publi-
kum třáslo …………….………...................… smíchy.
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Dûtsk˘ ples masek v rytmu novamby
V nedûli 8. února patfiil velk˘ sál Stfiediska volného ãasu pohádkov˘m a fil-

mov˘m postavám, v‰elik˘m zvífiátkÛm, hmyzákÛm, snûhulákÛm, policajtÛm

a akãním hrdinÛm, ale také v‰udypfiítomn˘m kamerám a fotoaparátÛm staro-

stliv˘ch rodiãÛ. Pofiadatelé pro dûti pfiipravili odpoledne plné tance a krato-

chviln˘ch soutûÏí o sladké odmûny. To nejhezãí z karnevalového reje, co za-

chytil redakãní objektiv, vám pfiiná‰íme v malé barevné fotogalerii.

Nevídáno ... Policajt pfied v˘slechem Dneska nemám chuÈ na Ïerty!

Zdá se, Ïe novamba dorazila i mezi
severoamerické IndiányV‰ichni tanãí novambu

Klaun mûl dÛvod se smát - za svou
masku získal diplom

Tak tomuhle snûhulákovi bylo nejspí‰
pûknû horko Ferda mravenec - práce v‰eho dru- Tanec sbliÏuje - Amálka a Rambo

Nûkdo tady ten mumraj musí pohlídat! Úprk pfied vlkem?

NûÏná Snûhurka v obleÏení ctitelÛ



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2004

3

Aktuálnû z mûsta

Radnice bude fie‰it také pfiestupky spáchané v Malé Morávce
Rada mûsta zasedla k fiádnému jednání

v pondûlí 9. února a pfiijala celkem osm 

usnesení. Radní vzali na vûdomí pfiedbûÏné

v˘sledky hospodafiení Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov za rok 2003 a plán hospodafiení

na rok 2004. Rada uloÏila zdravotnímu ra-

dovi MUDr. Stanislavu Horákovi pfiedlo-

Ïit do nejbliÏ‰ího zasedání zastupitelstva

mûsta koneãné v˘sledky hospodafiení za

rok 2003 a plán hospodafiení na rok 2004

a dále dopracovat Ïádost o dotaci na

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje

Ostrava dle investiãních potfieb spoleã-

nosti Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov a po-

ÏadavkÛ Krajského úfiadu Moravskoslez-

ského kraje na formu a obsah Ïádosti.

V záleÏitostech majetkov˘ch rada mûsta

schválila uzavfiení dodatku ke Smlouvû

o nájmu nebytov˘ch prostor a úhradû

sluÏeb spojen˘ch s jejich uÏíváním, na

základû které Komerãní banka, a. s., uÏí-

vá prostory v pfiízemí budovy na

Sokolovské ulici, dále rada vyslovila

souhlas s provedením v‰ech nutn˘ch sta-

vebních prací a pozemkov˘ch úprav po-

tfiebn˘ch pro zaji‰tûní schváleného úãelu

uÏívání, tj. poskytování sociálních slu-

Ïeb obãanÛm, v objektu na tfiídû HrdinÛ

v R˘mafiovû, vãetnû pfiilehl˘ch pozem-

kÛ, na náklady Diakonie âCE, stfiediska

R˘mafiov, jakoÏ i souãasného nájemce

pfiedmûtného objektu.

Radní schválili uzavfiení Vefiejnoprávní

smlouvy mezi mûstem R˘mafiov a obcí

Malá Morávka o zaji‰tûní v˘konu pÛsob-

nosti na úseku pfiestupkÛ. V˘kon státní

správy na úseku projednávání pfiestupkÛ

je v˘konem pfienesené pÛsobnosti obcemi.

Tato povinnost se t˘ká v‰ech obcí, aÈ se jiÏ

jedná o obec s roz‰ífienou pÛsobností nebo

o obec se základní pÛsobností. Obce mo-

hou na tomto úseku uzavírat k zaji‰tûní

v˘konu pÛsobnosti na úseku pfiestupkÛ

vefiejnoprávní smlouvy. O zaji‰tûní agen-

dy pfiestupkÛ bylo mûsto R˘mafiov dopo-

sud poÏádáno obcemi: Horní Mûsto,

Jifiíkov, Malá ·táhle, Stará Ves, Huzová,

Dolní Moravice a Tvrdkov. Nyní o uza-

vfiení stejné smlouvy poÏádala také obec

Malá Morávka.

Projekt Komunitní plánování sociálních sluÏeb Nové v˘vûsní skfiíÀky
na Radniãní ulici

Radní schválili v˘robu a umístûní v˘vûsních skfií-

nûk na zábradlí Radniãní ulice v R˘mafiovû za úãe-

lem propagace sportovních, kulturních a spoleãen-

sk˘ch organizací mûsta a zprostfiedkování jejich in-

formací, schválili také ãástku za pronájem v˘vûsní

skfiíÀky ve v˘‰i 500 Kã za kalendáfiní rok. JiKo

Radní vyslovili souhlas se zpracováním projektu

„Komunitní plánování sociálních sluÏeb“ spoleãnû

se stfiediskem Diakonie âCE R˘mafiov. Jako zpra-

covatele projektu upfiednostÀují Diakonii âCE

s tím, Ïe se ukládá starostovi uzavfiít dohodu o vzá-

jemné spolupráci pfii zaji‰Èování „Komunitního

plánování sociálních sluÏeb“ na rok 2004. Cílem

projektu je vytvofiení struktur, které umoÏní reali-

zaci projektÛ komunitního plánování sociálních

sluÏeb na místní úrovni nebo rozvíjení získan˘ch

zku‰eností, upevnûní vytvofiené fungující struktury

a procesÛ komunitního plánování v obcích, které

procesy komunitního plánování zahájily jiÏ dfiíve,

dále posilovat sociální soudrÏnost komunity a pod-

porovat sociální zaãleÀování a pfiedcházet sociální-

mu vylouãení jednotlivcÛ i skupin.

V Bruselu se jednalo o rozvoji JeseníkÛ
V rámci druhé ãásti projektu brun-

tálského podnikatele Petra

Czasche „Vnitrostátní offset“ (ví-

ce na: www.bezkorupce.cz), kter˘

se zab˘vá hospodáfisk˘m rozvo-

jem oblasti JeseníkÛ, se ve stfiedu

11. února uskuteãnilo v Bruselu

jednání o moÏnostech rozvoje ce-

stovního ruchu v této hospodáfisky

postiÏené oblasti. Nad návrhem

spolupráce se setkali hejtman olo-

mouckého kraje Jan Bfiezina, Petr

Czasch, Pavel Hron (odborník na

tradice jesenické architektury)

a Bettina Kreisel z nûmecké pro-

jekãní kanceláfie Aixplan. Paní

Kreisel se dlouhodobû vûnuje roz-

voji cestovního ruchu v nûmec-

k˘ch podhorsk˘ch a horsk˘ch ob-

lastech a na podzim 2003 nav‰tívi-

la Jeseníky. Na podnût hejtmana

Bfieziny vypracovala svou vlastní

pfiedstavu rozvoje turistiky v ob-

lasti JeseníkÛ, která vychází

z mnohalet˘ch zku‰eností na nû-

meckém trhu, a na jednání

v Bruselu tuto svou pfiedstavu pre-

zentovala. V˘sledkem jednání by-

la dohoda o dal‰í spolupráci, která

by mûla vést k oÏivení a k nastar-

tování rozvoje JeseníkÛ. 

Ivo Dokoupil

Pfiinese fie‰ení Vnitrostátní offset?
Dal‰í informace na téma rozvoj

JeseníkÛ pfiineseme v pfií‰tím vydání,

v nûmÏ bychom chtûli informovat

ãtenáfie o bruntálské vefiejné debatû

obãanÛ, zamûstnan˘ch i nezamûstna-

n˘ch, podnikatelÛ, politikÛ, úfiedníkÛ

i novináfiÛ, jak zastavit pl˘tvání na‰i-

mi danûmi, o zamezení korupce

a o rovnomûrném rozvoji na‰í zemû,

o novém zpÛsobu zadávání vefiejn˘ch

zakázek a rozvoji hospodáfisky sla-

b˘ch oblastí (na pfiíkladu JeseníkÛ),

která se konala 18. února (po redakã-
ní uzávûrce). Vnitrostátní offset má za

cíl: vym˘tit korupci, sníÏit nezamûst-

nanost, docílit hospodáfiské a sociální

rovnováhy mezi oblastmi a obãany.

Souãasn˘ systém zadávání vefiejn˘ch

zakázek má na na‰i zemi zhoubn˘

vliv. UmoÏÀuje vyvolen˘m a nejvût-

‰ím stavebním firmám, které pouze

obchodují se zakázkami, vykofiisÈo-

vat firmy men‰í, které se k vefiejn˘m

zakázkám kvÛli vysoce nastaven˘m

korupãním laÈkám nedostanou.

Snaha o maximalizaci produktivity

práce vede k propou‰tûní zamûstnan-

cÛ a najímání „ãern˘ch“, zejména za-

hraniãních pracovních sil za nedÛ-

stojn˘ch podmínek. Dumpingové ce-

ny, krátké lhÛty v˘stavby, narychlo

vypracované projekty a dal‰í faktory

nutí realizaãní firmy odvádût nekva-

litní práci. Nov˘ zákon o zadávání

vefiejn˘ch zakázek na této situaci vÛ-

bec nic nemûní. Vstupní fondy EU

tak pomohou opût jen dobfie pfiipra-

ven˘m tuneláfiÛm.

Vnitrostátní offset obsahuje mimo

jiné i nov˘ princip zadávání vefiej-

n˘ch zakázek, kter˘ by tyto ne‰vary

zastavil. VyuÏitím pûti jednotn˘ch

a matematicky hodnotiteln˘ch krité-

rií zabraÀuje manipulaci s v˘sledky

soutûÏí. Nov˘ pohled na produktivi-

tu firem, kter˘ motivuje firmy k ak-

tivní zamûstnanecké politice s cílem

zamûstnávat také lidi z hospodáfisky

slab˘ch regionÛ, zabrání pfietrvává-

ní prostfiedí, v nûmÏ nûkolik firem

pomocí protekcionismu a korupce

obchoduje se zakázkami. Nov˘ zpÛ-

sob hodnocení kritéria „reference“

oddûlí mezi firmami zrno od plev.

Nov˘m kritériem je i pfiíspûvek na

fie‰ení nezamûstnanosti. Jednotná

kritéria zabrání dumpingov˘m ce-

nám.

Vnitrostátní offset není podmínûn Ïád-

n˘mi investicemi ani legislativními

zmûnami. Velmi rychle pfiíznivû ovliv-

ní státní pokladnu. Je moÏné ho ovûfiit

pilotními projekty napfiíklad v rámci

nûkterého ministerstva. Nejvût‰í pfie-

káÏkou pro jeho zavedení bude stáva-

jící korupãní prostfiedí. JiKo
(ãerpáno z pozvánky

na Vnitrostátní offset)
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·kolství

V novém ‰kolním roce Gymnázium R˘mafiov pfiijme

• 30 ÏákÛ z 5. tfiíd Z· do osmiletého studia
• 30 ÏákÛ z 9. tfiíd do ãtyfiletého studia

Pfiihlá‰ky ke studiu odevzdejte do konce února fiediteli Z·
nebo do 15. bfiezna doruãte fieditelce gymnázia.

Pfiijímací zkou‰ky jsou pro v‰echny Ïáky dne 19. 4. 2004.

VyuÏijte moÏnosti studia na v‰eobecnû vzdûlávací ‰kole,
pokud jste se rozhodli jinak, máte je‰tû moÏnost

do 15. bfiezna své rozhodnutí zmûnit.

Nûkolik otázek
1. Co je nového ve stfiedo‰kolském vzdûlání
obecnû?
Po roce 1989 se poãet stfiedních ‰kol a oborÛ v na-

‰í republice témûfi zdvojnásobil. Poãet ÏákÛ nyní

ale prudce klesá a kraje vyhla‰ují programy opti-

malizace - v podstatû redukci oborÛ a ‰kol. T˘ká se

zejména stfiedního ‰kolství, zvlá‰tû odborného.

DÛvod nemusíme hledat daleko - vezmûme pfiíklad

na R˘mafiovsku - kolik lidí zamûstnávaly

Kovohutû, Hedva, Okal, Lesy, Statky, OSP, GP -

kolik lidí se pro nû vyuãilo, kolik pracovních míst

dnes zÛstalo a jakého typu? Z takové situace, která

je v podstatû v‰ude stejná, vyvodil ná‰ kraj závûr,

Ïe prioritou ve vzdûlávání je vzdûlání v‰eobecné,

tedy zejména gymnázia, a to proto, Ïe tento cha-

rakter vzdûlání odpovídá souãasn˘m poÏadavkÛm

na trhu pracovních sil. Je to poÏadavek rozsáhlého

v‰eobecného vzdûlání, na které se dá vÏdycky zno-

vu a znovu navázat - dne‰ní pracovní síly musí b˘t

mobilní, v Ïivotû bude mlad˘ ãlovûk nûkolikrát své

zamûstnání mûnit. Zatímco absolvent prÛmyslovky

má problémy s pfiíli‰nou specializací, protoÏe ãást

jeho studia je zamûfiena úzce oborovû, absolvent

gymnázia má ve 3. a 4. roãníku t˘dnû deset hodin

jazykÛ, ãtyfii hodiny informatiky, aÏ osm hodin fy-

ziky a chemie, ‰est hodin spoleãensk˘ch vûd,

a i kdyÏ neodmaturuje pfiíli‰ slavnû, jeho moÏnosti

jsou ve srovnání s úzce specializovan˘m absolven-

tem nesrovnatelnû vût‰í. A hlavní dÛvod vzdûlává-

ní je zamûstnatelnost!! Proto tedy

Moravskoslezsk˘ kraj ve svém Dlouhodobém zá-

mûru vzdûlávání preferuje v‰eobecné vzdûlání

a zejména gymnázia.

2. Jak˘ byl místní optimalizaãní projekt?
Pro redukci ‰kolsk˘ch zafiízení byly vytvofieny

krajské optimalizaãní komise, které stanovily pfied-

bûÏná kriteria hodnocení ‰kol pro dal‰í jednání.

Tato kriteria byla dána statistick˘mi údaji s vûdo-

mím, Ïe jejich objektivita mÛÏe pokulhávat.

Napfiíklad kriterium nákladnosti - jestliÏe se poda-

fiilo ‰kole získat peníze navíc, je ,,nákladnûj‰í“. To

je konkrétnû pfiíklad na‰í ‰koly, která si stojí fi-

nanãnû velmi dobfie, navíc máme nûkolik finanãnû

úspû‰n˘ch projektÛ. Pfiekraãujeme o nûkolik dese-

tinek limit na provozní zamûstnance na úklid v bu-

dovû základní ‰koly, kterou jsme si pronajali vzhle-

dem k rostoucímu poãtu na‰ich studentÛ. Na o‰id-

nost tûchto kriterií upozornili sami ãlenové krajské

optimalizaãní komise. Îe se pochybnost o postave-

ní gymnázia objevila v ãlánku pana starosty, je

moÏná nedorozumûní.

Pro interní optimalizaãní jednání byly navrÏeny slu-

ãovací zámûry, R˘mafiova se t˘kal projekt ã. 5 -

spojení Gymnázia R˘mafiov a uãili‰tû. Pfiejímající

‰kolou mûlo b˘t gymnázium (sic!), které mûlo pfii-

pojit ,,kuchafiskou“ ãást uãili‰tû, druhá ,,opraváren-

ská“ ãást uãili‰tû mûla b˘t z ekonomick˘ch dÛvodÛ

pfievedena do Bruntálu. Proti tomuto návrhu se po-

stavilo vedení uãili‰tû, místní ‰kolská komise a ve-

dení mûsta. Jejich návrh znûl spojit celé uãili‰tû

s gymnáziem. Kraj toto fie‰ení neprosazoval a nako-

nec také nepfiijal. Argumentace je jednoduchá: jest-

liÏe spojení dvou ‰kol nepfiinese efekt ekonomick˘,

není dÛvod spojovat dva subjekty, které mají zcela

odli‰né vzdûlávací programy a v˘chovné problémy.

Nic proti uãili‰ti, je dobfie, Ïe tady je, a bude dob-

fie, kdyÏ zÛstane. Je ale také velmi dobfie, Ïe kraj-

ská komise pro optimalizaci odmítla spojení gym-

názia a uãili‰tû, a je velmi dobfie, Ïe rada kraje na

svém zasedání 5. února 2004 optimalizaci stfiední-

ho ‰kolství v R˘mafiovû nepfiijala. Tolik k druhé po-

známce pana starosty, která zachycovala pouze

prÛbûÏn˘ stav jednání, jejichÏ závûrem je:

Zfiizovatel Moravskoslezsk˘ kraj nezpochybÀuje 

existenci Gymnázia R˘mafiov a rada kraje nezafia-

dila do optimalizaãního zámûru místní návrh ke

spojení gymnázia a uãili‰tû. To dává obûma ‰kolám

v˘hled do dal‰ích let, ale nikterak neovlivÀuje po-

ãet místních ÏákÛ.

3. Bude Plán v˘voje mûstského ‰kolství?
Dokumentu státu (Bílá kniha) a dokumentu

Moravskoslezského kraje (Dlouhodob˘ zámûr
vzdûlávání Moravskoslezského kraje) by mûl odpo-

vídat i zámûr místní. Co vlastnû chce dát toto mûs-

to své mládeÏi? Nechá tak dÛleÏitou vûc, jako je

vzdûlání, na konkurenãních vztazích ‰kol? Je-li

v‰eobecné vzdûlání dobré pro cel˘ svût, není snad

dobré i pro R˘mafiov? R˘mafiovská situace je velmi

kfiehká, je tu pouze 80 dûtí v roãníku. Získá-li 55

z nich maturitu, je to zrovna onûch ideálních 75%,

o kter˘ch se mluví v Bílé knize, 25 po páté tfiídû, 25

po deváté (pokud mû kontrolujete, poãítám s nûko-

lika studenty z Bfiidliãné). Je dobfie, Ïe v R˘mafiovû

mají dûti tuto moÏnost v podstatû bez omezení, a je

velká ‰koda, Ïe není vyuÏita. Na gymnáziu samot-

ném to nezávisí. Jak je moÏné, Ïe vloni zÛstalo na

základních ‰kolách více v˘born˘ch dûtí, neÏ pfii‰lo

k nám? Jak mÛÏeme na základû dvou tfií náv‰tûv 

ovlivnit dûti, jejichÏ rodiãe si zfiejmû v˘znam vzdû-

lání neuvûdomují? Jak mÛÏeme ovlivnit subjektiv-

ní zájmy jiné, leckdy protichÛdné zájmu dûtí? Proã

se stále znovu vynofiují pochybnosti o gymnáziu?

Proã se aspoÀ dvakrát za rok ‰ífií popla‰né zprávy?

Komu to slouÏí? Mûlo nûkdy toto mûsto 330 ÏákÛ

na gymnáziu? Nejsou na‰e v˘sledky dosti prÛkaz-

né? Nejsou pestré a zajímavé i na‰e dal‰í aktivity?

Je zde mûstská komise pro v˘chovu a vzdûlání.

Dûkuji jejímu pfiedsedovi panu Mgr. Baranovi za

ãastá pozvání k jednání této komise. Ale právû pro-

to musím konstatovat, Ïe je zde v˘razn˘ stfiet zá-

jmÛ. Je jen zástûrkou tvrzení, Ïe ãlenové této ko-

mise nejednají jako zástupci sv˘ch ‰kol. Není tomu

tak. Jak lze vysvûtlit, Ïe objektivní zájem mûsta na

zachování obou stfiedních ‰kol hájili ãlenové kraj-

ské optimalizaãní komise v podstatû proti názoru

místní ‰kolské komise. Skoro se chce pochybovat

o její kompetenci. ProtoÏe k ãemu by vedl takov˘

koãkopes? Napfied by zaniklo ,,uãili‰tní“ gymnázi-

um a zbytek by stejnû byl pfieveden do Bruntálu.

Na‰tûstí byli pfiedstavitelé kraje rozumní.

PrÛchodná cesta vede jinudy.

4. Chce mít mûsto R˘mafiov doopravdy gymná-
zium?
Já, v podstatû na konci svého pedagogického pÛso-

bení, a tedy bez osobního zájmu, na základû svého

vzdûlání a sv˘ch profesionálních a osobních Ïivot-

ních zku‰eností, se v‰ím dÛrazem upozorÀuji na

skuteãnost, Ïe gymnázium by mûlo b˘t pro mûsto

skuteãnou prioritou. UmoÏnit dûtem gymnaziální

vzdûlání by mûlo b˘t prioritou i pro rodiãe dûtí na-

‰eho mûsta. Proã tomu tak v‰ude je, a zde nikoliv?!

