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Usednûte spolu s námi do ‰kolních lavic a proÏijte jeden den 
s uãitelem



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT8/2008

2

Ohlédnutí za vítáním mláìat ve Stránském ve fotogalerii

Akademie: lavina hudby, zpûvu a pohybu
âtvrtek 17. dubna byl pro Ïáky základ-

ní ‰koly dnem D, kdy se spoleãnû se

sv˘mi uãiteli rozhodli pfiedvést nejen

sv˘m rodiãÛm, pfiátelÛm a kamarádÛm,

ale i rodiãÛm rodiãÛ, kamarádÛm ka-

marádÛ a pfiátelÛm pfiátel, Ïe nepatfií

k tûm, kter˘m je pohyb, hudba, zpûv

a divadlo cizí, a dokáÏí, jak se to po-

vedlo právû letos, pobavit zcela zaplnû-

n˘ sál místního kina (a ukázalo se, Ïe

letos byla kapacita pro tento úãel na-

prosto nedostateãná) hodinu a pÛl trva-

jící lavinou podívané.

Tûlu náleÏející cviãení chvílemi destru-

ovalo krásnou v˘zdobu, humorné scén-

ky ÏákÛ z vlastní tvorby patfiily k víta-

nému oÏivení programu, tradiãní vy-

stoupení taneãní skupiny Jes bylo letos

pro zv˘‰ení konkurence doplnûno vy-

stoupením ãlenky Studia Sport a zdra-

ví, komorní atmosféru v nekoneãném

prostoru kina vyvolalo anglické písniã-

kobraní ‰esÈákÛ, které vystfiídalo roz-

pustilé dovádûní deváÈákÛ. To a v‰e do-

sud nevyjmenované vytvofiilo jednotu,

která nepÛsobila estrádnû, ale pfiede-

První dubnov˘ víkend se ve Stránském uskuteãnilo Vítání mláìátek.
Letos se Obãanskému sdruÏení Sránské podafiilo odchovat devût jeh-
Àátek vzácného a ohroÏeného druhu vala‰ské ovce.

Poãáteãní ostych brzy opadl, protoÏe se rozkfiiklo, Ïe koláãe, které
pekla paní Tom‰ová, jsou skvûlé a uprostfied je zapeãená pûtikoruna.

Do soutûÏe v bûhu s vajíãkem na lÏíci se zapojily i nejmen‰í dûti a ne-
vadilo, Ïe se obãas nûjaké vejce rozpláclo o zem. Úklidová ãeta v po-
dobû jezevãíka Áji mûla velkou radost. Fota: archiv OS Stránské

Akce byla urãena pfiedev‰ím dûtem. Vítání proto probûhlo tak trochu
pohádkovû. Pfiivítat jehÀata pfii‰ly sudiãky ze ZU· R˘mafiov. JehÀata
dostala jméno a sudiãky jim nadûlily do vínku proroctví. TakÏe se teì
ve Stránském na louce pase tfieba: Lístek, Terka, Lentilka, Brãkyn, Lili.
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Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Budova Ïelezáfiství, 1969

Budova Ïelezáfiství, 2007

v‰ím kaÏdému z divákÛ dokázala, Ïe mnozí

Ïáci zdej‰í základní ‰koly nejsou jen ‰ifiiteli

jednoduchosti bez cíle, podivné ubíjející le-

nosti, ale Ïe dokáÏí svÛj voln˘ ãas vûnovat

i nûãemu smysluplnému, co navíc zvládnou

prezentovat pfied poãetn˘m publikem.

Mohou jim tedy b˘t odpu‰tûna i maliãká

technická nedorozumûní, vyváÏená mladist-

vou radostí a nad‰ením.

Myslím si, Ïe je zcela na místû pohlédnout

nejen na akademii z úplnû jiného zorného

pole a uvûfiit tomu, Ïe v‰echny tyto akce

(mám na mysli jakoukoliv spolupráci uãite-

lÛ a ÏákÛ) mohou vést k mnohem vût‰ímu

pocitu sounáleÏitosti, pochopení, vycházení

si vstfiíc. Îe ãasto lze protiklad pozice uãitel

a Ïák na okamÏik smazat a pfiispût tak k lep-

‰ím vztahÛm, coÏ se zákonitû projeví

i v prÛbûhu vyuãování. Îe uãitelé nejsou jen

ti, ktefií...! Îe Ïáci nejsou jen takoví...! Îe

v‰ichni dokáÏí..., chtûjí-li ov‰em.