Ztratí-li mládeÏ moÏnost maturovat ve mûstû, ne-

bude to díky pfiedstavitelÛm mûsta, ktefií mají

o ‰kolství rozhodovat, ale jejich vinou. Nebude-li

vytvofien dlouhodob˘ Plán vzdûlávání mûsta
R˘mafiova, kter˘ zahrne v‰echny typy místních

státních ‰kol, v‰echna prohlá‰ení o podpofie vzdû-

lání jsou jen lichá slova. ·koly mají zájmy skupi-

nové a hájí je, i kdyÏ se dostávají do konfliktu se

zájmem obecn˘m. Tím je vytvofiení proudu vzdûlá-

ní, na kterém jsou jednotlivé ‰koly pouze zastávka-

mi, ale ne cíli. Cílem je co nejkvalitnûj‰í vzdûlá-
ní pro místní mládeÏ. PhDr. E. Zavadilová,

fieditelka Gymnázia R˘mafiov

Gymnázium R˘mafiov
zve na vernisáÏ fotografií Jindfiicha ·treita

ve ãtvrtek 26. února v 15.30 v 1. poschodí gymnázia

V minulém vydání R˘mafiovského horizontu (02/2004) uvefiejnila na‰e redakce ve spolupráci s odborem ‰kolství MûÚ R˘mafiov kontakty na ‰kolská a kulturní zafiízení.
V kolonce Z· R˘mafiov, Jelínkova 1 bylo uvedeno nesprávné jméno vedoucí ‰kolní druÏiny na Jelínkovû ulici ã. 3 - NadûÏda Valová.

Správnû mûlo b˘t uvedeno NadûÏda Bednáfiová. Za tiskovou chybu se na‰e redakce omlouvá.

Jindfiich ·treit, jeden z nej-

slavnûj‰ích absolventÛ r˘ma-

fiovského gymnázia, vystavu-

je své fotografie v interiéru

‰koly jiÏ od loÀského roku.

Ke stému v˘roãí zaloÏení této

instituce v na‰em mûstû insta-

loval v prvním patfie ‰kolní

budovy svÛj cyklus Vesnice je
svût. Letos bude expozice ob-

mûnûna a na stûny gymnázia

se dostane v˘stava, která se

právû vrací z New Yorku. Na

ãtvrteãní vernisáÏ je srdeãnû

zvána celá umûnímilovná ve-

fiejnost. ZN
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Dívka byla okradena
ve ‰kolní jídelnû

Devítiletá Ïákynû základní ‰koly byla

5. února v r˘mafiovské ‰kolní jídelnû

okradena o penûÏenku, kdyÏ si do re-

gálu na aktovky odloÏila ‰kolní batoh

a ‰la na obûd. Z kapsiãky na pfiední

stranû batohu jí mezitím neznám˘ pa-

chatel odcizil hnûdou látkovou penû-

Ïenku se 100 Kã, doklady a junior

platební kartou. Celková ‰koda, kte-

rou zlodûj zpÛsobil, ãiní 500 Kã.

Pátek tfiináctého na silnicích
Pátek tfiináctého skonãil nemile pro

fiidiãe vozidla Iveco, kter˘ projíÏdûl

dopoledne R˘mafiovem po tfiídû

HrdinÛ. Zlomov˘ okamÏik nastal ve

chvíli, kdy zaãala auta jedoucí pfied

ním brzdit. ¤idiã Iveca si uvûdomil,

Ïe na rozbfiedlém snûhu uÏ bezpeãnû

nedobrzdí. ProtoÏe v protismûru prá-

vû jela vozidla, strhl fiízení doprava

a narazil do kopy snûhu pfii kraji vo-

zovky. Tento náraz jej odmr‰til do

stfiedu silnice, kde se stfietl s protije-

doucím Nissanem. Pfii nehodû vznik-

ly ‰kody na autech dohromady 

za 75 000 Kã.

Nov˘ sníh
pÛsobil nové potíÏe

Sníh je stál˘m nepfiítelem fiidiãÛ, pÛ-

sobí nemalé potíÏe a ãasto také do-

pravní nehody s velk˘mi ‰kodami.

V nedûli 8. února se stala jedna

u Ovãárny. ¤idiã Seatu Toledo pfii

sjíÏdûní v zasnûÏené zatáãce prudãeji

podfiadil a pfiitom mu na neposypané

vozovce podklouzla pfiední kola. Seat

vyjel do snûhové bariéry u okraje vo-

zovky, otoãil se kolem své osy a nara-

zil do projíÏdûjící Felicie. Pfii nehodû

do‰lo na Seatu k po‰kození za 30 000

Kã a na Felicii za 50 000 Kã.

Dva dny nato, 10. února, se brÏdûní na

snûhu nevyplatilo fiidiãi Opelu Vectra,

kter˘ projíÏdûl mezi Václavovem

a R˘mafiovem. Pfii projíÏdûní zatáãky

na kluzkém a namrzlém povrchu silni-

ce dostal smyk a havaroval. Nehoda

zpÛsobila na jeho vozidle ‰kodu za

100 000 Kã, nikdo v‰ak na‰tûstí nebyl

zranûn. KvÛli vypro‰tûní havarované-

ho vozu byla silnice v místû nehody

na krátkou dobu uzavfiena.

Alkohol za volantem
ZadrÏen˘ch fiidiãÛ pod vlivem alko-

holu stále pfiib˘vá. Policie se na tento

negativní jev ãasto zamûfiuje a jen za

loÀsk˘ rok 2003 bylo v na‰em okrese

zadrÏeno 516 fiidiãÛ, ktefií poÏili pfied

jízdou alkohol. To je o 121 více neÏ

v roce 2002. Nejvíce podnapil˘ch fii-

diãÛ bylo zji‰tûno v rámci obvodu

Bruntál, na druhém místû byl obvod

Mûsta Albrechtic. Alkohol hrál loni

v˘znamnou roli u více neÏ stovky do-

pravních nehod.

O tom, Ïe vym˘cení tohoto ne‰varu je

v nedohlednu, svûdãí i nedávn˘ pfií-

pad podnapilého fiidiãe, kter˘ byl

ov‰em odhalen dfiíve, neÏ mohlo dojít

k nûjaké havárii. Policisté z Bfiidliãné

kontrolovali v noci 12. února mladé-

ho fiidiãe Fordu, kter˘ projíÏdûl mezi

obcemi Bfiidliãná a Vajglov. Dechová

zkou‰ka probûhla s pozitivním v˘-

sledkem. ¤idiã na vysvûtlenou uvedl,

Ïe vypil asi ‰est desetistupÀov˘ch piv.

Dal‰í jízda mu byla zakázána a jeho

pfiípad je nyní v ‰etfiení.

Znaãení autokol
jako prevence krádeÏí

Policie pfiipomíná motoristÛm, Ïe od

12. prosince roku 2003 provádûjí

pneuservisy v Bruntále a Krnovû ve

spolupráci s Policií âR skryté znaãe-

ní kompletních autokol, a to v rámci

preventivních opatfiení proti krádeÏím

pneumatik, pfiípadnû cel˘ch kol u vo-

zidel. Znaãení a evidence jsou prová-

dûny bezplatnû a na poãkání.

Oznaãená kola bude moci policie po

pfiípadném odcizení identifikovat na-

pfi. pfii domovních prohlídkách, na au-

toburzách apod.

Motoristy proto informujeme, Ïe
v Bruntále je moÏné tuto sluÏbu vyuÏít
v pneuservisech na ulicích
Staromûstská a U Stadionu
a v Krnovû v autoopravnû na
Cháfiovské ulici a v pneuservise na
ulici Albrechtické. Jde o mimofiádné
preventivní opatfiení, které mÛÏe po-
moci pfii objasÀování sériové trestné
ãinnosti.

OhroÏoval hluãné sousedy
revolverem

Hluãná páteãní oslava rozãílila pade-

sátiletého obyvatele ãinÏovního do-

mu v Bfiidliãné natolik, Ïe vtrhl do

bytu své dvacetileté sousedky a zaãal

ohroÏovat její hosty revolverem.

V bytû bylo v tu chvíli minimálnû ãtr-

náct lidí, jimÏ rozzufien˘ muÏ vyhro-

Ïoval zastfielením. Krátce po pÛlnoci

byl útoãník zadrÏen policií a v jeho

bytû byly zaji‰tûny dal‰í dvû zbranû

vãetnû sedmi set nábojÛ. V‰echny

zbranû i stfielivo muÏ vlastnil legálnû.

Od soboty 14. února je na nûj uvale-

no trestní stíhání za násilí proti skupi-

nû obyvatelÛ a proti jednotlivci a za

poru‰ování domovní svobody. MuÏ

je vy‰etfiován na svobodû.

âtvefiice kradla na benzínové
pumpû ve Staré Vsi

R˘mafiovská policie pátrá po ãtyfi-

ãlenné skupinû zlodûjÛ, ktefií v pátek

13. února krátce po deváté hodinû

ráno odcizili krabici s mobilními

kartami a dálniãními známkami ze

staroveské benzínky. Tfii muÏi a jed-

na Ïena nejprve zakoupili jednu GO

kartu, aby zjistili, kde jsou kupóny

uloÏeny, a poté odpoutali pozornost

obsluhy a vylákali ji od prodejního

pultu. Îena mezitím odcizila papíro-

vou krabiãku s telefonními kartami

a dálniãními známkami v rÛzn˘ch

hodnotách v celkové cenû bezmála

17 000 Kã.

Byl získán popis podezfiel˘ch osob:

MuÏ, kter˘ kupoval GO kartu a u-

poutal pak pozornost obsluhy, byl

180 cm vysok˘, plno‰tíhlé postavy,

stáfií 45-50 let, mûl ãerné vlnité, krát-

ce stfiiÏené vlasy, kulat˘ obliãej, ãer-

n˘ knír a ãerné oãi, na sobû mûl zim-

ní koÏenou hnûdou bundu do pasu

s límcem a tmavé kalhoty. Îena byla

vysoká asi 168 cm, stáfií 35-40 let,

‰tíhlé postavy, mûla hnûdé rovné vla-

sy po lopatky, protáhl˘ obliãej, hnûdé

oãi, del‰í nos, na sobû mûla hnûd˘

dlouh˘ koÏich do pÛlky stehen, tma-

vé plátûné kalhoty a na prstech ruky

nûkolik prstenÛ ze Ïlutého kovu.

Zb˘vající dva muÏi byli asi 175-185

cm, stáfií 35-40 let, ‰tíhlí, ãernovlasí,

v tmavém obleãení. V‰ichni podezfie-

lí mluvili ãesky s cizím pfiízvukem

a z místa ãinu odjeli tmav˘m seda-

nem japonské v˘roby z osmdesát˘ch

let s hranatou karoserií.

Dopravnû bezpeãnostní
akce pokraãují

Bûhem minulého t˘dne probíhaly na

na‰ich silnicích dopravnû bezpeãnost-

ní akce s rÛzn˘m zamûfiením. Ve

dnech 10. a 11. února ‰lo o celorepub-

likovou akci, na které se v na‰em o-

krese podílelo pfies tfiicet policistÛ. Pfii

kontrolách zjistili 36 pfiestupkÛ a ulo-

Ïili 34 pokut za 10 300 Kã. PoÏití al-

koholu bylo v tûchto dvou dnech zji‰-

tûno jen u jednoho fiidiãe, dva fiidiãi

pfiekroãili nejvy‰‰í povolenou rych-

lost. V deset hodin veãer 13. února za-

ãala dal‰í akce, tentokrát ãtyfihodino-

vá. Do té bylo nasazeno ‰estadvacet

policistÛ, ktefií zjistili 35 pfiestupkÛ

a alkohol u pûti fiidiãÛ. Stihli zkontro-

lovat 59 osob a 44 vozidel. Dvûma fii-

diãÛm byla uloÏena pokuta za to, Ïe

nedali pfiednost chodcÛm na pfiechodu

pro chodce. Z podkladÛ
tiskové mluvãí

npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové

Byl zahájen nov˘ preventivní projekt pro auto‰koly
Problematika dopravních nehod

a bezpeãnosti silniãního provozu je

stále v centru pozornosti vefiejnosti,

proto povaÏujeme za dÛleÏité sezná-

mit budoucí fiidiãe s aktuální doprav-

nû bezpeãnostní situací jiÏ v prvopo-

ãátku, tj. informovat o tûchto otáz-

kách uchazeãe o fiidiãské oprávnûní,

tedy potencionální fiidiãe. JiÏ v t˘dnu

od 9. února zahájila Preventivnû-in-

formaãní skupina Okresního fieditel-

ství Policie âR Bruntál projekt pfied-

ná‰kové ãinnosti pro uchazeãe o fii-

diãské oprávnûní v jednotliv˘ch au-

to‰kolách na‰eho okresu.

Îáci auto‰kol budou aktuálnû a po-

drobnû seznámeni se statistick˘mi

pfiehledy dopravní nehodovosti, nej-

ãastûj‰ími pfiíãinami dopravních ne-

hod, nejrizikovûj‰ími úseky v okre-

se, sankcemi za nedodrÏení pravidel

silniãního provozu atd. V pfiípadû

zájmu o tuto akci mohou vyuãující

auto‰kol získat podrobnûj‰í infor-

mace a dohodnout termín pfiedná‰ky

na telefonním ãísle 974 731 208/7

(ppor. Ing. Ivana Kfii‰tofová). Tato

ãinnost je provádûna v rámci aktivit

prevence dopravní nehodovosti prÛ-

bûÏnû a bezplatnû.

Fota: archiv Policie âR Bruntál
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Z poezie na‰ich ãtenáfiÛ

Co je to, kdyÏ se fiekne

Úsmûvnû

Miroslav Václavek

Zvedl se vítr

Zvedl se vítr a v cizí zahradû

Zvoní slavík hranu

BÛh je ten klenotník o‰umûl˘

S tretkami

A umíráãky poledními

Jen tvé gazelí oãi jsou nûÏné jako dlaÀ andûla z náhrobku

Pocínovaného pÛlnocí

KdyÏ pod srdcem nosí‰ moji lásku

Zvedá se vítr

A kroky mizí v jeho hlubinách

Jako slova v cikánsk˘ch kastanûtách

Z dávného prachu

Zadáveného Ïízní

Jitfiních slavíkÛ

Tesknících po Alhambfie

Která zmírá

Ve stínech rosy

Jako kvût

Svûtlu napospas vydan˘

Ve spoleãném hrobû

Se stmíváním

Jednoho rána ...
Mám ráda úsmûvné okamÏiky, které se

skuteãnû staly. Nemusím si pfiidávat,

spí‰ ubírat, abyste vûfiili, Ïe se to oprav-

du pfiihodilo. TakÏe vûfite, bylo ...

Zimní ráno v‰edního dne. Za tmy

vstávat, radûji bych jako medvûd brt-

ník zimu prospala. Ale budík se ozve,

já mrákotnû dûlám v‰echny ranní ne-

zbytnosti, vrhám se do závûjí a plu-

Ïím do zamûstnání. Tak jsem to stihla

v rekordnû krátkém ãase, stejnû v‰ak

nejsem první. Za stoly uÏ sedí dva

kolegové a jedna kolegyÀka.

Halasnû se otvírají dvefie, dal‰í na‰e

milá du‰e dorazila. Kabát letí na vû-

‰ák, kabelka na Ïidli, zapnout kávo-

var ... a zaãíná lekce: „Vãera jste ne-

umyli hrnky od kávy, nepofiádníci!

Na stolech byl nepofiádek, styìte se.

A ani si po ránu nevyvûtráte, to se

má!“ A vrhá se k oknu.

MÛj noblesní kolega zvedne oãi pod

br˘lemi a lehce prohlásí na adresu 

umravÀovatelky: „Matiãko, podívej-

te se na sebe.“ Odpovûì: „Co já se

budu dívat, vy se dívejte na svÛj stÛl

a nepofiádek kolem.“ Apel od toho

milého pána zaznûl je‰tû jednou.

Na‰e drezérka to udûlala a zafivala

nebo zakviãela: „Já jsem ale debil!“

A bokem kolem pracovních stolÛ se

odsvíjela k vû‰áku a vjela do kabátu

jak had.

Víte, co se stalo? Zapomnûla si totiÏ

obléct sukni! A po celé to na‰e vy-

chovávání a vûtrání se producírovala

jen v halence a kombiné.

Odbûhla domÛ pro tu ãást obleãení

a my se usmívali a nûjak veseleji se

nám d˘chalo a pracovalo. Kdo za to

mÛÏe? ·edé zimní ráno a to, Ïe ne-

jsme brtníci.

Poznámka pro dámy: Nutno podo-

tknout, Ïe postava na‰í spolupracov-

nice byla pûknû kulaÈouãká a vyvinu-

tá na patfiiãn˘ch partiích. Asi si moc

nevidûla na bfiicho ani na celou dolní

ãást své tûlesné schránky. Si

Na téma Ïena
V sobotu 21. února oslavíme Mezinárodní den matefi-

ského jazyka, kter˘m je pro absolutní vût‰inu obyva-

telstva âeské republiky krásná, ale tûÏká, pfiísná, a pfii-

tom hravá, tisíciletá, a pofiád mladistvá ãe‰tina.

Mnoh˘ z na‰ich ãtenáfiÛ si jistû pamatuje na utrpení

‰kolních diktátÛ, vûtn˘ch rozborÛ, písemek a sloho-

vek, na martyrium s psaním i/y, s/z, ãárek ve vûtách,

na marné lamentování, Ïe pravopisná pravidla jsou

k niãemu, Ïe je nepotfiebujeme, Ïe se beztak neustále

mûní atd. atd. Nakonec jsme se s ní ale pfiece jen smí-

fiili, s tou na‰í ãe‰tinou. Víme, Ïe ji nutnû potfiebujeme,

abychom si vzájemnû rozumûli, jsme na ni dokonce

hrdí, protoÏe je tak tûÏká, smûjeme se cizincÛm, ktefií

se marnû snaÏí vyslovit to krásné hrãivé fifififififififififi,

jsme kritiãtí, kdyÏ v televizním zpravodajství zazní

nûjaká ta nespisovnost, a zacpáváme si u‰i,

kdyÏ sly‰íme zpívat Nûmce nebo Holanìany,

protoÏe ãe‰tina je pfieci tak libozvuãn˘ jazyk.

Máme k ní prostû trochu rozporupln˘ vztah.

Trápí nás, ale souãasnû je na‰í nejvût‰í ozdo-

bou. Jak jinak - je pfieci Ïenského rodu.

Jakou roli ov‰em v jazyce hraje Ïena jako tako-

vá? Má vÛbec rozli‰ování pohlaví v ãe‰tinû nû-

jak˘ v˘znam? ¤ada souãasn˘ch odborníkÛ

(a odbornic) se domnívá, Ïe ano. A nejde tu jen

o vyjadfiovaní rodu ve tvarech slov (milá dívka

pfii‰la X mil˘ hoch pfii‰el) nebo o pfiechylování

(pedagog - pedagoÏka, chirurg - chirurgynû),

ale o mnohem zásadnûj‰í rozdíly - v intonaci,

ve v˘bûru slov, tématu fieãi, ve stylu, v komu-

nikaãních strategiích. Je napfiíklad prokázáno,

Ïe Ïeny mnohem ãastûji neÏ muÏi pouÏívají o-

tázky, a to i v odpovûdích nebo v Ïádostech a pfiíka-

zech (Otevfiel bys okno?), a také ménû ãasto pfieru‰u-

jí tok fieãi svého muÏského partnera. Tento fakt vy-

pl˘vá z Ïenského sklonu ke zdvofiilosti a spolupráci,

zatímco pro muÏe je typick˘ vztah konkurence. Îeny

jsou emotivnûj‰í, mluví více o sobû sam˘ch, o vlast-

ních zku‰enostech, jsou v˘mluvnûj‰í a v fieãi plynu-

lej‰í, pohotovûj‰í, ale na rozdíl od sv˘ch muÏsk˘ch

protûj‰kÛ v diskusi pfiiná‰ejí ménû argumentÛ a spí‰e

inklinují k souhlasn˘m signálÛm, jimiÏ se vzdávají

vÛdãí role v konverzaci. O Ïenách se také tvrdí, Ïe

ãasto hovofií jen pro samo mluvení, které má za cíl

spí‰e udrÏet kontakt neÏ sdûlovat fakta. MuÏi jsou na-

opak racionálnûj‰í, a pokud nemají co fiíci, nedûlá jim

problém mlãet.

MuÏi a Ïeny zkrátka Ïijí v docela odli‰n˘ch svûtech,

ãi spí‰e v jednom svûtû, na kter˘ se dívají jin˘ma oãi-

ma, a svÛj zorn˘ úhel promítají i do toho, co fiíkají.

A Ïeny v tomto dvojjediném svûtû rozhodnû nestojí

nûkde v pozadí, vÏdyÈ nûkteré z nich jsou pfiímo pfií-

sloveãné ...

Desátá múza
Múz, dcer nejvy‰‰ího olympského boha Dia a bohynû

pamûti Mnémosyné, které tvofiily druÏinu boha

Apollóna, bylo pÛvodnû devût. KaÏdá z nich bdûla nad

nûkter˘m umûním ãi vûdou (Erató nad milostnou lyri-

kou, Kalliopé na epick˘m zpûvem, Thálie nad kome-

dií, Úrania nad astronomií atd.), jeÏ symbolizovaly do-

provodné atributy, napfi. Kleió, múza historie, byla zo-

brazována s papyrov˘m svitkem. PÛvabné sestry

sv˘m zpûvem a tancem vná‰ely do svûta harmonii, 

umlkaly naopak v dobû válek (Inter arma silent

Musae).

¤eck˘ filosof Platón k m˘tick˘m bohyním pfiipojil

je‰tû desátou, zcela skuteãnou a Ïivoucí, aãkoli v jeho

dobû jiÏ dvû stû let zesnulou Ïenu, básnífiku Sapfó,

která Ïila na ostrovû Lesbos. SvÛj dÛm Sapfó pojme-

novala Múseion (chrám múz) a vytvofiila v nûm jed-

nu z prvních umûleck˘ch ‰kol, tvofienou pfiedev‰ím

Ïenami, v níÏ pûstovala kult bohynû Afrodité a múz.

Z Sapfina díla se do dne‰ních dnÛ zachovaly frag-

menty milostné poezie, která inspirovala i mnohé

muÏské básníky. Tato jedineãná Ïena starovûku se sta-

la pozdûji zosobnûním básnického nadání.

SvÛdná Dalila
V̆ jimeãné Ïeny se objevují také ve Starém zákonû.

Mezi nû patfií rovnûÏ Dalila, chytrá svÛdnice, která na

popud Fili‰tínÛ vylákala z mocného Samsona tajem-

ství jeho síly. Hrdina izraelsk˘ch povûstí skr˘val svou

nepfiemoÏitelnost ve vlasech, které si od dûtství ne-

stfiíhal. Dalile se podafiilo jeho fintu vyzvûdût pr˘ aÏ

na ãtvrt˘ pokus a vyuÏila k tomu zfiejmû ve‰ker˘ch

sv˘ch Ïensk˘ch prostfiedkÛ. Dívka spícího siláka 

ostfiíhala a bezbranného vydala Fili‰tínÛm za 1100

stfiíbrn˘ch. To jí sice v oãích IzraelitÛ mnoho

sympatií nevyneslo, ov‰em postupem ãasu se

tento postoj zmûnil. Dalila jako symbol Ïenské

svÛdnosti a chytrosti, s jejichÏ pomocí mÛÏe

i slabá Ïena pfiemoci toho nejsilnûj‰ího muÏe,

budí mezi dne‰ními Ïenami zaslouÏenou úctu.

Dlouhé vlasy, krátk˘ rozum
Îeny krásné, nadané, svÛdné a chytré nemû-

li jen stafií ¤ekové a Îidé, ale také my âe‰i.

O jedné z nich pí‰e dûkan praÏské kapituly

Kosmas ve své latinské kronice. Byla jí báj-

ná knûÏna Libu‰e, nejmlad‰í ze tfií

Krokov˘ch dcer, moudrá a rozváÏná, „v ú-

vaze prozfietelná, tûlem cudná, v mravech u-

‰lechtilá, Ïenského pohlaví ozdoba i sláva“.

Jednoho dne k ní pfii‰li dva rozhádaní muÏi,

ktefií se pfieli o mez, a Ïádali ji, aby je rozsoudila.

Libu‰e tak uãinila spravedlivû, ale pro toho, kdo

spor prohrál, to znamenalo velkou potupu a spustil

uráÏlivou lamentaci na téma úrovnû Ïenské inteli-

gence v pomûru k délce vlasÛ. Tento vskutku vûc-

n˘ argument Libu‰i zamrzel, ale protoÏe byla nejen

moudrá a u‰lechtilá, ale pfiedev‰ím mûla styl, po-

volala na knûÏsk˘ stolec Pfiemysla Oráãe, aby se te-

dy on jako muÏ ujal vlády po jejím boku. Podle po-

vûsti to âechÛm sice pfiineslo pocit dÛstojnosti

a zakladatele mocného pfiemyslovského rodu, ale

také mnohé války a hladomor. Co chtûli, to mûli ...

ZN

autor: Pavla Zothová



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2004

7

Obãané Horního Mûsta dali paní starostce Evû Machové lekci
Zaãátkem prosince 2003 jsem se zúãastnila vefiej-

ného zasedání Obecního úfiadu v Horním Mûstû

a mohla jsem se pfiesvûdãit, jak paní starostka

Eva Machová stojí o názory sv˘ch spoluobãanÛ.

Nenechala mne promluvit, protoÏe vûdûla, Ïe

chválu neusly‰í. Prostû ukonãila schÛzi a spûcha-

la pryã! Proto chci obãany R˘mafiovska seznámit

s jednou událostí, která se pfiihodila ve druhé po-

lovinû roku 2003.

Máme v Horním Mûstû, jako v‰ude, lidi beze stu-

du, bez charakteru, bez morálky, arogantní a pro-

spûcháfiské, ale jak se ukázalo, i lidi s ãist˘m srd-

cem, nezi‰tné, nechamtivé, slu‰né i takové, kte-

r˘m nejsou osudy druh˘ch ani utrpení zvífiat lho-

stejné. Proto stále je‰tû vûfiím, Ïe je pfiece jen

mnohem více hodn˘ch neÏ zl˘ch a bezcitn˘ch.

Po obci se tfii mûsíce potuloval opu‰tûn˘ pes. Byl

velice nápadn˘ tím, Ïe mûl abnormálnû velká

varlata. Byl stfiednû velk˘, vypadal jako medví-

dek a kaÏd˘, kdo se mu podíval do oãí, na‰el

v nich velk˘ smutek a prosbu. KaÏdého muselo

bodnout u srdce. Obãané ho krmili, a kdyÏ po-

znal, Ïe mÛÏe lidem dÛvûfiovat, byl pfiítuln˘. Dûti

si ho oblíbily. Po rozhovoru s veterináfiem bylo ji-

sté, Ïe pes potfiebuje operaci varlat. Tak dali ob-

ãané pokladniãku do obchodu s prosbou o pfiíspû-

vek na operaci. Bylo dojemné, Ïe jedna holãiãka

z Dobfieãova kaÏd˘ den dala do pokladniãky to,

co od rodiãÛ dostala na svaãinku. I dÛchodkynû

mu pfiilep‰ily kouskem salámu. Jenom paní staro-

stka byla ke v‰emu hluchá, slepá, mûla jenom v˘-

mluvy a pro psa ani kÛrku chleba.

Obãané se domluvili s Ligou na ochranu zvífiat,

Ïe mohou psa pfievézt do útulku pro opu‰tûná zví-

fiata v Olomouci. Vybrané peníze pouÏili na pfie-

voz a psa pfiedali útulku. Tam byl operován

a v prvním únorovém t˘dnu roku 2004 ho zpû-

vaãka paní Kubi‰ová pfiedstavila v pofiadu Chcete

mû?

Ochránci zvífiat poslali paní starostce tento dopis:

V Olomouci dne 9. fiíjna 2003
VáÏená paní starostko!
Obracím se opût na Vás - tentokráte písemnû -

s Ïádostí o poskytnutí ochrany toulavému psu,
kter˘ se ve Va‰í obci potuluje jiÏ nûkolik t˘dnÛ
a pfieÏívá jen díky dobrotû Va‰ich obãanÛ. Tito jej
krmí, postavili mu dfievûnou boudu a dûlají sbír-
ku na pfiípadné veterinární o‰etfiení. Údajnû jste
byla Ïádána obãany o pomoc, i já jsem Vás o to-
to Ïádala telefonicky. BohuÏel se tak zatím nesta-
lo. Péãe o opu‰tûné a zatoulané zvífie je povin-
ností obce, vypl˘vající ze zákona. Jedná se ob-
ãansk˘ zákoník § 135, ãl. 3, odst. 1: „Povinnost
nalezenou vûc pfievzít a ponechat ve svém opatro-
vání vÏdy, i kdyÏ k nálezu nedo‰lo v jeho územním
obvodu.“ a ãl. 3, odst. 2, písmeno f: „Povinnost
se o zvífie postarat po dobu jednoho roku, kdy je
moÏné  s m l u v n û pfiedat toto zvífie do péãe
organizaci nebo soukromé osobû, má-li tato k to-
mu podmínky a souhlasí s tím.“
RovnûÏ neposkytnutí pomoci (vãetnû podání kr-
miva, vody apod.) je v rozporu se zákonem

246/1992 Sb. Také není pfiípustné dle tohoto zá-
kona zvífie bezdÛvodnû utratit.
VáÏená paní starostko, Ïádám Vás opûtovnû o vy-
fie‰ení uvedené záleÏitosti s tím, Ïe psa mÛÏete
umístit za poplatek v nûkterém útulku (Olomouc,
Opava apod.). Vzhledem k nastávajícímu podzim-
nímu poãasí vûfiím, Ïe situaci urychlenû, v soula-
du se zákonem na ochranu zvífiat 246/1992 Sb.,
dofie‰íte. S pozdravem

Ing. KrajÀáková Vûra,
pfiedseda LOZ Olomouc

Teprve potom se paní starostka pfiece jen rozhod-

la, Ïe bude kaÏd˘ rok pfiispívat na opu‰tûná zví-

fiata 4 500 Kã a získala tím i pfiíslib, Ïe Liga pfie-

vezme i v dal‰ích letech psy, které mûstská poli-

cie pfiiveze do útulku.

V R˘mafiovû platí dÛchodce v panelovém domû

180 Kã roãnû za psa, zato v na‰í malé obci platí

dÛchodce s vlastním domem a zahrádkou za psa

200 Kã roãnû.

Paní starostka tu lekci od obãanÛ ‰patnû nesla,

o tom svûdãí pomstychtiv˘, Ïluãovit˘ ãlánek

v Hornomûstském telegrafu 11/12 2003 a toto

sdûlení: „A tak mÛÏeme stát pfied rozhodnutím,
jestli si zaplatíme odchyt psÛ a jejich pobyt
v útulku nebo vypneme napfi. vefiejné osvûtlení
a budeme chodit potmû.“
O vypínání vefiejného osvûtlení jednala paní sta-

rostka uÏ na jafie 2003 a zastupitelé to na‰tûstí ne-

schválili. Helena Nemá‰ová, Horní Mûsto

Vlk - patfií do na‰í pfiírody?
V prosincovém ãísle (12)

Myslivosti z loÀského roku je oti‰-

tûn ãlánek od Ing. Jozefa Jiráta,

CSc., pod názvem Stanou se vlci tr-
valou souãástí na‰í pfiírody? -

V˘skyt vlkÛ v âeské republice. Jozef

Jirát je pracovníkem Ministerstva

Ïivotního prostfiedí a v daném oboru

je skuteãn˘m odborníkem. Tímto

ãlánkem tak opût rozjiskfiil tuto uÏ

v minulosti oÏehavou tematiku.

Jeho ãlánek je ov‰em excelentní

a stojí urãitû za pfieãtení. Kdo - co

tedy vlastnû vlk je? Povûzme si

o nûm nûco bliÏ‰ího.

Vlk obecn˘ (canis lupus) je nejvût‰í

psovitá ‰elma, která se v âeské re-

publice vyskytuje. Jeho v˘skyt je

v‰ak vyloÏenû migraãní, to zname-

ná, Ïe není stál˘. Oblastmi, kde ho

lze zaregistrovat, jsou zejména

Moravskoslezské Beskydy a Javor-

níky, vzácnûji se obãas objeví

v Host˘nsk˘ch vr‰ích a na Vi-

zovické vrchovinû. Velice vzácnû se

zatoulá i k nám, do JeseníkÛ. Jeho

v uvozovkách nejvût‰í stavy jsou

ov‰em na ·umavû, kam pfiebíhá

z Nûmecka, zvlá‰tû z oblasti

Národní rezervace Bavorsk˘ les,

a tam zÛstává i nastálo. Stavy vlãí

zvûfie se zde zv˘‰ily díky porevoluã-

nímu odstranûní ostraÏn˘ch signali-

zaãních drátÛ mezi tehdej‰í âSFR

a uÏ sjednocen˘m Nûmeckem.

Vlãí stavy se v 70. - 80. letech od-

hadovaly na 150 aÏ 200 kusÛ.

Odhady (dle kaÏdoroãního sãítání

zvûfie) se t˘kaly tehdej‰í âSSR, te-

dy i Slovenska, kde se vlk vyskytu-

je zejména v horsk˘ch pfiíhraniãních

oblastech s Polskem, a to od

JavorníkÛ, pfies Slovenské Beskydy,

Malou a Velkou Fatru, Nízké

a Vysoké Tatry aÏ po Spi‰skou

Maguru, âergov a Nízké Beskydy.

Z ukrajinsk˘ch Karpat navíc pfiebí-

há do Nízk˘ch Beskyd,

Vihorlatsk˘ch vrchÛ a Slovenského

rudohorie vlk karpatsk˘. Je to pod-

druh vlka obecného, kter˘ vyniká

krásnou hfibetní srstní kresbou.

V celé oblasti Slovenska zÛstávají

vlci, tak jako na ·umavû, stálí.

Uvádûné stavy jsou pfii zpÛsobu sãí-

tání zvûfie a dfiívûj‰í myslivecké po-

litice pfiinejmen‰ím rozporuplné.

Osobnû se domnívám, Ïe byly dale-

ko niÏ‰í. Odhaduje se, Ïe vlk byl

u nás témûfi vyhuben asi pfied dvûma

sty lety. Je‰tû hÛfie dopadli vlci na

Britsk˘ch ostrovech, kde byli vyhu-

beni úplnû, pfiiãemÏ lví podíl na tom

nese irsk˘ chrt (odtud pfiezdívka ir-

sk˘ vlkodav).

Vlk se podobá velkému psu, nûmec-

kému ovãákovi. Od nûj se li‰í mo-

hutnûj‰í hlavou, uÏ‰ím hrudníkem

(pes jej má kulatûj‰í), oháÀku nosí

na rozdíl od psa svû‰enou dolÛ, lok-

ty má stoãené dovnitfi (pes ven), má

‰piãatûj‰í ãenich, ‰ikmé oãi (svûtla)

a krat‰í trojúhelníkové slechy.

V˘‰ka v kohoutku ãiní 70 - 80 cm,

hmotnost je 25 - 65 kg, vlk je tedy

také o nûco vy‰‰í a tûÏ‰í neÏ nûmec-

k˘ ovãák.

Vlci jsou nesmírnû inteligentní ‰el-

my. Jsou monogamní a z jejich vûr-

nosti bychom si my lidé mûli vzít

pfiíklad. Pfiesto Ïijí v pfiísnû organi-

zovan˘ch smeãkách, jejichÏ veli-

kost je dána fiadou faktorÛ.

NejdÛleÏitûj‰í jsou dva: minimální

poãet vlkÛ pro úspû‰n˘ lov a sou-

ãasnû maximální poãet jedincÛ

z hlediska uÏivení se v rámci urãité-

ho loveckého území, které má zpra-

vidla 10 aÏ 50 tis. hektarÛ. Za nor-

málních okolností má smeãka ‰est

aÏ jedenáct ãlenÛ, pfieváÏnû rodin-

n˘ch. To znamená vlka, vlãici a je-

jich odrostlá mláìata. Mimo tyto

smeãky Ïijí vlci samotáfii, ktefií jsou

z rÛzn˘ch dÛvodÛ vyvrÏeni ze spo-

leãenstva. Ve velice krut˘ch zim-

ních obdobích se men‰í smeãky slu-

ãují a tvofií vût‰í celky.

Za jedinou noc vlci pfii lovu ubûh-

nou aÏ 80 km, coÏ je obdivuhodn˘

fyzick˘ v˘kon. Pokud pfii lovu ne-

‰tvou zvûfi, pouÏívají pfii pfiesunu in-

diánsk˘ zpÛsob chÛze, to znamená

bûh - chÛze. Vlk spotfiebuje dennû

v prÛmûru od pûti do sedmi kg po-

travy, dle své vlastní váhy. Pokud je

vyhladovûl˘, je schopen seÏrat na-

jednou aÏ patnáct kg masa. Hlavní

sloÏkou jeho potravy jsou kopytníci

od srnãí zvûfie, pfies vysokou aÏ

po velikost losa. Je ov‰em známo, Ïe

bûhem léta se ãasto Ïiví pouze drob-

nou zvûfií, hrabo‰i a Ïábami. V dobû

nouze loví domácí zvífiata, pfiede-

Foto: internet
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Poté, co byly loni zru‰eny oba bufe-

ty v centru mûsta, pfii‰el R˘mafiov

o jediná zafiízení tohoto druhu, kde

se dennû u obûda ãi svaãiny vystfií-

dalo nûkolik desítek, moÏná i stovek

strávníkÛ. Zvlá‰tû ti, ktefií jsou zvy-

klí na oblíbené salátovny z vût‰í

mûst, podobn˘ typ jídelny

v R˘mafiovû postrádali.

Od ãtvrtku 5. února v‰ak byla novû o-

tevfiena jídelna na Radniãní ulici, kte-

rá kromû teplé a studené kuchynû na-

víc nabízí pult se zmrzlinou a cukrár-

nu. Nová „mléãná“ jídelna vznikala

témûfi rok, neboÈ pÛvodní prostory

musely projít celkovou rekonstrukcí,

aby vyhovovaly pfiísn˘m poÏadav-

kÛm Evropské unie. S nov˘mi krité-

rii, která pamatují nejen na hygienu

pfii pfiípravû jídel a pfii jejich konzu-

maci, ale také na vybavení sociálního

zafiízení, se budou muset v krátkém

ãase vyrovnat v‰echna stravovací za-

fiízení v âeské republice.

Rozsáhlou rekonstrukcí pro‰el rov-

nûÏ interiér vlastní jídelny, jehoÏ de-

sign pfiipomíná stylové restaurace

a cukrárna a kter˘ snad v budoucnu

vytlaãí klasick˘ neosobní typ vefiej-

n˘ch v˘vafioven. Bufety, vykachliã-

kované aÏ po strop, jejichÏ jedinou

ozdobou je zaprá‰ená umûlá vegeta-

ce, sklánûjící se nad polepen˘mi pla-

stov˘mi stoly, patrnû vbrzku ustoupí

vkusnû aranÏovan˘m prostorÛm, hli-

níkové pfiíbory, jejichÏ ãistota byla

ãasto vûcí názoru, nerezov˘m, a my

se postupnû pfiiblíÏíme západnímu

svûtu i v kultufie vefiejného stolování.

Skupina strávníkÛ, na nûÏ se done-

dávna trochu zapomínalo, tedy lidé,

ktefií dobrovolnû ãi nedobrovolnû

zmûnili své stravovací návyky, aÈ uÏ

z pfiesvûdãení nebo ze zdravotních

dÛvodÛ, si mohou snad také brzy

pfiijít na své. Obligátní smaÏen˘ s˘r

(kter˘ b˘vá mezi bezmas˘mi jídly

ãasto nabízen „vylep‰en˘“ plátkem

‰unky) se nejednomu vegetariánovi

ãasem zajídá a diabetik v cukrárnû

se dfiíve vyskytoval jen jako dopro-

vod. Dá se oãekávat, Ïe nová jídelna

roz‰ífií svou nabídku i pro tyto men-

‰inové strávníky. A pokud k tomu

skuteãnû dojde a my se i v tom zaã-

neme pfiibliÏovat sv˘m vyspûlej‰ím

sousedÛm, mÛÏeme si jedinû gratu-

lovat. ZN

v‰ím ‰patnû zabezpeãené ovce, ko-

zy, ale i husy, kaãeny a slepice.