Závûrem bych chtûl podûkovat fieditelství

základní ‰koly za v‰estrannou pomoc nejen

pfii materiálním zabezpeãení celé akce, ale

souãasnû vytvofiení dostateãného prostoru

pro nácvik nûkter˘ch ãasovû nároãn˘ch vy-

stoupení.

Pro spokojené diváky platí uÏ nyní pozván-

ka na pfií‰tí roãník, kter˘ bude pfiedveden

v novém hávu nejen obsahovû, ale i formou

bude propojen... Ov‰em to uÏ bych pfiedbí-

hal budoucím událostem a nic by pak neby-

lo pfiekvapením. Ivo Janou‰ek
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Aktuálnû z mûsta

Mûsto, na které je spolehnutí
UÏ druh˘m rokem se mohou ãtenáfii na strán-

kách Horizontu seznamovat s postupn˘m

vznikem komunitního plánu sociálních sluÏeb

R˘mafiova. Na dokumentu, kter˘m se má mûs-

to v této oblasti dostat na úroveÀ Bruntálu ãi

Krnova, které jiÏ komunitním plánem dispo-

nují, pracují dvû skupiny dobrovolníkÛ - uÏi-

vatelÛ sociálních sluÏeb (seniorÛ, zdravotnû

postiÏen˘ch, rodiãÛ s dûtmi, zástupcÛ romské

komunity) a poskytovatelÛ tûchto sluÏeb

(Diakonie, Dûtsk˘ domov Janovice ad.) a také

zástupci mûstského úfiadu, konkrétnû odboru

sociálních vûcí a zdravotnictví v ãele s Ivetou

Podzemnou, vedení mûsta reprezentuje místo-

starosta Jaroslav Kala. Obû skupiny se setkaly

i v dubnu.

Bûhem pravideln˘ch setkání obou pracovních

skupin se vedou diskuse, z nichÏ bûhem po-

sledních mûsícÛ vykrystalizovaly priority ko-

munitního plánu, tedy jeho hlavní body, odrá-

Ïející pfiedev‰ím dosud nenaplnûnou poptávku

po sociálních sluÏbách ve mûstû. V poãátcích

komunitního plánování distribuoval odbor so-

ciálních vûcí a zdravotnictví do r˘mafiovsk˘ch

domácností seznam poskytovatelÛ sociálních

sluÏeb, mezi nimiÏ se ve velké mífie objevova-

la sdruÏení a zafiízení okolních mûst, pfiede-

v‰ím Bruntálu. Jejich sluÏby, pro fiadu uÏivate-

lÛ kvÛli vzdálenosti nedostupné, by mûly v bu-

doucnu nabídnout poskytovatelé r˘mafiov‰tí.

Prvním úspûchem v této oblasti je nedávné 

otevfiení centra pro mentálnû postiÏené

Kouzelná bufiinka.

Komunitní plán má ov‰em fie‰it i jiné problé-

my. Mezi osmi finálními prioritami figuruje

napfiíklad mapování a odstraÀování bariér ve

mûstû nebo zvy‰ování právního povûdomí se-

niorÛ. U tûchto témat sehraje dÛleÏitou roli

spolupráce sociálního odboru se stavebním 

úfiadem ãi Policí âR. Do plnûní komunitního

plánu se tak zapojí i instituce, které se posky-

tování sociálních sluÏeb nevûnují.

Poslední schÛzky pracovních skupin jsou na-

plánovány pfied letními prázdninami.

Komunitní plán, kter˘ bûhem kvûtna a ãervna

dostane koneãnou podobu, bude v záfií prezen-

tován mûstskému zastupitelstvu a vefiejnosti.

Ta bude mít je‰tû moÏnost do plánu zasáhnout

sv˘mi pfiipomínkami. Po schválení vejde ko-

munitní plán v platnost a stane se závazn˘m

dokumentem mûsta. âasov˘ úsek pro jeho pl-

nûní byl vymezen na roky 2009 aÏ 2011.

První úkol uÏ dnes komunitní plánování splni-

lo - otevfielo a zformulovalo nûkolik podstat-

n˘ch, a pfiitom opomíjen˘ch témat a napo-

mohlo tak ke zviditelnûní potfieb znev˘hodnû-

n˘ch sociálních skupin. Pfiispûlo i ke zlep‰ení

komunikace mezi vefiejností, poskytovateli so-

ciálních sluÏeb a mûstsk˘m úfiadem. Pokud se

podafií komunitní plán postupnû naplÀovat, je

moÏné, Ïe se R˘mafiov jednou stane mûstem

tolerance a soudrÏnosti, na které se lze spoleh-

nout, místem s dobrou adresou. ZN

Televizní opravna: MBKS - sdruÏení

konãí 30. dubna 2008 svoji dlouholetou ãinnost odchodem v‰ech sv˘ch pracovníkÛ do dÛchodu.
Dûkujeme sv˘m zákazníkÛm a partnerÛm za pfiízeÀ a spolupráci.

Vladimír Mûrák, Valentin Bordovsk˘, Josef Kudera, Leopold Skalník

Proã jsem si ji vybral?
Pfiedávám ti, Silvie, ‰tafetu místo

Agnes ·treitové, která se rozhovo-

ru zúãastnit nemohla. Pfiedstavuji

tû jako velmi ãinorodého, otevfie-

ného a zajímavého ãlovûka lidem

z ãtenáfiské vefiejnosti, ktefií tû je‰-

tû neznají. Pro mû i pro nû bude

zajímavé, jak pedagog a herec

v jedné osobû vnímá druhé.

Jako profesionál, kter˘ pracuje
také hlasem, sly‰í‰ urãitû rÛzná
náfieãí. Je to handicap nebo se to-
mu dokáÏe‰ i zasmát?
Tak zrovna svému dialektu se

smûji pofiád. Jako profesionál

mám i já problém se vypofiádat

s opavsk˘m a ostravsk˘m pfiízvu-

kem „kratkych zobaku“. Pochá-

zím z vesniãky u Opavy a v Os-

travû jsem studovala.

KdyÏ se student vÏívá do role
a podléhá záÏitkÛm, neztrácí svÛj
vlastní charakter?
Bez vlastního charakteru by se ni-

kdy nemohl vÏít do role naplno.

SnaÏím se, aby mí Ïáci svÛj cha-

rakter vÏíváním se do rolí spí‰e 

obohatili. V mé práci je dÛleÏité

pomoci ÏákÛm roli pochopit a na

nich zb˘vá ji proÏít.

Na ãem teì se sv˘mi Ïáky pracu-
je‰?
Pfiipravujeme dramatizaci ãásti

básnické sbírky Kytice K. J. Erbe-

na, kterou budeme hrát koncem

kvûtna v sále ZU· na le‰ení.

Experimentujeme s umístûním

scény, ale dal‰í detaily nechci pro-

zrazovat.

Pokud bys nûkdy podnikala, tak
v ãem?
Bavily by mû tfii vûci: Nûjaká ka-

várniãka pro maminky s dûtmi. Ta

mi v R˘mafiovû chybí. Mít klub,

kde by koncertovaly kapely, by

mû také naplÀovalo. Spojit práci

s relaxací bych umûla v obchÛdku

s kvûtinami.

Kdybys mûla absolutní moc v ze-
mi, zmûnila bys nûco?
Zmûnila bych toho spoustu. Ale

absolutní moc ãlovûku nepfiíslu‰í,

protoÏe s ní neumí zacházet.

Co dûlá domov domovem?
KdyÏ pfiijdete domÛ z práce a ni-

kdo vás nevítá, nikdo s vámi nese-

dí u stolu, tak si uvûdomíte, Ïe

dÛm, ve kterém bydlíte a trávíte

v nûm spoustu ãasu, nemá teplo.

Nûkdo vám chybí. Proto pokaÏdé,

kdyÏ pfiijdu domÛ, tak se pomaz-

lím se svou rodinou a vykládáme

si o tom, jak˘ ten den byl. Dává mi

to sílu pfieÏít dal‰í dny. Domov

jsou tedy mí nejbliÏ‰í.

Které Ïivotní moudro je ti nejbliÏ-
‰í?
Co tû nezabije, to tû posílí!

Pfií‰tû: Silvie Jablonãíková se bu-

de ptát Aleny Horké.