Troufne si i na men‰ího psa. Z vût-

‰ích psÛ má vlk panick˘ strach.

Pfii ‰tvaní se smeãky vlkÛ soustfiedí

hlavnû na mladou, nemocnou nebo

starou a oslabenou zvûfi. Nûkdy se

ale stává, Ïe se vlkÛm podafií, ze-

jména pfii vysoké snûhové pokr˘v-

ce, zahnat do roklí zdravou dospû-

lou zvûfi a tam ji strhnout. ZpÛsob

lovu se zakládá na tom, Ïe mladí vl-

ci zvûfi nadhání vlkÛm siln˘m, ktefií

v rozhodujícím okamÏiku útoãí 

z úkrytu. Na silnou zvûfi, napfiíklad

na ãernou, zvlá‰tû na kÀoury, ale

i na silné bachynû, pouÏívají vlci

lov kruhov˘. To znamená, Ïe obíha-

jí v kruhu kolem své obûti, útoãí ze-

zadu a z boku, aÏ se jim podafií zví-

fie povalit, a potom se na ni vrhnou.

Vlci konzumují svou potravu spo-

leãnû a na rozdíl od ostatních psích

‰elem, jako jsou psi, ‰akali, hyeny

ad., se u této ãinnosti nikdy nenapa-

dají a nervou.

VraÈme se ale k vlastnímu námûtu

tohoto ãlánku - patfií vlk do na‰í pfií-

rody jako pfiirozen˘ predátor, ano,

ãi ne? Je to otázka velice sloÏitá.

Jak jsem jiÏ uvedl, vlk je velice in-

teligentní a u‰lechtilá ‰elma.

BohuÏel lidstvo mu od nepamûti

pfiisuzuje mnoho ‰patn˘ch vlastno-

stí, které ve skuteãnosti nemá,

a mnoho zl˘ch ãinÛ, které neprová-

dí. Napfiíklad je doloÏeno, Ïe na

Slovensku a u nás v Beskydech ‰ko-

dy, které se pfiiãítají vlkÛm, dûlají ve

skuteãnosti toulaví a zdivoãelí psi.

Jedná se zejména o nûmecké ovãá-

ky, ãeskoslovenské vlãáky, jejich

kfiíÏence a ostatní velké psy, ktefií se

obdobnû jako vlci shlukují do sme-

ãek a také podobnû loví. Na

Slovensku, zvlá‰tû v jeho stfiední

a v˘chodní ãásti, se jedná o kavkaz-

ské a stfiedoasijské zdivoãelé ovãá-

ky. Tito psi jsou velice ostfií a útoã-

ní, nebojí se zaútoãit ani na medvû-

da a velice ãasto napadají ãlovûka.

Do chovu byli zavedeni na ochranu

ovãích stád pfied vlky, pfiípadnû pfied

zatoulan˘m medvûdem. A právû ty-

to zdivoãelé psí smeãky dûlají nej-

vût‰í ‰kody na ovcích 

a ostatním domácím skotu.

Vlk má panickou hrÛzu z ãlovûka

a nikdy by ho nenapadl. Sám jsem

mûl moÏnost potkat vlka ve volné

pfiírodû pouze jednou, na Slovensku,

konkrétnû ve Slovenském ráji. Bylo

to v roce 1983. Vyrazil jsem

z Hrabu‰ic na zalesnûnou horu

Rumanovou (927 m n. m.). ·lapal

jsem po vrstevnici ochozem. Foukal

tehdy vyloÏen˘ variábl. Potkali jsem

se v jedné z nepfiehledn˘ch zatáãek.

Leknutí i následující ‰ok byly obou-

stranné. Chvíli jsme proti sobû stáli

a hledûli na sebe, vlk potom zavrãel

a prudk˘m spádem utekl dolÛ. Byl

to krásn˘ statn˘ samec.

Domnívám se, Ïe u nás v Jeseníkách

by se vlk aÏ na zmiÀované jedince

velice tûÏko uchytil, a to z dÛvodu

vlastního pfieÏití. Minimální ãetnost

místní populace by totiÏ mûla obná-

‰et alespoÀ padesát jedincÛ, ktefií by

v‰ak mûli mít moÏnost b˘t v kontak-

tu s dal‰ími vlky. Jinak by taková po-

pulace postupnû zanikla. KdyÏ k to-

mu pfiipoãteme na‰e vylovené honit-

by a pfiístup myslivcÛ k tûmto zvífia-

tÛm, tak je ‰ance vlka na pfieÏití nu-

lová. Zákon o ochranû Ïivotního pro-

stfiedí ã. 114/1992 Sb. sice vlka fiadí

do kategorie druhÛ kriticky ohroÏe-

n˘ch, ale jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe

by se stal nejvíce lovenou zvûfií

u nás, tfiebaÏe by ‰lo o pytláctví.

Budeme se asi muset do budoucna

smífiit s tím, Ïe jsme vlkÛm jejich lo-

vi‰tû obsadili sami. Nûkteré snahy

chránit jako základ divokého chovu

vlky „uniklé“ ze zoologick˘ch za-

hrad a parkÛ ãi podobn˘ch „domá-

cích“ chovÛ jsou zcela nesmyslné

a laické. Tato zvífiata jsou díky kon-

taktu s ãlovûkem zdeformovaná, ne-

mají návyky volnû Ïijící divoké zvû-

fie, a tudíÏ se v pfiírodû chovají nepfii-

rozenû. Ani tito vlci by nemûli ‰anci

na pfieÏití.  Bfietislav Chromec

Bufety podle nového stfiihu
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Plesová sezóna je v plném proudu. Po období vá-

noãního a novoroãního odpoãinku se lidé ze sou-

kromí sv˘ch domovÛ vydávají do spoleãnosti,

strojí se do honosn˘ch rób i stfiízliv˘ch oblekÛ,

nav‰tûvují bankety, plesy a karnevaly, tanãí, hodu-

jí, juchají. Nejnav‰tûvovanûj‰í akcí tohoto druhu

v R˘mafiovû je bezpochyby Muzikantsk˘ ples, kte-

r˘ pofiádá Stfiedisko volného ãasu. Na pódiích 

obou sálÛ se bûhem nûj vystfiídají v‰echna místní

hudební uskupení, od dechovek, pfies zábavové

skupiny s populárním repertoárem aÏ po rockové

a rock’a’rollové kapely. O atmosféru leto‰ního

Muzikantského plesu, kter˘ se konal v pátek 

13. února, se s tûmi, kdoÏ jej tentokrát nenav‰tívi-

li, podûlíme alespoÀ prostfiednictvím fotografií.

Stfiedisko volného ãasu dûkuje v‰em muzikantÛm,

kapelníkÛm a zpûvákÛm za úãinkování na leto‰-

ním Muzikantském plese.

Plesová sezona vrcholí
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21. 2. Mezinárodní den prÛvodcÛ cestovního ruchu, poprvé
se slavil v roce 1989

21. 2. Mezinárodní den matefiského jazyka
22. 2. Evropsk˘ den obûtí (Evropsk˘ den zloãinu)
22. 2. Mezinárodní den skautek (Den sesterství, Den díkÛ,

Den pfiem˘‰lení, Den skutkÛ), slaví se od roku 1927
v den narození manÏelÛ Baden Powellov˘ch, zaklada-
telÛ skautingu

23. 2. 1934 nar. Milan Nedûla, herec (zemfi. 14. 4. 1997) - 70. v˘r. nar.

24. 2. 1684 nar. Matyá‰ Bernard Braun, rakousk˘ sochafi a fiezbáfi,

autor dvou souso‰í Karlova mostu, souboru soch v Kuksu,

v Novém Mûstû nad Metují aj. (zemfi. 15. 2. 1738) 

- 320. v˘r. narození

25. 2. 1879 nar. Otakar Ostrãil, skladatel, dirigent, pedagog (zemfi. 

20. 8. 1935) - 125. v˘r. narození

25. 2. 1954 âeskoslovenská televize zahájila pravidelné vysílání - 50 . v˘r.

27.-29. 2. 1784 pfii povodni pobofien KarlÛv most v Praze - 220. v˘r

28. 2. 1954 zem. Rudolf Beran, politik, pfiedstavitel agrární strany 

(nar. 8. 12. 1887) - 50. v˘r. úmrtí

Bfiezen Mûsíc internetu
1. 3. 1939 nar. Ivan Kraus, spisovatel, textafi a scenárista - 65. v˘r. nar.

2. 3. Den boje spisovatelÛ za mír, byl vyhlá‰en Mezinárod-
ním sdruÏením PEN klubÛ v ãervenci 1984

2. 3. 1824 nar. Bedfiich Smetana, skladatel (zemfi. 12. 5. 1884) 

- 180. v˘r. narození

3. 3. 1994 zemfi. Karel Kryl, básník a písniãkáfi, (nar. 12. 4. 1944) 

- 10. v˘r. úmrtí

4. 3. 1949 Na sjezdu spisovatelÛ byl zaloÏen Svaz ãeskoslovensk˘ch 

spisovatelÛ - 55. v˘r. zaloÏení

4. 3. 1949 nar. Karel Loprais, automobilov˘ závodník - 55. v˘r. narození

Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: âlovûk, kter˘ nemá Ïádné problémy, vypadl ze hry.  

Elbert Hubbard
Známá i neznámá v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ÚNOR - B¤EZEN 2004

PLESOVÁ SEZÓNA 2004
ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov

12. 3. Ples Z· Jelínkova 1

20. 3. Ples BFAA Oldies

21. 2. SVâ 9.00 V̆ prava za snûÏn˘m muÏem

23. 2. SVâ 18.00 Talianka - koncert

25. 2. SVâ 10.00-12.00 Kurz paliãkování

25. 2. SVâ 13.30 4. kolo soutûÏe 5. tfiíd Entent˘ny

28. 2. SVâ 14.00-17.00 Tai-ãi s Marcelem Adamcem

28. 2. SVâ 14.00-15.00 Cviãení s míãem

6. 3. SVâ 14.00-16.00 Pinká celá rodina - herna stolního tenisu  

pro dûti a rodiãe

10. 3. SVâ 13.30 Finále soutûÏe pát˘ch tfiíd Entent˘ny

13. 3. SVâ Okresní pfiebor ve stolním tenisu

10.00 R˘mafiov - Javorník B

14.00 R˘mafiov - Vápenná

24. 3. SVâ 18.00 Setkání pedagogick˘ch pracovníkÛ

26. 3. kino 15.00 Matefiinka 2004 - Okresní pfiehlídka 

vystoupení dûtí matefisk˘ch ‰kol

29. 3. SVâ 18.00 Koncert Talianka

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Jan Bátla ......................................................................................... Janovice

Luká‰ Bátla .................................................................................... Janovice

Ivana Hofiínková ............................................................................. R˘mafiov

Barbora ·ulková ............................................................................ R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anna Pytlíãková - R˘mafiov ................................................................ 80 let

BoÏena Ondru‰ková - R˘mafiov .......................................................... 81 let

Marie Stasová - R˘mafiov ................................................................... 82 let

Josef Mlynáfi - R˘mafiov ..................................................................... 83 let

Juliana Sabová - R˘mafiov .................................................................. 83 let

Marie Balková - R˘mafiov ................................................................... 94 let

Rozlouãili jsme se
Jaroslav Krumnikl - R˘mafiov ............................................................... 1943

Josef Polách - Ondfiejov ........................................................................ 1954

Marie Vychodilová - R˘mafiov .............................................................. 1916

Barbora Sukupová - R˘mafiov ............................................................... 1924

Ondfiej Buãko - R˘mafiov ...................................................................... 1921

Matrika MûÚ R˘mafiov

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pfiipravilo pro milovníky pohybu

v‰ech vûkov˘ch kategorií

Cviãení s míãem
mal˘m i velk˘m

Chcete >>  se zbavit bolestí pátefie?
>>  posilovat?
>>  se uvolnit?
>>  se pobavit?

Pfiijìte si s námi zacviãit
v sobotu 28. února
od 14.00 do 15.00

do malého sálu SVâ
S sebou: sportovní obleãení

a obutí

vlastní míãe nejsou podmínkou

Cena: 30 Kã
Pfiihlá‰ky: do 26. února

u Heleny Tesafiové
v SVâ, tel.: 554 211 410

Mûstské muzeum  a galerie Octopus

31. 1. - 29. 2. 2004
V˘stava pfiedního fotografa Jindfiicha ·treita

s názvem Lidé mého kraje

6. 3. - 28. 3. 2004
Vladimír Halla - Hledání ztraceného ãasu

(malba, grafika)

Otevírací doba Mûstského muzea R˘mafiov
Po: zavfieno

Út - So: 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Ne: 13.00 - 16.00
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Mûstská knihovna
„Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny“

7. roãník Bfiezen - mûsíc Internetu BMI

kaÏdou bfieznovou stfiedu od 9.00-10.00 bude internet slouÏit tûm, ktefií

hledají odvahu zaãít a potfiebují k tomu základní instruktáÏ - zdarma

• “Maminky s dûtmi - na Internet do knihovny“

ve spolupráci s klubem Sluníãko knihovna pfiipravila pro maminky s dûtmi

moÏnost brouzdat po internetu (hlídání dûtí je v knihovnû zaji‰tûno)

kaÏdou bfieznovou stfiedu od 10.00-11.00 pod vedením knihovnic - zdarma

• “Svût poãítaãÛ a Internetu“ - v˘stavka knih s danou problematikou

• Internet po cel˘ mûsíc ZDARMA

• „Neboj se a zaãni“

Bfiezen bude v roce 2004 v âeské republice opût mûsícem Internetu. Mûstská knihovna R˘mafiov 

se rovnûÏ zapojila do celostátnû vyhlá‰ené akce BMI touto zajímavou a lákavou nabídkou:

KaÏdé první úter˘ v mûsíci v 17.00 se koná v mûstské knihovnû
ve spolupráci s muzeem pfiedná‰ka Mgr. Jifiího Karla o historii R˘mafiovska.

Otevírací doba knihovny
Po, Út, ât, Pá - 9.00 - 17.00 hodin So - 8.00 - 11.00 hodin

Ve stfiedu je knihovna zavfiená.

Pondûlí 15.00 - 18.00 hodin

Úter˘ 14.00 - 17.00 hodin

Stfieda 14.00 - 19.00 hodin

âtvrtek 14.00 - 18.00 hodin

Pátek 14.00 - 20.00 hodin

Sobota 13.00 - 19.00 hodin

Nedûle 13.00 - 19.00 hodin

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

Pozor zmûna vstupného!

(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod.,
dûti - 18 Kã/1 hod.)

Teplota bazénu - 30°C (mal˘),
26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Vedení bazénu v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost 
v únoru a bfieznu

Bazén v Bfiidliãné

Pan‰tí úfiedníci Sovinecka, s v˘jim-

kou správcÛ hamerních, byli témûfi

v˘hradnû âe‰i, které beze zmûn pfie-

vzali Ederové po Boskovicích.

Pracovali spolehlivû a korupce zde

byla pojmem neznám˘m, vÏdyÈ nouzí

netrpûli, kdyÏ je vrchnost tak náleÏitû

odmûÀovala. V‰ichni se tû‰ili pfiízni

majitelÛ panství. Kromû dobrého pla-

tu dostávali téÏ jednorázové odmûny.

Tfieba Vítek Slab˘ dostal jiÏ od Jana

Boskovického k domu je‰tû kus lesa

i pole a byl zbaven ve‰ker˘ch dávek

podobnû jako hajn˘ Vanûk. Také hejt-

man Jáchym Pivec se stal díky panské

‰tûdrosti bohat˘m ãlovûkem.

Podnikal na horách rudsk˘ch, vlastnil

statek v Sovinci a dal‰í v Dolní

Moravici s bratrem ·imonem, které-

mu vymohl správcovství hamrÛ.

DÛchodní písafi Matûj Strely‰er získal

1584 díl tûchanovské ml˘na ve

Val‰ovském Îlebu a o rok pozdûji pfii-

koupil dal‰í. KaÏd˘ z nich mûl nema-

l˘ deputát i vlastní mal˘ dvÛr se slu-

Ïebnictvem a pacholky z fiad sirotkÛ

za minimální roãní mzdu. SluÏebná

sovineckého purkrabího Barbora ze

Stránského dostávala za cel˘ rok 2 zl.

a 20 gro‰Û a samozfiejmû celoroãní

zaopatfiení - ubytování, stravu i nûja-

ké obleãení, ãasto jiÏ ponûkud obno-

‰ené. Bohatou nevûstou jistû nebyla.

Na hradû ãi zámku Sovinci, neboÈ

o janovické tvrzi nemáme pfiehled, Ïil

hlásn˘ a trubaã s rodinami, kuchafii

a kuchafiky, pansk˘ myslivec, koãí,

komorné paní „u fraucimoru“, podko-

ní, pacholci a mnoho dal‰ích sluÏeb-

n˘ch vãetnû nûjaké desítky zbroj-

n˘ch. Pokud se nûkomu práce zajída-

la, zdála se tûÏká a mûl-li toulavé bo-

ty, utekl bez rozlouãení. KdyÏ jej chy-

tili, pak bûda mu. Tfieba sluha s pfií-

padn˘m jménem Martin Leniv˘, kte-

r˘ „buda na zámku za kuchafie, zradíc

utekl ... a spravedlnosti propadl“. Za

handrkování a nadávání nadfiízen˘m

bylo nejednomu ochutnat temné

a vlhké zámecké vûzení ãi nelas-

kav˘ dotek hole.

SluÏbou paní se i na Sovinci

uãila moresÛm, morálním

zásadám a poslu‰nosti ãi

sluÏbû obecnû téÏ neãet-

ná drobná páÏata, syn-

kové niÏ‰í okolní

‰lechty, neboÈ mladé

pfiíslu‰níky staroby-

l˘ch pansk˘ch rodÛ

bychom u novo‰lechti-

cÛ ãi rytífiÛ stûÏí hleda-

li. Star‰í chlapci se stá-

vali pano‰i, ktefií se se-

znamovali s vojensk˘m

fiemeslem cviãeními se

zbranûmi chladn˘mi i pal-

n˘mi, vodili pánova konû,

strojili svého patrona do brnûní

a nosili pánovu zbroj v poli, zároveÀ

se uãili pojmu rytífiské cti, k níÏ pat-

fiila slu‰nost k Ïenû a ochrana slab˘ch

i vûrnost vífie otcÛ, byli vedeni k po-

kofie, vûrnosti a oddanosti svému pá-

nu i zemi. Úãastnili se bitev a polních

taÏení jen jako pozorovatelé na jaké-

si váleãnické stáÏi. Jejich sluÏba pak

vyvrcholila v ‰estnácti aÏ osmnácti

letech slavnostním pasováním na ry-

tífie. Pak jiÏ byli samostatn˘mi a hr-

d˘mi bojovníky a mohli pfievzít své

dûdiãné majetky. To ‰lo ov‰em v pfií-

padû osifielosti u chlapcÛ a dívek

i dfiíve po „ohlédání“ zemsk˘mi ú-

fiedníky, tj. vizuálním zji‰tûní dokon-

ãeného v˘voje pohlavních znakÛ. 

Dva pan‰tí kati, jeden v Brunzejfu

(RyÏovi‰ti) a druh˘ ve Fr˘dlandu

(Bfiidliãné), mûli plné ruce práce.

Také roboty a danû byly za EderÛ

mnohem niÏ‰í a humánnûj‰í neÏ po-

zdûji za Kobylky, zvlá‰tû po smrti je-

ho Ïeny. Mezi úfiedníky janovického

panství byli rovnûÏ lidé bez rozdílu

národnosti, jeÏ nemûla v rene-

sanci stejnû jako dfiíve napros-

to Ïádn˘ v˘znam. V̆ ‰e se

cenila slu‰nost, spolehli-

vost a mravnost. V letech

1578 - 1579 se v grun-

tovní knize objevují

dva nejvy‰‰í vrchno-

sten‰tí úfiedníci: dÛ-

chodní Matyá‰ N˘fi,

správce dÛchodÛ pan-

ství, a purkrabí

Sebastian Eifersdorfer,

kter˘ fiídil dvorské hos-

podafiení. PfiestoÏe prv-

ním zájmem bylo dolo-

vání, vypracovali Ederové

také pfiehledn˘ systém sprá-

vy panství, jenÏ dále nemusel

b˘t zásadnû zlep‰ován. Nebylo

v‰ak neobvyklé, abychom jen nekri-

ticky nechválili, Ïe se téÏ Ederové ja-

ko jiní vehementnû snaÏili mnohé

z královského na zástavním panství

nepozorovanû pfievzít do svého ma-

jetku, jak se pozdûji ukázalo pfii ode-

vzdávání zástavy. Také nûco neprÛ-

hlednosti pro královské úfiedníky

EderÛm pfii hospodafiení nevadilo. Po

odchodu rytífiÛ ze ·tiavnice musel

b˘t proto vytvofien nov˘ gruntovní

urbáfi, tj. seznam dÛchodÛ panství.