·tafeta

Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Miroslav ·krabal se ptá Silvie Jablonãíkové
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Zdravotnictví

Cévní poradna Podhorské nemocnice, a. s.
Poãátkem tohoto roku byla v Podhorské nemocnici, a. s., roz‰ífiena péãe o pacienty s cévním onemocnûním. Byla zahájena ãinnost speciali-

zované cévnû-chirurgické poradny s návazností na II. chirurgickou kliniku - cévní a transplantaãní chirurgii FN Olomouc.

Hlavní náplní ãinnosti poradny jsou:

• vy‰etfiení a následná léãba uzávûrové choroby (poruchy prokrvení) dolních konãe-

tin - postiÏení tepen pfii ateroskleróze, diabetu (cukrovce) apod.;

• vy‰etfiení a léãba poruch prokrvení horních konãetin vãetnû pfiíznakÛ chladu ãi

zbûlení prstÛ (RaynaudÛv syndrom) nebo pfii nadmûrném pocení (hyperhidróza);

• vy‰etfiení a léãba Ïilních onemocnûní dolních konãetin - varixÛ (kfieãov˘ch Ïil)

vãetnû kosmetick˘ch zákrokÛ (sklerotizace drobn˘ch Ïilek);

• vy‰etfiení a léãba pfii vzniku otokÛ dolních konãetin z nejrÛznûj‰ích pfiíãin;

• telefonické konzultace bûhem poradny.

Poradna ordinuje kaÏd˘ pátek od 11 do 14 hodin v prostorách chirurgické ambulan-

ce Podhorské nemocnice v Bruntále. V tuto dobu jsou také moÏné telefonické kon-

zultace.

Lékafi: MUDr. Zdenûk Kojeck˘, PhD. Objednávání: 554 700 315.

Bc. Marcela Matú‰Û, manaÏerka marketingu

UÏiteãná informace

V˘zva k pfiedkládání Ïádostí
do Fondu mikroprojektÛ

v Euroregionu Pradûd

Dne 14. dubna 2008 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj âR, zastoupené Euroregionem Pradûd - ãeskou ãástí,

v rámci Operaãního programu pfieshraniãní spolupráce âR-PR 2007-2013

V˘zvu k pfiedkládání Ïádostí do Fondu mikroprojektÛ v Euroregionu Pradûd.
Projektové Ïádosti mohou b˘t pfiedkládány na sekretariátu Euroregionu Pradûd prÛbûÏnû v letech 2008 - 2014.

Termín pro odevzdání projektÛ pro I. zasedání Euroregionálního fiídícího v˘boru je 7. 5. 2008 do 12.00.

Podrobnûj‰í informace a aktuální dokumentaci naleznete na webov˘ch stránkách:

www.europraded.cz.

Pfiípadné dotazy mÛÏete projednat osobnû, telefonicky nebo e-mailem s pracovníky sekretariátu Euroregionu Pradûd.

Euroregion Pradûd - ãeská ãást
Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradûdem

tel./fax: 554 75 10 56
e-mail: sekretariat@europraded.cz, europraded@europraded.cz

Zajímavost

Nela postupuje do semifinále Miss Junior
Nela Prá‰ilová z R˘mafiova dále

postupuje v celostátní soutûÏi

Miss Junior a 21. ãervna 2008 se

zúãastní semifinále v Praze.

SoutûÏit bude s dal‰ími dívkami

ve vûku od 15 do 21 let z celé

âeské republiky. SoutûÏ se zamû-

fiuje na zdrav˘ Ïivotní styl - po-

hyb, cviãení, stravování. Dívky

by mûly b˘t vzorem pro své vrs-

tevnice a soutûÏ je pro nû pfiíleÏi-

tostí, jak získat nové moÏnosti

a zviditelnit se pod vedením pro-

fesionálních poradcÛ. Zajímavostí

je, Ïe nikde nenajdete v˘‰ku, váhu

a míry soutûÏících - cílem soutûÏe

je totiÏ najít charismatickou a in-

teligentní dívku, a tak o míry ne-

jde. Namísto toho kladou organi-

zátofii dÛraz napfiíklad na znalost

svûtov˘ch jazykÛ, kterou si bû-

hem pohovoru peãlivû provûfií.