Vrchnost téÏ obdûlávala prostfiednic-

tvím sv˘ch lidí katastry zpustl˘ch

vesnic, takÏe neobydlená ves nezna-

menala zarostlá pole a prázdné past-

viny. V pfiípadû zaniklého Mí‰kova

u RyÏovi‰tû se „na ten ãas travami 

uÏívá a seãe se tráva k ruce panské“.

Na jejím katastru se poseklo cel˘ch

150 vozÛ sena v cenû 50 zlat˘ch

a ãást skoupili poddaní.

Kolonizovalo se v‰ak nadále a také

do obydlen˘ch vesnic pfiib˘vali noví

usedlíci. Vzmáhali se dosavadní

domkáfii a ãasem i nûktefií b˘valí po-

druzi. Domníváme se, Ïe v jednom

vesnickém domû Ïilo obvykle kolem

sedmi lidí. Na vsích mûli rozhodující

vliv svobodní rychtáfii, ktefií majetek

roz‰ifiovali skupováním hor‰í panské

pÛdy, jeÏ se tak stávala svobodnou od

daní i robot. Dûdiãné rychty, tj. nejen

stavení, ale i úfiad, se mohly téÏ pro-

dávat, aniÏ si vrchnost osobovala prá-

vo nûjak do transakcí zasahovat. Tak

tfieba roku 1579 prodal vajglovskou

rychtu Merta Weiner za 900 zlat˘ch

Adamu Rysovi a 1594 albrechtická

rychta odkoupena za 850 zlat˘ch.

Podle cen musely b˘t rychty s po-

zemky i zafiízením pûknû bohaté.

Sovinecké panství navíc získávalo

z dÛleÏit˘ch dálkov˘ch komunika-

cí. Spojovaly Olomouc - Huzovou -

RyÏovi‰tû - Bruntál a Nisu a dal‰í,

ménû v˘znamná mífiila z Mo-

ravského Berouna do R˘mafiova.

Dva v˘roãní trhy ryÏovi‰Èské, jeÏ

pro mûsto vymohl Vavfiinec Eder od

císafie Rudolfa II., byly známé dale-

ko v kraji a scházeli se na nich ne-

jen fiemeslníci a kupci z regionu,

ale i jejich kolegové z ciziny ãi vût-

‰ích mûst. Vavfiinec Eder podporo-

val vznik cechÛ i v RyÏovi‰ti, hos-

podáfiském centru panství. 1591

vznikly artikule krejãovského ce-

chu, sdruÏili se tkalci se ‰evci a ãle-

ny ryÏovi‰Èsk˘ch cechÛ se stali

i mistfii fr˘dland‰tí (bfiidliãen‰tí).

¤emeslníci byli sv˘mi cechovními

spolubratry i vrchností pfiísnû kon-

trolováni, a pokud odvedli ‰patnou

práci, byla jim zabavena a rozdána

chud˘m. Mgr. Jifií Karel

Je‰tû jednou R˘mafiovsko za Vavfiince Edera

Z historie



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2004

13

pátek 20. 2. 18.00
Rosemary má dûÈátko

Drama (USA 1968)
Drtivé a chmurné podobenství Romana Polaƒského. Obraz svûta, v nûmÏ 

osudy jednotlivcÛ mohou b˘t manipulovány tajemn˘mi a nepostiÏiteln˘mi si-

lami, pfied kter˘mi marno hledati únik.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 21. 2. - nedûle 22. 2. 19.30
Prci, prci, prciãky - Svatba

Akãní komedie (USA 2003)
Vzru‰ující vyvrcholení prciãkové ságy. Jim a Michelle se musí vzít. A pfiesto,

Ïe studentská léta jsou jiÏ jen vzpomínkami, jsou v‰ichni jejich kamarádi oka-

mÏitû pfiipraveni si pfii této pfiíleÏitosti pofiádnû zafiádit. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 27. 2. 18.00
Invaze barbarÛ

Komedie (Kanada/Francie 2003)

Volné pokraãování snímku Úpadek amerického impéria. Film je pfiíbûhem

o posledním úãtu, kter˘ nám dává Ïivot. Pfies ve‰kerou my‰lenkovou závaÏ-

nost je napsán a natoãen lehce a s vtipem.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 28. 2. 19.30

·vidlífii
Komedie (USA 2003)

LÏi a kraì, a kdyÏ ti to projde, tak se neboj jít do toho znovu. Roy by byl do-

konal˘m zloãincem, kdyby ho nepronásledovala jedna fobie za druhou.

Podvod, kter˘ se chystá spáchat se sv˘m chránûncem Frankem, je nûco, co tu

je‰tû nikdy nebylo. JenÏe Roy má je‰tû dceru Angelu, která se zniãehonic ob-

jeví ve hfie.  Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 5. 3. 19.30
Pfiíbûh z Tokia

Drama (Japonsko 1953)
Kultovní film rozvíjí meditaci nad rozpadem tradiãních japonsk˘ch hodnot.

Stárnoucí manÏelé se vydají do metropole nav‰tívit své dûti, ale zji‰Èují, Ïe si

ve sv˘ch pfiedstavách idealizovali skuteãnost a Ïe jejich pfiítomnost je dûtem

spí‰e na obtíÏ. Stávají se figurkami, clouman˘mi hektick˘m ruchem velko-

mûsta. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 6. 3. - nedûle 7. 3. 19.30
Mazan˘ Filip

Parodie (âR 2003)
Ostfie nabitá parodie, inspirovaná detektivními pfiíbûhy o Philu Marlowovi.

Tomá‰ Hanák v hlavní roli bere zákon do sv˘ch rukou. Ov‰em drsná mûstská

prérie Los Angeles roku 1937, kterou se plahoãí za sv˘mi pfiípady, na nûm za-

nechává mnohé rány, aÈ uÏ od zloãincÛ ãi od zkorumpované policie. Dále hra-

jí: Jaroslav Du‰ek, Pavel Li‰ka, David Vávra ad. Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu
! ! ! POZOR, POZOR, POZOR, POZOR, POZOR, POZOR ! ! !
Zaãátek promítání ve Filmovém klubu je od 5. bfiezna posunut na 19.30 hodin !

Odcizení na sto zpÛsobÛ
Pojem odcizení vneslo do kulturního povûdomí dvacáté století, které se stalo

synonymem prudkého vûdeckotechnického rozvoje se v‰emi negativy, která

s sebou pfiinesl - svûtové konflikty, zbranû hromadného niãení, vyhrocené

vztahy mezi V̆ chodem a Západem, industrializace, roz‰ífiení konzumního

zpÛsobu Ïivota a ztráta tradiãních hodnot. Lidé Ïijící ve vyspûl˘ch spoleãen-

stvích se postupnû odcizují své kultufie, své vífie, své rodinû. Jistoty dané sta-

r˘mi zvyky se hroutí, neotfiesitelnost historick˘ch pravd je zpochybnûna.

Samota a odcizení provázejí Ïivot ãlovûka na západní i na v˘chodní polokou-

li. Mají rÛzné podoby, ale tytéÏ pfiíãiny. Kofiení ve lhostejnosti k ostatním,

v ignoraci mezilidsk˘ch vztahÛ, v jejich odsouvání do pozadí jakoÏto nûãeho

nadbyteãného a postradatelného. MÛÏeme tento fakt akceptovat jako nutn˘

doprovodn˘ jev vyvinut˘ch civilizací, jejichÏ normou je Ïivot v relativním

blahobytu, av‰ak spoutan˘ kolobûhem povinností, anebo hledat z tohoto sta-

vu v˘chodisko.

Film kanadského reÏiséra a scenáristy Denyse Arcanda Invaze barbarÛ
(2003), kter˘ budou moci r˘mafiov‰tí diváci shlédnout v pátek 27. února ve

Filmovém klubu, je pfiíbûhem o deziluzi a rozãarování, které pfiiná‰í pfiedãas-

né umírání ãlovûku, jenÏ se odcizil sv˘m nejbliÏ‰ím. Profesor historie Rémy

je nucen strávit poslední mûsíce svého Ïivota v neosobním prostfiedí státní ne-

mocnice a jako muÏi, kter˘ zpfietrhal kontakty se svou rodinou, mu hrozí, Ïe

zemfie v samotû. Jeho syn Sébastien v‰ak pfies trvalé rozpory s otcem pfiistou-

pí na matãinu prosbu a rozhodne se otci zpfiíjemnit poslední chvíle. Sezve je-

ho staré pfiátele, aby jej zbavili trpkosti, a tím rozpoutá kolotoã dojemn˘ch,

absurdních i ãernûhumorn˘ch scén, v nichÏ se s nadsázkou fie‰í ty nejváÏnûj-

‰í spoleãenské problémy a vûãné lidské otázky po smyslu bytí. Mal˘ svût se

zde prolíná se svûtem globálním, snaha pfiekonat vnitfiní barbarství jedince je

apelem na zmûnu lhostejného postoje ke stavu celé civilizace.

Smrt, která stojí jako stín nad bravurnû vyprávûn˘m pfiíbûhem pln˘m vtipné 

ironie, postupnû ztrácí rysy krutého nepfiítele. Tím, Ïe se de facto stává pro-

stfiedníkem nového sblíÏení mezi Rémym a jeho pfiíbuzn˘mi, dokonce získá-

vá jakési opodstatnûní, byÈ s hofikou pfiíchutí onoho „pozdû“. ArcandÛv film

si díky jedineãné schopnosti tvÛrce skloubit protichÛdné polohy a rozehrát hu-

mor takfiíkajíc na ostfií noÏe získal velkou pfiízeÀ divákÛ i kritikÛ (coÏ je sho-

da velmi vzácná) a svému autorovi vynesl ocenûní Mezinárodního filmového

festivalu v Cannes.

Snímek japonského reÏiséra JasudÏira Ozuy Pfiíbûh z Tokia (1953), kter˘ je

v programu Filmového klubu pfiipraven na první bfieznov˘ pátek, je sice o ce-

lé pÛlstoletí star‰í neÏ film ArcandÛv a navíc zachycuje kulturu Dálného v˘-

chodu, jeho poselství je v‰ak neménû aktuální a srozumitelné i nám

EvropanÛm. S Arcandov˘m québeck˘m pfiíbûhem umírajícího intelektuála má

OzuÛv tokijsk˘ protûj‰ek spoleãné téma rodinné odcizenosti, jejímiÏ obûtmi

jsou stárnoucí rodiãe.

ManÏelé Hirajamaovi se jednoho dne vydají do metropole nav‰tívit své dûti,

ale naráÏejí u nich pouze na odtaÏitost a nechuÈ, která v nich budí pocit, Ïe

jsou na obtíÏ. Stárnoucí pár, lidé starého v˘chodního svûta vnitfiní harmonie

a poklidu, se ocitají v roli nepohodln˘ch figurek, pfiesouvan˘ch proti své vÛli

z místa na místo. Stfiet tradice a hektického Ïivotního stylu velkomûsta se zdá

vyznívat v neprospûch prastar˘ch hodnot, jak˘mi je rodina, obûtavost a úcta

k rodiãÛm. TvÛrce filmu v‰ak, tfiebaÏe nepfiímo a ne okatû, tyto hodnoty hájí.

Pomocí mistrovského vypravûãství prolíná obyãejnost a v‰ednost s vûãn˘m

fiádem v‰ehomíra a poukazuje k tomu, Ïe nejvy‰‰í principy, na nichÏ stojí je-

ho kultura, se pomalu hroutí ke ‰kodû celé civilizace. Ozuova hluboká medi-

tace o hrozbû úpadku tradiãních hodnot, stará padesát let, se v na‰í souãas-

nosti naplÀuje. Japonsko je nejen zemí dávn˘ch tradic, ale pfiedev‰ím zemí su-

pertechnologií, které postupnû vytlaãují Ïivé bytosti i z tûch nejbûÏnûj‰ích ro-

lí. A tam, kde konãí pfiímá komunikace mezi lidmi, nastává odcizení ... ZN
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Jára Cimrman na r˘mafiovské scénû
Asi bychom v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách tûÏko

hledali nûkoho, komu jméno Jára Cimrman vÛ-

bec nic nefiíká. Postava tohoto univerzálního

tvÛrce a prÛkopníka snad v‰ech oborÛ lidské ãin-

nosti, osobnost takfika renesanãní, se vtiskla do

na‰eho povûdomí stejnû hluboce jako tfieba

Ha‰kÛv ·vejk nebo Babiãka BoÏeny Nûmcové.

Pravda, Cimrman, ·vejk a Babiãka tvofií ponûkud

bizarní spoleãenství, ale v‰ichni mají pfiesto cosi

spoleãného - jsou to ryze ãeské originály.

Jára (da) Cimrman má mezi uveden˘mi prototy-

py ãeského ducha zcela v˘jimeãné postavení.

Není jen literární postavou jako ·vejk, ale coby

v˘tvor umûlecké mystifikace zároveÀ vystupuje

jako zcela skuteãn˘, av‰ak zneuznan˘, zapome-

nut˘ tvÛrce a badatel Ïijící na pfielomu 19. a 20.

století, jehoÏ rozhled a ‰ífie zájmu by vystaãily na

nûkolik ÏivotÛ. Tento rozen˘ VídeÀák (coÏ ov‰em

nevyluãuje jeho ãe‰ství) údajnû vynikl v tak od-

li‰n˘ch oblastech, jak˘mi jsou literatura a sport,

filosofie a fyzika, hudba a kriminalistika,

a v mnoha dal‰ích disciplínách, v nichÏ vÏdy

prokazoval maximálnû tvÛrãího ducha, pfiedjíma-

je ãasto objevy, postupy a vynálezy nejvût‰ích

kapacit dvacátého století. Pfies svÛj grandiózní

potenciál v‰ak zÛstal Cimrman mimo pozornost

historie aÏ do roku 1966, kdy dr. Emil Hedvábn˘

seznámil vefiejnost s objevem géniovy rukopisné

pozÛstalosti.

Brzy poté vznikla v Praze Spoleãnost pro rehabi-

litaci osobnosti a díla Járy Cimrmana, která po-

stupnû odhaluje nová a nová tajemství mistrova

Ïivota, popularizuje jeho odkaz a pfiedev‰ím pro-

stfiednictvím souboru Divadla Járy Cimrmana in-

scenuje jeho hry, jichÏ do souãasné doby pfiední

ãe‰tí cimrmanologové „zrekonstruovali“ a nastu-

dovali bezmála patnáct (Akt, Vy‰etfiování ztráty
tfiídní knihy, Dlouh˘, ·irok˘ a Krátkozrak˘, Posel
z Liptákova, Dobytí severního pólu ad.). KaÏdé

pfiedstavení je uvedeno cyklem odborn˘ch pfied-

ná‰ek osvûtlujících rÛzné stránky autorova Ïivota

a tematicky korespondujících s divadelní hrou.

Málokdo ví, Ïe typická skladba cimrmanovsk˘ch

vystoupení vznikla vlastnû z nouze. PÛvodním

zámûrem zakládajících ãlenÛ souboru bylo uvést

vÏdy dvû jednoaktovky, av‰ak pfii premiérovém

pfiedstavení divadla v Malostranské besedû (4.

fiíjna 1967) nebyla jedna z nich dokonãena, a pro-

to byla první polovina veãera vyplnûna seminá-

fiem pseudovûdeck˘ch pojednání, které v roli

cimrmanologÛ pfiedná‰eli sa-

motní herci. Netradiãní kompo-

zice zÛstala zachována a tvofií

dodnes specifikum cimrmanov-

sk˘ch vystoupení. Hry nejsou

z repertoáru divadla stahovány

a jsou pouze doplÀovány o nové

kusy (poslední z nich Afrika mû-

la premiéru v fiíjnu 2002), pfiesto

si divadlo témûfi ãtyfiicet let udr-

Ïuje pfiízeÀ diváctva.

V úter˘ 3. února mûli r˘mafiov‰tí

ctitelé Cimrmanova díla jedineã-

nou moÏnost shlédnout jednu

z nejoblíbenûj‰ích mistrov˘ch

her, VraÏdu v salónním coupé.

Úãinkující Divadla Járy

Cimrmana (Ladislav Smoljak ja-

ko inspektor Trachta, Petr

Brukner jako policejní prakti-

kant Hlaváãek, Jan Ka‰par v roli

továrníka Bierhanzela, Jan

Hrabûta coby továrník Meyer

a Genadij Rumlena jako steward) totiÏ nav‰tívili

na‰e zasnûÏené konãiny, aby obecenstvo seznámi-

li s nov˘mi fakty o Cimrmanovû ãinnosti krimi-

nální a kriminalistické a rovnûÏ s tím, jak mistr

zúroãil své zku‰enosti z této sféry v detektivním

Ïánru. Seznamovat ãtenáfie s dûjem hry by bylo

no‰ením dfiíví do lesa a prozrazovat její, byÈ pfie-

kvapiv˘, konec by patrnû rovnûÏ Ïádné pfiekvape-

ní nepfiineslo. Od této nesmyslné snahy tedy radû-

ji upustíme a pozastavíme se nad my‰lenkou, kte-

rá nás bezdûky napadá pfii pohledu na bílé hlavy

ãlenÛ divadla (zvlá‰tû Petr Brukner v roli dvaceti-

letého praktikanta Hlaváãka pÛsobí velmi cimr-

manovsky). V ãem vlastnû spoãívá síla cimrma-

novského humoru? Proã se zdá b˘t nevyãerpatel-

n˘, proã diváka neomrzí, aãkoliv soubor hraje té-

mûfi ãtyfiicet let stále tytéÏ hry? Proã se obecen-

stvo vÏdy spolehlivû smûje v momentech tomu ur-

ãen˘ch a proã jsou pfiedstavení Cimrmanova an-

sámblu pokaÏdé vyprodaná (i kdyÏ R˘mafiov

v tomto smûru ponûkud zklamal)?

DÛvod patrnû není jen jeden. Nepfiitahuje nás jen

ta dávno prohlédnutá mystifikace s podivínsk˘m

géniem a v‰eumûlem, kter˘ právû proto, Ïe je fik-

tivní, mÛÏe mít nesãetnû tváfií a schopností a kte-

r˘ zasazen do nostalgické atmosféry pfiedváleã-

ného Rakousko-Uherska sv˘m naivním vynalé-

záním pfiedvídá události dvacátého století.

Mystifikace, zakofienûná v povûdomí ãeské spo-

leãnosti jiÏ od dob rukopisÛ, je v tomto pfiípadû

provázena zvlá‰tní odrÛdou recesistického a pfii-

tom inteligentního humoru, kter˘ se nevybíjí jen

ve slovní komice, ale nutí ãetn˘mi naráÏkami na

kulturní a spoleãenská fakta diváka k pfiem˘‰lení

a dom˘‰lení. Pfiitom v‰ak nesklouzává do pozice

nabubfiele intelektuálské, a naopak tyto postoje

zesmû‰Àuje zfietelnou pseudovûdeckostí a zámûr-

nou naivitou. Naivizující humor charakterizuje

i herecké v˘kony ãlenÛ Cimrmanova divadla.

Soubor je sloÏen z nehercÛ, ktefií ve vût‰inû pfií-

padÛ dosud vykonávají svá civilní povolání.

Pfiesto lze jen sotva oznaãit Divadlo Járy

Cimrmana za ochotnické. Hereck˘ projev pánÛ

Svûráka, Smoljaka, Bruknera, Hrabûty, âepelky,

Weigla, Vondru‰ky a dal‰ích lze snad nejv˘stiÏ-

nûji oznaãit jako profesionální neherectví.

Pojítkem tûchto základních cimrmanovsk˘ch atri-

butÛ, tedy mystifikace, humoru a neherectví, je

neváÏnost, zavánûjící aÏ sebebaviãstvím, jakási

svrchovaná nadsázka, pronikající Cimrmanov˘mi

hrami skrz naskrz, od jejich zrodu aÏ po prezenta-

ci pfied publikem, a obdafiující obecenstvo oãist-

n˘m smíchem. VÏdyÈ, jak tvrdí sami herci, to dÛ-

leÏité je smát se. ZN

S Ladislavem Smoljakem (ne)váÏnû o divadle
Pfied úter-

ním pfiedsta-

vením hry

VraÏda v sa-

lónním cou-

pé v r˘ma-

fiovském ki-

nû jsme si

p o v í d a l i

s reÏisérem a pfiedstavitelem inspekto-

ra Trachty Ladislavem Smoljakem ne-

jen o Divadle Járy Cimrmana.

Pane Smoljaku, je pravda, Ïe divadlo
Járy Cimrmana uÏ nebude tak ãasto
jezdit na hostování do jin˘ch mûst?
Nic takového se nechystá. Budeme

jezdit za na‰imi diváky i nadále.

Jediná informace o zájezdech je tako-

vá, Ïe Zdenûk Svûrák si myslí, Ïe

v na‰em vûku bychom nemûli dûlat

takzvané dvojáky. Je pro nás fyzicky

nároãné hrát pfiedstavení odpoledne

i veãer. UvaÏujeme proto, Ïe dvû pfied-

stavení dennû budeme hrát jen v ome-

zené mífie.

Divadlo Járy Cimrmana bylo zaloÏe-
no v roce 1966. MÛÏete fiíci nûco bliÏ-
‰ího o jeho zrodu?
Na podzim roku 1966 jsme opravdu 

oficiálnû zaloÏili divadlo, ale první na-

‰e pfiedstavení se uskuteãnilo aÏ v ro-

ce 1967. Jednalo se zprvu o jakousi

pfiedvádûãku pro státní divadelní stu-

dio, které mûlo rozhodnout, zda nás

vezme do svého svazku. To se stalo.

Premiéra na‰eho prvního pfiedstavení

se uskuteãnila 4. fiíjna 1967

v Malostranské besedû.

âlenové divadla jsou vlastnû neherci,
je to pravda?
Pravda je taková, Ïe nikdo z nás nemá

hereckou ‰kolu. Byli jsme parta lidí

z rÛzn˘ch profesí. Zdenûk Svûrák, Jifií

·ebánek, MiloÀ âepelka a Oldfiich

Unger byli zamûstnaní v rozhlase. Já

jsem pracoval v nakladatelství Mladá

Foto: internet



Brnûnskou komorní bigbeatovou

(vlastní charakteristika) kapelu Ty

Syãáci zaloÏil Petr Vá‰a, znám˘ jako

frontman legendárních kapel let osm-

desát˘ch Z kopce a O‰klid a pozdûji

sólov˘ prÛkopník tzv. fyzického bás-

nictví, spoleãnû s baskytaristou

Tomá‰em Fröhlichem a kytaristou

Petrem Zavadilem, pÛvodnû ãleny ne-

ménû legendární kapely Pluto.

Novû vzniklé uskupení se pfiedstavilo

na jafie roku 2000 cyklem zhudebnû-

n˘ch Vá‰ov˘ch básní Máj v dubnu, kte-

r˘ pod stejn˘m názvem vy‰el na CD

v záfií 2000. Druhá deska na sebe nene-

chala dlouho ãekat a jako pokraãování

té první vy‰la v kvûtnu 2001 pod ná-

zvem Lék a jed. Posledním projektem

Tûch SyãákÛ je ãtyfiaktová punková 

opera SSSS (Samota, Sláva, Smrt

a Spása), mystérium „rock’n’rollové

du‰e“, s níÏ Ty Syãáci vystoupí krátce

pfied svou náv‰tûvou v R˘mafiovû v br-

nûnském Kabinetu múz a poté napfií-

klad ve Vídni nebo v Praze.

Ty Syãáci vystupují na rockovou sesta-

vu nezvykle (bez klasické bicí soupra-

vy): kytara, baskytara a zpûv, doplnûné

perkusemi, balalajkou a také deseti-

strunn˘m stickem. Vá‰a se jako zpûvák

bije v prsa, bubnuje do tváfií a hraje ce-

l˘m tûlem. UÏ tyto první indicie napo-

vídají, Ïe pÛjde o zcela netradiãní kon-

cert pln˘ experimentování se slovem,

zpûvem, hudbou a pohybem ve snaze

o dokonalé propojení v‰ech tûchto vy-

jadfiovacích prostfiedkÛ (není bez zají-

mavosti, Ïe se Petr Vá‰a aktivnû vûnuje

rovnûÏ v˘tvarnému umûní). Tendence

k syntéze Vá‰u ostatnû vedla i k vytvo-

fiení osobitého Ïánru fyzického básnic-

tví, jejÏ od zaãátku 90. let rozvíjí

a v souãasnosti i vyuãuje. Podstatu

Vá‰ov˘ch svérázn˘ch kompozic lépe

neÏ mnohomluvn˘mi popisy zachytíme

na vlastní oãi a u‰i pfii Ïivém vystoupe-

ní. Malou nápovûdou i pozvánkou bu-

diÏ slova autora samotného:

„ProtoÏe jsem v poãátcích experimentu
fyzického básnictví Ïil neustále v urãité
úzkosti, zda neztrácím soudnost, hlavu,
zdrav˘ rozum, na‰el jsem si docela pfies-
n˘ systém, jak se pohybovat mezi póly
pohybového, zvukového, fieãového a v˘-
tvarného oboru smûrem k prosté syntéze
s respektem vÛãi úctyhodn˘m tradicím
toho kterého zpÛsobu sebevyjádfiení.
Ukázalo se, Ïe tato „metoda“ je snadno
pfienosná i na druhé a mÛÏe poslouÏit
pfiinejmen‰ím jako u‰lechtilá zábava,
kdyÏ ne pfiímo zasvûcení i mnoha jin˘m
adeptÛm neopraumûní.“ ZN
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fronta. Kája Velebn˘ byl dÏezmen.

V dobû, kdy jsme zaãali studovat hru

Hospoda na m˘tince, pfii‰el Pavel

Vondru‰ka, kter˘ je dirigentem

v Národním divadle, potom je‰tû pfii-

‰el Jarda Weigel.

Vzpomenete si, jak následovaly jed-
notlivé hry aÏ do souãasnosti?
Nejdfiíve byl Akt a pak pfii‰lo

Vy‰etfiování tfiídní knihy, Hospoda na

m˘tince, VraÏda v salónním coupé,

Nûm˘ Bobe‰, Cimrman v fií‰i hudby,

Dlouh˘, ·irok˘ a Krátkozrak˘ a dal‰í

a dal‰í aÏ po Afriku.

Která z uveden˘ch divadelních her je
vám osobnû nejbliÏ‰í nebo nejmilej-
‰í?
To je tûÏká otázka. Urãitû v‰ichni rádi

hrajeme vÏdycky tu poslední hru, pro-

toÏe je v podstatû nejménû obehraná.

Osobnû rád hraji Tfiídní knihu, Blaník,

Záskok, mám rád Dobytí severního

pólu, i kdyÏ je to hra fyzicky nároãná,

protoÏe jsme navleãení do zimních

oblekÛ, coÏ zejména v jarních a let-

ních mûsících není nic pfiíjemného.

Pfiíznivci divadla Járy Cimrmana tvr-
dí, Ïe je to divadlo v mnoha smûrech
neobvyklé, dá se fiíci, Ïe i humor je
svérázn˘. Jak se díváte na toto tvrze-
ní vy, jako autofii, herci, dramaturgo-
vé i reÏiséfii?
Dá se fiíci, Ïe jsme typicky autorské

divadlo. TudíÏ se dá hovofiit o divadle,

které pochopitelnû vzniká jinak.

V klasickém divadle se hledá manage-

ment, herci, reÏiséfii, dramaturgové.

My jsme naopak zaãali tím, Ïe máme

chuÈ nûco napsat, a okolo autorského

textu se pak zaãnou shromaÏìovat li-

di, ktefií jej interpretují a provozují.

Tím uÏ je to takové atypické. A do-

mnívám se, Ïe na‰e charakteristické,

originální nápady jsou pomûrnû zná-

mé a nemûli jsme nikdy potfiebu nûko-

ho kopírovat. Naopak vÛbec nám ne-

vadí, kdyÏ kopíruje nûkdo nás, zvlá‰tû

u ochotníkÛ nás to tû‰í.

Vytváfiíme hry, které jako by byly no-

vû objeveny v pozÛstalosti fiktivního

Járy Cimrmana. Charakter her by mûl

dnes odpovídat tomu, jak se hry ten-

krát asi psaly. Samozfiejmû ne úplnû

ortodoxnû, protoÏe pak by to bylo mu-

zeum. Musí se jednat o staré ochotnic-

ké divadlo, které bude vycházet ze zá-

mûru autora na sklonku pfiedminulého

století. Hry se snaÏíme psát tak, aby se

nám líbily, i proto pouÏíváme souãas-

n˘ jazyk, kter˘ je jen okofienûn ãe‰ti-

nou té doby. Jednotící postavou v‰ech

her je Jára Cimrman. Hry tak vytváfie-

jí urãitou sérii, mohli bychom fiíci se-

riál, ov‰em ne ve smyslu toho, Ïe jed-

na hra navazuje na druhou, ale Ïe ma-

jí hodnû spoleãného. Lidé se setkávají

v rÛzn˘ch hrách se stejn˘mi postava-

mi. Napfiíklad inspektor Trachta

v Hospodû na m˘tince vystoupí jako

deus ex machina (obÏivlá postava)

a ve hfie VraÏda v salónním coupé vy-

stupuje jako hlavní postava. Jako dal-

‰í pfiíklad bych uvedl hru ·vestka, kde

je názorn˘ pfiíklad reminiscence na

poslední hru. Vystupuje zde SváÈa

Pulec - postava, kter˘ dostane dotaz,

jestli náhodou doktor Îába, kterého

zná Motyãka, není jeho otec. KdyÏ se

to fiekne na jevi‰ti, tak vznikne velká

legrace pro publikum. V dal‰í hfie

Afrika máme zase doktora Îábu, kte-

rého se nûkdo zeptá, jestli náhodou ja-

k˘si inÏen˘r Pulec není jeho syn. Je to

vlastnû taková obrácená rukaviãka.

Pane Smoljaku, dûkuji za rozhovor
a pfieji vám mnoho dal‰ích v˘born˘ch
her a pfii dne‰ním pfiedstavení VraÏdy
v salónním coupé zlomte vaz. JiKo

Zveme vás do divadla
Amatérsk˘ divadelní spolek mûsta

R˘mafiova Mahen srdeãnû zve své pfiíz-

nivce na divadelní indiánku René de

Obaldia pod názvem Vítr ve vûtvích
Sasafrasu. Tato hra spadá do Ïánru, je-

muÏ se fiíká fra‰ka. Diváci se tedy mohou

tû‰it na pfiedstavení plné nadsázky a drs-

nûj‰í komiky. Tento Ïánr nebyl v na‰em

Mahenu je‰tû nikdy hrán. Poprvé také na

jevi‰ti uvidíme indiány. Premiéru vám se-

hrajeme v pondûlí 1. bfiezna a reprízu

v pondûlí 8. bfiezna v 19.30 v Mûstském

kinû R˘mafiov. Vstupenky mÛÏete zakou-

pit v knihkupectví pana La‰tuvky nebo

u pokladny pfied pfiedstavením.

UpozorÀujeme rodiãe, Ïe hra je pfiístupná

mládeÏi od 15 let.  Mahen

Studentsk˘ klub

Hudba, pohyb, (k)fieãStudentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu
zve na

koncert
fyzického básníka

Petra Vá‰i
a jeho skupiny
TY SYâÁCI

ve stfiedu
25. února 2004 v 19.00

v sále Základní umûlecké
‰koly R˘mafiov

Vstupné: 80 Kã, studenti 50 Kã
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ReÏisérka Hana Vystrãilová dává pokyny hercÛm pfii zkou‰ce
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LUBO· HLAVIENKA: Zpovûì (5. ãást)
Augustin se nûkolika kfieãovit˘mi po-

hyby dostal na nohy, jeho stálé naklo-

nûní vpfied dávalo jasnû tu‰it, Ïe úder,

jejÏ jsem mu pfied chvílí zasadil, byl 

opravdu bolestiv˘. Opatrnû jsem se

k nûmu zaãal pfiibliÏovat a d˘ku jsem

drÏel nataÏenou proti nûmu.

Probodávali jsme jeden druhého po-

hledem a obûma nám bylo jasné, Ïe za

pár okamÏikÛ se bude jeden z nás válet

na podlaze v kaluÏi své krve, zatímco

se nad ním bude vítûzoslavnû vypínat

soupefi.

Po chvilce váhání jsme se oba pohnuli

takfika shodnû. Jeho útok veden˘ na

mû seshora jen tûsnû minul mÛj krk

a ne‰kodnû se zaryl do saténového

plá‰tû, jenÏ mne okolo krku objímal,

a v jediném okamÏiku zredukoval jeho

cenu na minimum. Má d˘ka oproti to-

mu neomylnû zamífiila pfiímo do míst,

kde jsem tu‰il srdce, a takfika bez od-

poru si k nûmu okamÏitû prorazila ce-

stu.

Knûz náhle ztuhl, d˘ka, jiÏ aÏ dosud

pevnû svíral ve své ruce, s hlasit˘m za-

fiinãením dopadla na zem. V posled-

ních záchvûvech Ïivota, kter˘ se ne-

chce smífiit se smrtí, mi sevfiel ramena

a pfiitáhl si mou tváfi k té své a tenou-

link˘m, témûfi uÏ ze záhrobí pfiicháze-

jícím hlasem mi po‰eptal svá poslední

slova. „Proklínám tû,“ za‰eptal ti‰e

a snad mi chtûl fiíct je‰tû nûco víc, ale

slabouãk˘ oheÀ v jeho oãích pojednou

zhasl úplnû, stisk na m˘ch paÏích ze-

slábl a jeho tûlo se bezvládnû, jako

hadrová panenka, svezlo k zemi.

Pomalu jsem poodstoupil od zhrouce-

né postavy, mé oãi se v‰ak nadále upí-

raly k tomu, co je‰tû pfied okamÏikem

bylo Ïivou, d˘chající bytostí. Sledoval

jsem ho, probodával oãima, ale tûlo

zkroucené v nejroztodivnûj‰ích úhlech

se uÏ k Ïivotu neprobudilo.

Nevím jak ani proã, ale náhle se mne

zmocnily v˘ãitky. Co jsem dokázal

tím, Ïe jsem mu proklál srdce a díval

se, jak umírá? Navrátil jsem tím snad

Isabele Ïivot, vstala snad z mrtv˘ch

a sevfiela mne opût ve svém vá‰nivém

obûtí? CoÏpak se vÛbec dá krev sm˘t

krví? Ne! Kdyby alespoÀ pominula ta

bolest, jeÏ mne rozeÏírala zevnitfi a co

chvíli se stávala nesnesitelnûj‰í, ale ani

ta se nade mnou neslitovala a dál se

s chutí zahryzávala do m˘ch vnitfinos-

tí. Kdo ví, zda by nakonec nebylo lep-

‰í, kdybych leÏel na jeho místû a má

du‰e by se uÏ dávno vzná‰ela v kraji

vûãné blaÏenosti, kde bych koneãnû

do‰el pokoje.

Opatrnû, krok za krokem, metr po met-

ru jsem se zaãal vzdalovat od chlad-

noucího tûla, ne v‰ak dost rychle na to,

abych mohl uniknout sv˘m my‰len-

kám. Zmítaly se mi v hlavû, pfieskako-

valy se, v cel˘ch hejnech podnikaly

nálety na mé racionální uvaÏování a já

nebyl s to ovládnout tfieba jen jednu je-

dinou. Obrazy se mi v hlavû stfiídaly

jeden za druh˘m a já koneãnû pocho-

pil, jak stra‰nou vûc jsem právû spá-

chal. Kolena se mi podlomila a já plnû

pocítil chlad kostelního dláÏdûní.

Proklínal jsem sebe za to, co jsem pro-

vedl, proklínal jsem jeho za to, co pro-

vedl Isabele, proklínal jsem cel˘ svût

za to, Ïe je tak bezcitn˘ a krut˘, ale

hlavnû jsem proklínal Boha, Ïe to v‰e

dopustil.

„Nenávidím tû, BoÏe! Nenávidím!“

vy‰lo mi z úst, do té chvíle onûmûl˘ch,

a jako mocné hromobití se odráÏelo od

vysok˘ch zdí. „Já ti obûtoval svou ne-

vinnost, své mládí,“ pokraãoval jsem

dál ve své obÏalobû a zrak se mi zatím

kalil slzami, „kdyÏ jsem se bil pod tv˘-

mi praporci, a jak jsi se mi za to odv-

dûãil ty? Teì tu kleãím pfied tebou a na

rukou mi lpí krev vraha mé Ïeny.

Vraha, jenÏ vraÏdil ve tvém jménu

a pro vût‰í slávu tvého jména. A proã?

Mlãí‰, mlãí‰ jako vÏdy, kdyÏ se k tobû

obracím pro radu. To jsem se ti uÏ tak

znelíbil, Ïe mne takto trestá‰, ãi co?!“

ulevil jsem hlasitû sv˘m bolestem.

„Co jsi to vÛbec za boha, kdyÏ mne ne-

chá‰ takto trpût? Proã své vûrné odmû-

Àuje‰ jen bolestí a slzami? Ptám se tû

proã?! Snad uÏ jsi tak pfiivykl podléza-

vému pochlebování knûÏí, Ïe nechce‰

vysly‰et nás trpící? Nic, pofiád to stej-

né nic. Tak udûlej uÏ nûco!“ Ta slova

mocnû zaburácela mezi zdmi kostela

jako polnice ohla‰ující poslední taÏení;

Ïádné reakce jsem se ale opût nedo-

ãkal.

„Dobrá tedy, kdyÏ nechce‰ nic udûlat

ty, je fiada na mnû!“ pfii tûchto slovech

jsem se zvedl z prochladlé podlahy

a osu‰il si slzy, jeÏ se mi fiinuly z oãí.

Napfiímil jsem se a pofiád je‰tû lehce

roztfiesen˘m hlasem vypustil ven ta

slova: „Zfiíkám se tû. Zfiíkám se tû, ja-

ko jsi se ty zfiekl mne. Zfiíkám se tû,

ó ty velk˘ vrahu, ty boÏí mystifikáto-

re. Radûji dále Ïíti jako ‰tvaná zvûfi,

bez víry, bez tebe, neÏ byÈ jen na oka-

mÏik opût uvûfiit ve tvé milosrdenství,

jehoÏ se nikomu nedostává...“ V té

chvíli uÏ mnou lomcovala zloba tak

mocnû, Ïe snad v‰echen vzduch v ce-

lém kostele rezonoval v rytmu tûchto

vût, má ústa v‰ak nadále chrlila v‰ech-

nu zlobu, jeÏ se ve mnû za tu dobu na-

stfiádala.

Po chvíli, kdy se má slova pofiád je‰tû

vzná‰ela v nesmírn˘ch v˘‰inách nûkde

nad námi, kde se bolestnû lámala a de-

formovala, mÛj zrak spoãinul na

zkroucené postavû na zemi a hned po-

té i na obrovitosti a majestátnosti oltá-

fie, jenÏ se vypínal kousek za ní. Teì

jsem v tom starém, známém oltáfii uÏ

ale nevidûl Boha, ten leÏí pohfiben˘

spoleãnû se v‰ím, co jsem miloval, pod

blankytnû modrou mofiskou hladinou

na dohled od fieck˘ch bfiehÛ. V tom bo-

hatû zdobeném pfiedmûtu, v nûmÏ se

aÏ doteì spojovala v jedno svûtská

krása a duchovní nesmírnost, jsem uÏ

nevidûl nic. Byl to jen kousek mistrnû 

opracovaného dfieva, do nûhoÏ bylo

zasazeno nûkolik drahokamÛ, nic víc,

nic míÀ. Jen dfievo a kámen. A snad uÏ

nic by nemohlo lépe vystihnout mé

zklamání, mé bolestné procitnutí, neÏ

toto poznání.

Chladn˘ závan vûtru mû najednou vy-

ru‰il z mého rozjímání a dal jasnû na-

jevo, Ïe se nûkde otevfiely dvefie.

Rychle jsem pfieletûl pohledem v‰ech-

ny v˘chody, abych zjistil, Ïe do jedné

z postraních lodí právû vstoupily dvû

postavy. Podle jejich chování jsem sice

rozpoznal, Ïe si je‰tû nestaãily v‰im-

nout tûla zhrouceného pod oltáfiem, ale

dfiíve ãi pozdûji o nû jejich pohledy za-

vadí. Neváhal jsem tedy ani okamÏik,

zahalil se do svého roztrÏeného plá‰tû

a rychlou chÛzí si to namífiil nejkrat‰í

cestou k v˘chodu.