Nela Prá‰ilová si pro praÏské se-

mifinále pfiipravuje jako volnou

disciplínu taneãní vystoupení.

Jistû v nûm vyuÏije nemálo z to-

ho, co se nauãila pfii pravideln˘ch

trénincích oblíbeného taneãního

souboru r˘mafiovského Stfiediska

volného ãasu Freeze Dance pod

vedením Petry âechové, a roz-

hodnû v soutûÏi uplatní také zku-

‰enosti získané v modelingovém

krouÏku, kter˘ vede Mgr. ·tefan

Jano‰Èák.

Pokud chcete na‰i reprezentantku

podpofiit, mÛÏete tak uãinit hlaso-

váním na internetové stránce

www.missjunior.cz, které potrvá

aÏ do 21. ãervna. Hlasovací for-

muláfi se otevfie po kliknutí na fo-

tografii soutûÏící a je tfieba svÛj

hlas zpûtnû potvrdit. Ale pozor -

Nelu hledejte mezi reprezentant-

kami Olomouckého kraje.

Pfiejeme Nele, aby v soutûÏi uspû-

la a dobfie reprezentovala na‰e

mûsto a region! ona

Foto: archiv Podhorské nemocnice
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·kolství

Základní ‰kola
R˘mafiov,

Jelínkova 1,
dûti a uãitelé

zvou
na vystoupení

„Kytiãka
pro maminku“

do sálu 
mûstského kina

dne 6. kvûtna 2008
v 17 hodin

Gymnaziální ekokonference a módní pfiehlídka
Ve stfiedu 30. dubna v 15.30 se bude v r˘-

mafiovském kinû konat prezentace ekologic-

k˘ch aktivit studentÛ gymnázia. Na‰e ‰kola

je i v leto‰ním roce zapojena do rozvojové-

ho programu M·MT Podpora environmen-

tálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty ve

‰kolách. Z tohoto programu získalo gymná-

zium dotaci na projekt „V˘zkum kvality vo-

dy a v˘tvarné zpracování odpadních materi-

álÛ v Ekogymnáziu R˘mafiov“. (Tento pro-

jekt byl ukonãen v prosinci 2007). Byla po-

dána Ïádost na projekt „V˘zkum mûstské

zelenû a následné vyhodnocení v laborato-

fiích ‰koly a v˘tvarné zpracování tematiky

stromÛ“.

·kola se aktivnû zapojuje do environmen-

tálního vzdûlávání dûtí a mládeÏe, z ãehoÏ

vypl˘vá i realizace fiady ekologick˘ch pro-

jektÛ. Projekt Ekogymnázium je podpofien

z rozpoãtu Moravskoslezského kraje.

Jedním z v˘stupÛ projektu byla „ekokonfe-

rence“ v prosinci 2007, na níÏ Ïáci prezen-

tovali spoluÏákÛm své ekologické aktivity

pomocí poãítaãov˘ch prezentací (vyãi‰tûní

urãitého území od odpadkÛ, sbûr lékÛ, ple-

nér...). Akce byla natolik profesionální a v˘-

bornû pfiipravená, Ïe jsme se rozhodli ji

pfiedvést vefiejnosti. Doplnili jsme ji o krát-

ké poãítaãové animace a pfiedev‰ím o mód-

ní pfiehlídku, na které Ïáci pfiedvedou kost˘-

my vyrobené v hodinách v˘tvarné v˘chovy

z odpadového materiálu - PET lahví, igeli-

tu, zbytkÛ látek, papíru apod. Dal‰ím ãíslem

bude koncert studentÛ hudební v˘chovy,

ktefií „zahrají“ na PET lahve. Jste srdeãnû

zváni! Gymnázium R˘mafiov

Miss Olomouckého kraje studuje na Primû
Velk˘m úspûchem skonãila úãast

Mirky Páleníkové, studentky 4. roãníku

oboru Vefiejná správa na Soukromé

stfiední odborné ‰kole Prima, v soutûÏi

královen krásy. Tato studentka, která

bydlí v Dlouhé Louãce, se stala v mi-

nul˘ch dnech Miss Olomouckého kraje

a souãasnû také Miss sympatie. Tento

t˘den mohli vidût její spoluÏáci i ostat-

ní pfied budovou ‰koly na Sokolovské

ulici nabl˘skan˘ nov˘ Volkswagen

Tiguan, kter˘ dostala vedle jin˘ch vûc-

n˘ch cen k dispozici na cel˘ t˘den.