Míjel jsem jednu lavici po druhé a jen

napjatû oãekával, kdy hrobové kostel-

ní ticho rozãísne vypla‰en˘ jekot.

Opatrnû jsem se ohlédl a zjistil, Ïe prá-

vû zahnuli smûrem do pfiíãné lodi, ne-

bude tedy trvat pfiíli‰ dlouho, neÏ tûlo

objeví. Je‰tû pût, maximálnû deset kro-

kÛ budou muset udûlat, neÏ ho uvidí,

blesklo mi hlavou. Pfiidal jsem je‰tû

trochu do kroku, vztáhl ruku po klice

a s trhnutím otevfiel. Právû jsem pro-

cházel dvefimi, kdyÏ se cel˘m koste-

lem rozletûl panick˘ kfiik; neãekal

jsem na nic víc, zabouchl za sebou

dvefie a rozbûhl se ke koni, kter˘ se

nervóznû vzpínal u stromu, k nûmuÏ

jsem jej pfiivázal.

Rychle jsem ho odvázal, jedním sko-

kem se vyhoupl na jeho hfibet a oka-

mÏitû pfiitáhl uzdu. Zvífie se vzepjalo

na zadní, nová vlna energie se rozlila

v jeho Ïilách a tryskem vyrazilo do kfii-

volak˘ch uliãek mûsta. ProjíÏdûl jsem

takfika prázdn˘mi ulicemi a jen zfiídka-

kdy se do trasy mého zbûsilého úprku

pfiipletl nûjak˘ chodec. Prach cesty se

za mnou zvifioval do podivuhodn˘ch

obrazcÛ a zakr˘val mÛj útûk pfied zra-

ky nepohodln˘ch pozorovatelÛ. Jako

blesk jsem prosvi‰tûl bránou a bez-

mocn˘ hlídaã si mohl hlasivky vykfii-

ãet, kdyÏ za mnou nûco hulákal, já jej

v‰ak nevnímal a s hlavou pfiikrãenou

aÏ ke koÀskému krku se nechal nést do

mírného stoupání, na jehoÏ vrcholku

stála malá, léty jiÏ znaãnû poznamena-

ná kapliãka.

A aÏ zde jsem se také zastavil. Pomalu

jsem se ohlédl a dlouze se zadíval na

mûsto mého mládí. Nevím proã, ale ja-

ko kdyby nûco ve mnû v té chvíli fiek-

lo, abych si tohoto pohledu uÏil, proto-

Ïe bude na dlouhou dobu poslední.

A já poslechl, pfiejíÏdûl jsem pohledem

ze stfiechy na stfiechu, z domu na dÛm.

Jako Ïebrák, kter˘ dostane po neko-

neãnû dlouhé dobû opût najíst, jsem hl-

tal kaÏd˘ pohled, jenÏ se mi naskytl,

vûkovité stromy podél cest, rozeklané

hradby, jeÏ jako prsten obepínají mûs-

to, rozsáhl˘ ovocn˘ sad táhnoucí se do

mírného kopce na opaãné stranû mûs-

ta, ale také ruiny domu, jenÏ kdysi b˘-

val perlou celého okolí, ruiny, jeÏ se

teì bázlivû krãí ve stínu zvedajících se

kopcÛ, ruiny domova, kter˘ jsem pfied

dvûma lety tak lehkomyslnû opustil.

MÛj pohled pomalu zabloudil aÏ k ‰i-

r˘m polím a já zhluboka nasál do plic

tepl˘ vzduch. „Tak tady odpoãívá‰, má

milá, navûky souãástí kraje, jenÏ ti byl

v‰ím a jenÏ ti také v‰e vzal,“ pronesl

jsem ti‰e pfii pohledu do dáli, „snad mi

to jednou odpustí‰, Ïe jsem se jako blá-

zen hnal vstfiíc dobrodruÏství a nestál

po tvém boku, kdyÏ jsi mû potfiebova-

la nejvíce. A snad si to také jednou od-

pustím i já sám. Ale vûfi mi, já se k to-

bû jednou vrátím a pak nás uÏ neroz-

dûlí nic na svûtû.“ Pfii tûch slovech

jsem se sebe strhl cáry plá‰tû a hodil je

do vûtru. Ten se jich hned chopil

a zlostnû jimi zaãal cloumat a trhat.

Chvíli to vypadalo, Ïe je uÏ nechá b˘t,

opût se ale vrátil a nenávistnû jimi je‰-

tû nûkolikrát zalomcoval, teprve aÏ po

chvíli si jich pfiestal v‰ímat nadobro

a nechal je volnû dosednout na vy-

prahlou zem.

„Já se vrátím, ãekej mû, má lásko,“

pronesl jsem je‰tû naposled a jako

o mnoho set let pozdûji hrdinové nej-

rÛznûj‰ích filmov˘ch pfiíbûhÛ se vydal

vstfiíc skomírajícímu slunci.

(Pokraãování pfií‰tû)

UpozorÀujeme zájemce o v˘stavu fotografií Jifiího X. DoleÏala, Ïe expozice byla
z prostor Studentského klubu pfiesunuta do ‰kolní budovy SOU a OU R˘mafiov na ulici Julia Sedláka.

autor: Michal Fidler



Jak hodnotíte v˘kony sv˘ch svûfiencÛ?
Velmi kladnû. V‰ichni zaslouÏí po-

chvalu za bojovnost a pfiedveden˘ v˘-

kon. Îáci na‰í ‰koly získali ‰est umístû-

ní na stupních vítûzÛ, máme dva pfie-

borníky kraje, asi tfiicetkrát jsme se ve-

‰li do desítky nejlep‰ích. Osobnû si ce-

ním i umístûní tûch, ktefií se mezi nej-

lep‰í nedostali. Bûh na lyÏích je krásn˘,

ale tûÏk˘ sport a vítûzem je vlastnû kaÏ-

d˘, kdo se na bûÏkách chce a umí sklo-

uznout.

Jsou leto‰ní v˘sledky zlep‰ením proti
loÀsku?
To se skoro vÛbec nedá porovnat.

Udûlali jsme velk˘ skok dopfiedu.

Mnozí z tûch, ktefií si letos vyjeli dru-

hou nebo tfietí v˘konnostní tfiídu, si

teprve pfied rokem poprvé nazuli bûÏ-

ky. Trojnásobnû vzrostl i poãet závod-

níkÛ reprezentujících lyÏafisk˘ oddíl TJ

Jiskra R˘mafiov.

Máte pro toto zlep‰ení nûjaké vysvûtle-
ní?
Jistû. Sportovní tfiídy máme u nás na

‰kole pát˘m rokem. Zdá se, Ïe koneãnû

zaãíná fungovat v‰e, jak má. V prvním

roce jsme museli témûfi prosit, aby ti,

kdo mají sportovní talent, do sportovky

‰li. Dnes uÏ zájem projevují samotní

Ïáci a rodiãe. Mnozí pochopili, jaké v˘-

hody jim zapojení ve sportovní tfiídû

pfiiná‰í.

Co si pod tím máme pfiedstavit?
Zdravá pohybová aktivita, úãelné trá-

vení volného ãasu, protidrogová pre-

vence, kamarádské vztahy pfii spoleã-

ném koníãku. Z tûch materiálnûj‰ích

vûcí mû napadá zapÛjãení lyÏafiského

vybavení, kolobûÏek pro trénink mimo

zimu, rÛzná zimní i letní soustfiedûní,

moÏnost pravidelného plavání atd.

¤íkáte, Ïe poãet lyÏafiÛ vzrÛstá. Má ly-
Ïafisk˘ oddíl dostatek trenérÛ?
Teì uÏ ano a situace by se v pfií‰tím ro-

ce mûla je‰tû zlep‰it. Aktuálnû je nás

‰est, v záfií nás moÏná bude o dva více.

Ale nejde jen o trenéry. Bez nad‰encÛ,

ktefií pomáhají s údrÏbou tratí a s orga-

nizací závodÛ, bychom tûÏko mohli ly-

Ïovat. Tato parta lidí vytváfií zázemí,

které byste jinde stûÏí hledali, a patfií

jim za to velk˘ dík. Hlavní odmûnou

pro nás v‰echny jsou sportovní v˘kony

dûtí, jejich zájem o lyÏování a pohybo-

vou aktivitu vÛbec. V dne‰ní dobû,

v konkurenci poãítaãÛ a televize, je pro

rodiãe v˘hrou, pokud se jejich dítû ak-

tivnû vûnuje sportu.

Co vás v nejbliÏ‰í dobû je‰tû ãeká?
O posledním víkendu jsme se zúãastni-

li krajského pfieboru Zlínského kraje.

Celkové v˘sledky zatím nemám (mi-

mochodem organizátofii tohoto závodu

by se mûli pfiijet pouãit na na‰e závo-

dy), ale v˘borné v˘kony opût pfiedved-

li Jirka Macháãek (2. místo), Jirka

Vykoukal (2. místo), Michal Kautz,

Mí‰a Pavelová a Martina Moslerová

(v‰ichni v první desítce). Na konci 

února se sejdeme na R˘mafiovské tfiicít-

ce, o t˘den pozdûji pak v Nové Vsi.

Snad nám sníh vydrÏí. Na r˘mafiovsk˘

závod srdeãnû zveme v‰echny pfiízniv-

ce bílé stopy, zvlá‰tû z fiad rodiãÛ. 

Redakce
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Areál v Hornomûstské hostil dorostence z celé republiky
Dal‰ím, letos jiÏ druh˘m v˘znamn˘m

sportovním podnikem byl 2. Repu-

blikov˘ klasifikaãní závod dorostencÛ

v bûhu na lyÏích - 5. a 6. âesk˘ pohár

dorostencÛ, kter˘ se konal o víkendu

7. a 8. února v bûÏeckém areálu

Stráleckého údolí. Víkendov˘ch závo-

dÛ se zúãastnilo celkem 193 bûÏkafiÛ

z celé âeské republiky. V kategorii

star‰ích dorostencÛ si znamenitû vedl

R˘mafiovák Václav Sedláãek, kterého

od útlého mládí trénoval jeho otec,

v souãasné dobû jeden z trenérÛ r˘ma-

fiovsk˘ch mládeÏníkÛ Rostislav

Sedláãek. Václav jiÏ dva roky hájí bar-

vy SKI klubu ·umperk. V̆ sledn˘ ãas

sobotního závodu postavil Sedláãka

na pátou pfiíãku, coÏ je zajisté vynika-

jící úspûch, ov‰em v nedûlním závodû

klasickou technikou na sedm kilomet-

rÛ podstatnû sníÏil ãasovou ztrátu na

vedoucího Ondfieje Horynu a zajistil si

tak koneãné druhé místo, a to je úcty-

hodn˘ v˘kon. Barvy TJ Jiskry

R˘mafiov hájil také star‰í dorostenec

Martin Kautz, kter˘ se umístil na cel-

kovém devûtatfiicátém místû.

V kategorii mlad‰ích dorostencÛ ne-

zklamal Michal Kautz. Sobotní pûtiki-

lometrov˘ úsek trati zvládl v ãase

16:39.5 a to pro nûj znamenalo sedm-

nácté místo. Nedûlní závod „klasikou“

v‰ak zajel v ãase 16:07.0, coÏ jej po-

sunulo na koneãné jedenácté místo

z dvaasedmdesáti startujících, coÏ je

pro Jiskru a samozfiejmû i pro Michala

Kautze obrovsk˘ úspûch. Dokonalou

bojovnost také prokázal Jifií Vykoukal

z Jiskry, kter˘ ze 44. místa v sobotním

závodu zabojoval a v nedûli si na trati

polep‰il o 3,5 minuty a poskoãil tak

o dvacet pfiíãek na ãtyfiiadvacáté mís-

to. To rovnûÏ zasluhuje velké uznání.

Také Ludûk Kastner si v kategorii

mlad‰ích dorostencÛ v nedûlním zá-

vodû v˘raznû polep‰il. V sobotu zajel

59. nejlep‰í ãas, v nedûli pak poskoãil

aÏ na 49. pozici.

V kategorii star‰ích dorostenek nemû-

la Jiskra zastoupení, av‰ak za mlad‰í

dorostenky bojovala Michaela

Pavelová, která se s ãasem 19:57.1 

umístila na sobotním pûtikilometro-

vém úseku na osmnáctém místû, v ne-

dûli pak byl její v˘sledn˘ ãas o pár de-

sítek vtefiin hor‰í, nicménû Michaele

vynesl celkové 19. místo. V této kate-

gorii bojovala dal‰í bûÏkafika, Martina

Moslerová, ta se umístila v sobotu na

tfiiatfiicáté pfiíãce, v nedûli uÏ nestarto-

vala.

Opût se po „republikovém víkendu“

ukázalo, Ïe r˘mafiov‰tí sportovci do-

kázali zúroãit celoroãní pfiípravu, jak

se projevilo na dosaÏen˘ch v˘sled-

cích. JiKo

Popularita bûÏeckého lyÏování stoupá
V rozhovoru se vracíme ke krajskému pfieboru Moravy a Slezska v bûhu na lyÏích, kter˘ se konal o minulém víkendu. O hodnocení jsme poÏádali jednoho

z trenérÛ, zástupce fieditele Z· na ulici Jelínkovû Vlastimila Barana.

Fota: archiv Z· Jelínkova 1

Foto: Alois ·imko
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V minulém vydání R˘mafiovského horizontu nemohla redakce pro nedostatek místa otisknout fotografie z Jesenického Ïupního pfieboru, ze dne 31. ledna 

a 1. února, pfiedev‰ím pak vítûze jednotliv˘ch kategorií, ktefií reprezentovali mûsto R˘mafiov prostfiednictvím TJ Jiskra. Na této stránce uvefiejÀujeme fotogale-

rii z této tradiãní sportovní akce.

Ohlédnutí za Jesenick˘m Ïupním pfieborem ve fotografiích
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Vítûzovév kategorii mlad‰ích ÏákÛ Michal Furik, Radim Keclík, Jirka
Macháãek.



PÛvodnû avizované závûreãné závo-

dy v Horním Mûstû a R˘mafiovû 

7. a 8. února se pro ‰patné snûhové

podmínky nekonaly. Minulou sobotu

se v‰ak v Horním Mûstû a v nedûl-

ním r˘mafiovském závodu v zahradû

Hedvy rozhodlo o vítûzích osmidíl-

ného motoskijöringového seriálu

Mistrovství âeské republiky Orion

Cup 2004. Seriálu se zúãastnilo cel-

kem na pût desítek posádek - jezdcÛ

a lyÏafiÛ.

V Horním Mûstû se sbíraly body do

závûreãného závodu v R˘mafiovû,

a proto byly boje vskutku tvrdé. Pro

bronz si pfiijela posádka Roman

Voksa a Jan Mafiík

(Team Rovojama -

Denver Co. Inc.)

na stroji Yamaha

250. Stfiíbro uhájila

posádka Bohuslav

Svato‰ s lyÏafiem

Radimem Nová-

kem z Profistavu

team Litomy‰l,

která jela na stroji

Honda 250, a zlato

si z Horního Mûsta

odvezli Pavel

Kunc s lyÏafiem

J o s e f e m

KomÛrkou (VCES

racing team Ná-

chod), ktefií osedla-

li stroj Honda 450.

Velmi kvalitnû pfii-

pravená traÈ r˘ma-

fiovské zahrady

Hedvy se v prÛbû-

hu rozjíÏdûk mûni-

la v brázdovitou,

místy znaãnû na-

mrzlou a místy za-

se ka‰ovitou orani-

ci, na které mûli

jezdci i lyÏafii velké

problémy. Jezdci se

snaÏili vést své stro-

je v jedné z nesãet-

n˘ch stop, které

ov‰em v kaÏdém

kole mûnily svou

podobu a pfiipravo-

valy tak posádkám

nemalá pfiekvapení.

Nebyla pochopitel-

nû nouze o ãasté pá-

dy, ty pak mûly za

následek ztrátu v˘-

hodné pozice a roz-

hodovaly o draho-

cenn˘ch vtefiinách

pfii projetí cílem

a postupu do semifi-

nále ãi finále.

Pro tfietí místo si na-

konec ve finálovém

r˘mafiovském závo-

du pfiijeli Josef

Sládek s lyÏafiem

Jaromírem Meierem z Dukly Racing

na stroji Honda 250, stfiíbrnou pfiíãku

dobyli Patrik a Miroslav ·rolerovi ze

stáje Motor 007 Solnice na stroji

Yamaha 250 a jako první spatfiil ‰a-

chovnicov˘ praporek hork˘ favorit

Bohuslav Svato‰ s lyÏafiem

Radimem Novákem. Ti také s celko-

v˘m poãtem 138 bodÛ obhájili loÀ-

sk˘ titul mistrÛ a vyhráli MâR Orion

Cup 2004. Na druhé pozici se 111

body pfievzali stfiíbrné vûnce z rukou

starosty mûsta Ing. Petra Kloudy

Patrik a Mirek ·rolerovi, ktefií se

v loÀském seriálu umístili na páté

pozici. Bronz z loÀska uhájili Roman

Voksa s lyÏafiem Janem Mafiíkem, ti

nasbírali celkovû 106 cenn˘ch bodÛ.
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Na obtíÏné motoskijöringové trati nebyla nouze o pády

Nûkter˘ch závodÛ seriálu Orion Cup 2004, vãetnû r˘mafiovského, se jako bravurní lyÏafi zúãastnil také populární zpûvák Janek Ledeck˘. V první rozjíÏìce stá-

lo ‰tûstí pfii mediální hvûzdû a potvrdila se také kvalita jejího tandemového jezdce Jana FroÀka. V první rozjíÏìce zvítûzili. Ov‰em ve druhé semifinálové jíz-

dû mûli smÛlu. Pfii závodû se doslova zamotali do chumlu jezdcÛ, ztratili v˘bornou tfietí pozici a dojeli mezi posledními. Na opravnou jízdu jiÏ nemûl Janek

Ledeck˘ s Honzou FroÀkem ani pomy‰lení a závod ukonãili.

PoÏádali jsme oba motoskijöringové aktéry o krátk˘ rozhovor.

Janku, Mistrovství âeské republi-
ky Orion Cup 2004 je vÛbec vá‰
první seriál, kterého se úãastníte?
Jedu úplnû poprvé. Navíc v závodû

v Klá‰terci nad Orlicí, kter˘ se jel

jako první v pofiadí, jsem drÏel lano

vÛbec prvnû v ruce. Kamarádi mû

k tomu spí‰e vyhecovali. Chtûli,

aby motoskijöring dostal mediální

‰Èouch. VÛbec jsem nevûdûl, do ãe-

ho jdu, a tak jsem jim na to k˘vnul.

Ve SnûÏném jsme se dostali dokon-

ce do finále. Chtûl jsem fiíct, Ïe

Honza Fronûk je v˘born˘ jezdec.

On na to prostû má. A já jako lyÏafi

jsem tam od toho, abych jej co ne-

jménû brzdil. Domnívám se, Ïe by

potfieboval pofiádného lyÏafie.

Pochopitelnû mû soutûÏ chytla.

LyÏuji hodnû, v souãasné dobû ale

více na snowboardu a Orion Cup

má s lyÏováním velmi málo spoleã-

ného. Je to hodnû o grifu, o vyjeÏ-

dûnosti. To, Ïe jsme dneska vyhráli

tu první rozjíÏìku úplnû v pohodû,

musím fiíct, Ïe je bezvadn˘ a Ïe

jsem z toho mûl velkou radost.

Ov‰em tûch dal‰ích dvanáct a po-

tom patnáct kol jsem uÏ cítil. Je to

zkrátka velk˘ zábûr na nohy pro to-

ho, kdo není trénovan˘.

Co se vlastnû stalo v té ne‰Èastné
semifinálové jízdû, kdy jste ze tfietí-
ho místa spadli hodnû hluboko?
Zamotali jsme se do chumlu jezdcÛ

a lan, a neÏ jsme se vymotali, tak se

uÏ nedalo nic dûlat. Jezdci na pfied-

ních pozicích mûli víc jak pÛl kola

náskok, a aÈ byste dûlal cokoli, ten

rozdíl se dohnat prostû nedá.

Jak hodnotíte právû skonãen˘ seri-
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Podrobnûj‰í informace získáte u správce KP na adrese
Mgr. Hana Nová, advokátka
Dukelská 2, 792 01 Bruntál

tel/fax.: 554 711 294

Správce KP si vyhrazuje právo odmítnout v‰echny nabídky bez udání dÛvodÛ.

Správce konkurzní podstaty úpadce SOTIRA CZ spol. s r. o. 
se sídlem Horní Mûsto 189, Iâ 25853643 

nabízí k prodeji mimo draÏbu 
nákladní vozidlo ·KODA PICKUP LXI EFF673, 1.3,40 kW bílé barvy, 

za minimální kupní cenu ve v˘‰i 90 200,- Kã vã. DPH 
zájemci, kter˘ zaplatí cenu nejvy‰‰í.

Správce KP dále nabízí zájemcÛm, ktefií zaplatí cenu nejvy‰‰í:
• sestavu kanceláfiského nábytku za minimální kupní cenu ve v˘-

‰i 23 000,- Kã vã. DPH + konferenãní stÛl ováln˘ za minimální
kupní cenu ve v˘‰i 5 000,- Kã vã. DPH, v‰e v provedení svûtlá
d˘ha v kombinaci s modrozelenou barvou

• sestavu sektorového kuchyÀského nábytku v provedení svûtlá
d˘ha v kombinaci se zelenou barvou za minimální kupní cenu
ve v˘‰i 20 000,- Kã vã. DPH

• sestavu kanceláfiského nábytku ãerné barvy za minimální kup-
ní cenu ve v˘‰i 10 000,- Kã vã. DPH

• psací stÛl svûtlé barvy za minimální kupní cenu ve v˘‰i 500,-
Kã vã. DPH

• stojací vû‰ák ãerné barvy se zlat˘mi koulemi za minimální kup-
ní cenu ve v˘‰i 500,- Kã vã. DPH

• konferenãní stÛl ‰edé barvy ve tvaru pÛloblouku za minimální

kupní cenu ve v˘‰i 1 000,- Kã. vã. DPH
• 4ks kanceláfisk˘ch Ïidlí s ‰ed˘m polstrováním za minimální

kupní cenu ve v˘‰i 800,- Kã. vã. DPH
• 1ks kanceláfiské kfieslo se zelen˘m polstrováním za minimální

kupní cenu ve v˘‰i 500,- Kã. vã. DPH
• 3ks kanceláfisk˘ch Ïidlí s ãern˘m polstrováním za minimální

kupní cenu ve v˘‰i 600,- Kã. vã. DPH
• 1ks kanceláfiské kfieslo ãerná koÏenka za minimální kupní cenu

ve v˘‰i 500,- Kã. vã. DPH
• 1ks kulaté nástûnné hodiny za minimální kupní cenu ve v˘‰i

50,- Kã. vã. DPH
• 1ks kávovar za minimální kupní cenu ve v˘‰i 100,- Kã. vã. DPH
• 2ks obrazÛ s geometrick˘mi tvary za minimální kupní cenu ve

v˘‰i 700,- Kã. vã. DPH

ál Orion Cup 2004? Pojedete pfií‰-
tí rok znovu?
Pro mû je to kaÏdopádnû hodnû vel-

k˘ záÏitek. Musím fiíct, Ïe jsem si

uÏ dlouho nenadûlil tak neãekanou,

bájeãnou sportovní náladu, a pokud

je zde fieã o nûjakém adrenalinu

v rámci sportu, tak motoskijöring

k nûmu zcela jistû patfií. VÏdyÈ se

podívejte na v‰echny ty lidi kolem,

kter˘ to tady jezdí, to jsou ãist˘

blázni - jeden jako druhej. A jestli

pojedu znovu? Nechci slibovat.

Hlavnû si myslím, Ïe rozhodnû ne-

zvládnu jet v‰echny závody, proto-

Ïe mám spoustu povinností, které

patfií mezi ty Ïivotnû dÛleÏité a do-

mnívám se, Ïe by si Honza zaslou-

Ïil, aby mûl vedle sebe nûkoho,

s k˘m bude trénovat a s k˘m poje-

de v‰echny závody. Pokud bude mít

za sebou dobr˘ho lyÏafie, tak na to

bude mít, aby jezdil do první pûtky

s prstem v nose.

Díky za rozhovor.

Honzo, jak se vám jevila traÈ z po-
hledu motokrosového jezdce?

TraÈ byla extrémnû nároãná a mys-

lím si, Ïe jsme mûli smÛlu na vylo-

sování skupin, protoÏe v tom na‰em

semifinále bylo ‰est kvalitních zá-

vodníkÛ a vlastnû ãtyfii postupová

místa. Tak bylo zcela jasné, Ïe se

pojede stylem buì a nebo. Nám se

bohuÏel nezadafiilo. Máme problé-

my se sejít a trénovat. Leto‰ní sezó-

na byla v podstatû zku‰ební a fiekl

bych, Ïe jsme dopadli nad oãekává-

ní dobfie. Neãekali jsme tak pfiízni-

v˘ v˘sledek. Nezb˘vá neÏ trénovat

a pfiipravit se na dal‰í sezónu. Seriál

skonãil a nov˘ na podzim zaãíná.

TakÏe vás diváci uvidí v pfií‰tím
roãníku opût spolu?
Na‰i dvojici jsme postavili t˘den

pfied zaãátkem seriálu. Ani jednou

jsme spolu nebyli na tréninku

vzhledem k ãasové vytíÏenosti

Janka, takÏe uvidíme, zda si lépe

naplánujeme ãas na dal‰í sezónu.

Tohle byla opravdu jen zkou‰ka,

která ukázala jak dál. Jsem optimis-

ta a myslím, Ïe to dopadlo dobfie.

AÈ se zeptáte, koho chcete, kaÏd˘

vám fiekne, Ïe tenhle sport je ex-

trémnû nároãn˘ pro lyÏafie, kter˘

musí b˘t opravdu dobr˘. A Janek

pfiedved, Ïe dobrej je. Musí se vy-

chytat vûci, které nejdou nauãit na

sjezdovce a vzhledem ke specifiã-

nosti tohoto sportu se musí trénovat

s motorkou.

Jaké to je, kdyÏ máte za zády tako-
vou mediální hvûzdu, jakou Janek
Ledeck˘ bezesporu je?
VÛbec si to nepfiipou‰tím. S Jankem

se známe asi tfii roky a pro mû je to

hlavnû fajn kluk, kterej se rád baví

jako já, jde do toho, a zda je medi-

ální hvûzdou, nebo není, to v prÛ-

bûhu závodÛ nemáme ãas fie‰it.

ZáleÏí v technice závodu více na
lyÏafii, nebo na jezdci?
Technicky je to na jezdci. Sebelep‰í

lyÏafi nemá ‰anci s pomal˘m jezd-

cem. A na druhé stranû sebelep‰í

jezdec s lyÏafiem, kter˘ se za ním na

lanû neudrÏí, nevytvofií oãekávané

v˘sledky. U nás s Jankem je to pa-

desát na padesát. Chyby jsem dûlal

já i on. Ale byli bychom na úrovni

science fiction, kdybychom se chtû-

li rovnat nebo konkurovat klukÛm,

ktefií jezdí sedm let. Je to otázka v˘-

voje. Zázraky se nedûjí.

Pojedete pfií‰tí rok? Jak˘ bude vá‰
cíl?
Pfií‰tí rok pojedeme. Nechtûl bych

se ov‰em zavazovat nûjak˘mi cíli.

Chtûl bych, aby na tenhle hezkej

sport, kter˘ mû mile pfiekvapil, cho-

dilo ãím dál víc divákÛ. Janek má

svoji muziku, já jsem si svoje odzá-

vodil v motokrosu, pokud ov‰em

nûkomu pfiineseme radost tím, co

dûláme, a pomÛÏeme tento sport

medializovat, tak v tom pfiípadû se

dá hovofiit o na‰em cíli. KdyÏ se na-

víc povede v˘sledek, tak z toho bu-

deme mít radost, ale nebudeme se

hroutit z toho, Ïe se nám nebude

dafiit. Chtûli bychom se líbit lidem,

to je základ v‰eho, proã to dûláme.

Díky za rozhovor. JiKo

Jezdec Honza Fronûk s lyÏafiem Jankem Ledeck˘m na startu semifinálové jízdy.
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Dûti do 5 let zdarma, zajímavé slevy pro skupiny a pro dûti do 12 let.
Doprava lux. busem: 2.200,- Kã ze Svitav.

Pfii min. poãtu 10 klientÛ zaji‰tûn svoz z R˘mafiova.

Katalogy zdarma a bliÏ‰í informace získáte u prodejce zájezdÛ

v R˘mafiovû - paní Misafiová - tel. 554 212 994, 605 421 676

(po - pá po 19. hodinû)

Hradec Králové tel.: 495 521 595, 495 530 006

Litomy‰l 461 618 788

www.skalla.cz

DOVOLENÁ 2004
Cestovní kanceláfi Skalla CZ s. r. o.

se sídlem v Hradci Králové

nabízí 10denní pobytové zájezdy:

Chorvatsko - Omi‰
Penzion, plná penze, delegát, poji‰tûní CK

Cena od 4.490,- Kã

Chorvatsko - Makarská
Penzion, polopenze, delegát, poji‰tûní CK

Cena od 4.790,- Kã

Chorvatsko - Ba‰ka Voda
Stany, polopenze, delegát, poji‰tûní CK

Cena od 3.290,- Kã

Itálie - Palmová riviéra
Stany, karavany, plná penze, 

delegát, poji‰tûní CK

Cena od 3.590,- Kã

Itálie - Riccione
Stany, karavany, plná penze, delegát, poji‰tûní CK

Cena od 3.390,- Kã

R˘mafiovsk˘ desetiboj má dal‰í vítûze
V sobotu 24. ledna probûhla v Bfiidliãné pátá dis-

ciplína leto‰ního R˘mafiovského desetiboje - pla-

vání. TraÈ kategorií A, B a Ïeny mûfiila 50 metrÛ,

pro kategorii muÏÛ C 25 metrÛ. Plavání se celkem

zúãastnilo ‰estaãtyfiicet muÏÛ a Ïen, coÏ je o deset

sportovcÛ více neÏ v loÀském roce. Pochybnosti

pofiadatelÛ o tom, zda nároãná plavecká disciplína

pfiiláká dostatek závodníkÛ, se tedy nevyplnily, ba

dokonce úãast pfiedãila jejich oãekávání.

Po plavání bude následovat dal‰í disciplína - bûh

na lyÏích. Termín je stanoven na sobotu 21. února

v 10.00 hodin v zahradû Hedvy. Délky tratí budou

upfiesnûny tûsnû pfied zaãátkem závodu.

Tak tedy - Sportu zdar a R˘mafiovskému desetibo-

ji zvlá‰È! Pofiadatelé R˘mafiovského desetiboje

V˘sledky v plavání voln˘m zpÛsobem
Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:

1. Hájková Hana (42,88) 1. Kobolka Bofiivoj (34,18)

2. Míãková Markéta (43,84) 2. Jaro‰ Jifií (36,53)

3. Czedronová Lenka (48,41) 3. Metelka Milan (36,56)

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C:

1. Ondra‰ík Milan (38,28) 1. Orlík Václav (20,68)

2. Hrdina Vojtûch (41,56) 2. Horáãek Jan (22,03)

3. Hofman Jaroslav (43,28) 3. Dfievo Josef (29,12)

Celkové pofiadí po pûti disciplínách
(Turistika, skok do dálky, stfielba ze vzduchovky, kuÏelky a plavání)

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:

1. Míãková Markéta 1. Sovi‰ Ivo

2. DoleÏelová Dana 2. Furik Kamil

3. Jurá‰ová Alena 3. Vosyka Josef

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C:

1. Hrdina Vojtûch 1. Orlík Václav

2. Sovi‰ Ivan 2. KoÀafiík Jan

3. Svedoník Josef 3. Dfievo Josef

Florbalov˘ oddíl SK Medvûdi R˘mafiov
zve v‰echny pfiíznivce na utkání

19. a 20. kola Moravskoslezského pfieboru
muÏÛ - divize Západ.

Kde: sportovní hala Kovohutû Bfiidliãná
(vedle krytého bazénu)

Kdy: 28. února 2004 od 9.00

9.00 SK Medvûdi R˘mafiov:FBC Beerboys Libina

10.10 1. FbK RoÏnov p/R A:Boca Juniors B

11.20 1. FbK RoÏnov p/R B:FBC 6165 Lipník

12.30 Boca Juniors B:SK Medvûdi R˘mafiov

13.40 FBC 6165 Lipník: 1. FbK RoÏnov p/R A

14.50 FBC Beerboys Libina: 1. FbK RoÏnov p/R B

SK Medvûdi

Ilustraãní foto
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TELEPOINT PARTNER

RÝMAŘOV

náměstí Míru 2
(vedle pošty)

1. patro

tel.: 554 230 485

• chcete ušetřit za hovory?

rádi Vám poradíme

s výběrem  nových 

cenových plánů 

a slev na volání.

• přijďte si vybrat 

z nové nabídky 

nových 

bezšňůrových 

telefonů 

za atraktivní 

ceny.

• Zfiízení telefonní stanice jen za 1501,- Kã vã. DPH

• Znovuzfiízení telefonní stanice jen za 1,- Kã 

(u zru‰en˘ch stanic od 1.1.2002 do 30.9.2003)

Akce platí do

31.3.2004

INFORMACE:
607 175 473

Co umí Sluníãko?

- zaji‰tûní dítûte v pfiípadû smrti poji‰tûného dospûlého
- naspofiení penûz pro dítû (vãetnû v˘nosÛ)
- úrazové poji‰tûní dítûte i dospûlého
- poji‰tûní i pfii vzniku nepfiíznivé situace (invalidita)
- trvání pojistky i v pfiípadû úmrtí poji‰tûného dospûlého
- moÏnost b˘t poji‰tûn˘m i ve vy‰‰ím vûku (prarodiãe, vstupní

vûk dospûlého do 65 let)
- stabilní hodnotu pojistky s moÏností zmûn v poji‰tûní
- moÏnost vkládat volné finanãní prostfiedky
- moÏnost v˘bûru z nûkolika variant poji‰tûní

Komu je Sluníãko urãeno?

- tûm, kdo si uvûdomují rizika spojená se Ïivotem
- tûm, kdo chtûjí sv˘m dûtem zajistit maximální moÏnou ochranu

bûhem dûtství
- tûm, kdo chtûjí své dûti chránit a zároveÀ i spofiit a usnadnit

tak vstup dítûte do dospûlosti
- tûm, kdo chtûjí obãas dát sv˘m dûtem dárek v podobû

mimofiádného vkladu

Vá‰

âeská poji‰Èovna
pfiipravila nov˘ produkt poji‰tûní
pro dûti od 0 - 18 let s názvem „Sluníãko“

Jindfiich Poulík
poji‰Èovací agent,
zastupující âP na základû plné moci,
ÎiÏkova 10, 795 01 R˘mafiov
tel: 554 211 505, mobil: 607 175 473Chráníme va‰e sny

Reklama
v R˘mafiovském Horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 5. 3.

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 26. 2. do 12 hodin

Budeme očekávat vaše přís-

4/2004



Výše splátky po dobu leasingu je neměnná včetně pojištění. • K uzavření leasingu není potřeba potvrzení o přijmu.

KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

U NABÍDKY OZNAâENÉ SYMBOLEM „PRODÁNO“ MÒÎEME ZAJISTIT STEJN¯ TYP VOZIDLA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu můžete
platit vaším stávajícím vozidlem.
• GE Capital Leasing: akontace již 
od 10 % z ceny vozidla, výhodné havarijní
pojištění a povinné ručení. Na sjednání 

LEASINGU potřebujete dva platné doklady
totožnosti, bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen původ.
• AUTOCREDIT: půjčky do 300 000 Kč 
na vybraná vozidla (6 - 60 měsíců).

Autobazar Petr La‰ák, Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 211 577, 608 830 940

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

· Felicia kombi 1.6 Laurin
a Klement, r. v. 1995, 90 tis. km,
kÛÏe, taÏné, 2x airbag, ABS, cent-
rál, vyhfi. sedáky. Cena: 129 000 Kã

· - Octavia 1.9 TDi SLX, r. v.
1999, 150 tis. km, klima, AL
kola, ABS, 2x airbag, rmg., el.
okna a ‰íbr. Cena: 273 000 Kã.

Fiat Brava 1.4, 12 V, r. v.
1998, centrál na D.O., med-
vûd blok, el. okna, rádio, 149
tis. km. Cena: 119 000 Kã.

Renault R19 1.8, r. v. 1990,
221 tis. km, rádio, centrál, el.
okna, tónovaná skla. 
Cena: 45 000 Kã.

Seat Toledo 1.6 GLX, r. v.
1995, 150 tis. km, rádio, 
imob., stfie‰ní okno. 
Cena: 79 000 Kã.

Kia Sportage 2.0 DOHC, 4X4, r.
v. 1997, 223 tis. km, airbag, rá-
dio, el. okna, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 199 500 Kã. 

·koda Forman 135 L Prima,
r. v. 1992, 100 tis. km, rádio,
centrál, imob., stfie‰ní okno.
Cena: 39 900 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

V PŘÍJMU

V PŘÍJMU

VW Transporter 1.9 TD, r. v.
1995, 128 tis. km, 6 míst,
taÏné, centrál, rmg., stfi. okno.
Cena: 249 000 Kã.

BMW 318 1.6 TDS kombi, r. v.
1997, 99 tis. km, digi klima,
ABS, 2x airbag, Al kola, centrál
na D. O., plasty. Cena: 235 00 Kã

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Ford Escort 1.6-16v-klima-aut.,
r. v.1997, 35 t. km, 2 x air., ABS,
rádio, centrál, el. okna a zrcát-
ka, pos. fiíz. Cena: 135 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXI, 50 KW,
1999, 49 t. km, 1. maj., rádio,
imob., alrm, el. okna, stfi. okno,
pal. poã., Al kola, taÏné, centrál
a dal‰í. Cena: 149 900 Kã.

·koda Felicia kombi GLX
1.9D, 1998, 90 tis. km, nehav.,
2 x airbag, ABS, rádio, centrál,
imob., posil. fiízení, taÏné, el. zr-
cátka. Cena: 149 500 Kã.

Citroen Berlingo 1.4 16v, 
5místn˘, klima, r. v. 2001, 
61 tis. km, ex v˘bava, 2x air-
bag, imob., stfi. okno, nosiã
a dal‰í. Cena: 269 000 Kã.

Daewoo Nexia 1.5 MPI,  1997,
101 tis. km, rádio, imob., el.
okna, stfie‰. okno, taÏné, centrál
a dal‰í. Cena: 87 000 Kã.

VW Golf Variant, 1.9 TDi 4x4
Klima, 1997, 103 tis. km, ABS,
rádio, centrál, posil. fiíz., nosiã,
Al kola. Cena: 219 000 Kã.

Lancia Y 1.2 ie, r. v. 1996, 
53 tis. km, první majitel, air-
bag, kÛÏe, imob., el. okna
a zrcátka. Cena: 119 000 Kã.

Ford Focus Kombi 1.8 TDi,66
kw, r. v. 2000, 2 x airbag, ABS,
rádio, CD, alarm, el. okna,
centrál, vyhfi. + el. zrcátka.

Opel Astra Caravan 1,4i, klima,
r. v. 1997, 148 tis. km, 2 x air-
bag, ABS, imob., alarm, el. ok-
na, stfi. okno, nosiã, centrál.
Cena: 145 000 Kã.

Citroen Évasion 2.0 HDi Klima,
2000, 91,5 tis. km, 2 x airbag,
ABS, centrál, posil. fiíz., taÏné,
tempomat. Cena: 358 000 Kã.

Peugeot Partner 2.0 HDi, kli-
ma, 5místn˘, 2001, 96 tis. km,
super stav, 2 x airbag, ABS,
CD, imob., el. okna, centrál,
Cena: 319 000 Kã.

Renault Clio 1.8 RSi, r. v.
1996, 144 tis. km, 2 x airbag,
rádio, imob., stfi. okno, posi-
lovaã fiízení, centrál. 
Cena: 119 000 Kã.

·koda Fabia 1.4i, r. v. 2001,
45 tis. km, akontace 19.500,-
Kã, airbag, rádio, posil. fiíz.,
teplomûr.

· Octavia ELEGANCE 1.9 TDI,
2002, 12 tis. km, super stav, 
4 x airbag, ASR, ABS, CD, pa-
lub. poã., Al kola, centrál, zasle-
pení zámkÛ. Cena: 419 000 Kã.

·koda Felicia Combi, 50 kw, r.
v. 1999, 51 tis. km, airbag, rá-
dio, el. okna, stfi. okno, taÏné,
centrál. Cena: 169 900 Kã.