Sympatická studentka se pfiipravuje na

maturitu a po jejím absolvování se chce

vûnovat modelingu a poté odjet do za-

hraniãí zlep‰it si jazykové schopnosti.

Vedení ‰koly i spoluÏáci jí pfiejí dal‰í

úspûchy. Vedení SSO· Prima
Foto: archiv SSO· Prima
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V kÛÏi ... uãitele

aneb B˘t za katedrou, ãi v lavici?
Nedávno oslavili uãitelé svÛj

svátek (28. bfiezna). PÛvodnû

jsem si reportáÏ o ãinnosti vzdû-

lání poskytujících lidiãek pláno-

val k tomuto datu, ale jeden mí-

ní a bûh ãasu mûní. Pfii pfiedstavû

tvofiení reportáÏe o profesi uãite-

le se mi také tak trochu tajil

dech. Co mû ãeká? Nebude to

pro ãtenáfie nuda? Sedût v lavici

a koukat na pfiedná‰ejícího kan-

tora, to mnoho prostoru pro re-

portáÏ nesk˘tá. Psát o uãitelském

povolání je asi stejnû tûÏké jako

tato profese sama. Nelze totiÏ na

dvou nebo tfiech stránkách vy-

stihnout v‰e, co obná‰í. Tûm, kte-

r˘m se jejich pohled na kantora

smrsknul pouze na konstatování,

Ïe si uãitelé uÏívají dvou mûsícÛ

prázdnin a Ïe pfied tabulí ÏákÛm

mohou vÏdycky „nûco napoví-

dat“, bych ze srdce pfiál, aby se

na jeden den postavili za katedru

a zkusili si, jak je toto povolání

„pohodové“. Ostatnû sám jsem si

to vyzkou‰el, kdyÏ jsem se na je-

den den ocitl v kÛÏi uãitele a ab-

solvoval cel˘ vyuãovací proces

od rána aÏ do odpoledních hodin.

Jak praví encyklopedie Wikipe-

die: „Uãitel neboli pedagog je
jedním ze základních ãinitelÛ v˘-

chovnû-vzdûlávacího procesu.
Uãitelem oznaãujeme osobu, kte-
rá napomáhá procesu vzdûlává-
ní. Kvalitní uãitel by mûl napo-
máhat zlep‰ování prostfiedí, ve
kterém se odehrává v˘chovn˘
a vzdûlávací proces, pfiedávat své
znalosti, motivovat Ïáky k získá-
vání znalostí z dal‰ích zdrojÛ, ale
také rozvíjet jejich morální hod-
noty. Uãitel by nemûl zapome-
nout ani na sebevzdûlávání, ne-
boÈ stejnû jako jde vpfied doba,
mûní se i pohled na svût a pfiib˘-
vají nové znalosti.“ Postava uãi-

tele, aÈ uÏ v jakékoli podobû, by-

la a je ve v‰ech kulturách syno-

nymem vzdûlávání a zkulturÀo-

vání. Za uãitele jsou oznaãováni

ti, ktefií napomáhají v˘voji

a vzdûlávání ãlenÛ spoleãnosti.

V moderním ‰kolství je role uãi-

tele samostatnou profesí, která

má stejnou váhu jako jakékoli ji-

né zamûstnání. Podle posledních

prÛzkumÛ Centra pro v˘zkum

vefiejného mínûní (Sociologick˘

ústav AV âR, leden 2008) se po-

volání uãitele v âeské republice

fiadí na pfiíãku tfietí (uãitel na vy-

soké ‰kole) a ãtvrtou (uãitel na

základní a stfiední ‰kole) v Ïeb-

fiíãku prestiÏe vybran˘ch profesí.

Vût‰ího respektu u nás poÏívají

jen lékafii a vûdci.

Postava uãitele je vût‰inou spo-

jována se ‰kolou, uãitel, kter˘

vyuãuje Ïáka doma, se naz˘vá

tutor. Uãitel by mûl postupovat

podle tematického plánu, pfiípad-

nû podle kurikula. Pfiedmûtem

jeho ãinnosti mohou b˘t lidé

v‰emoÏn˘ch vûkov˘ch skupin

i rozliãn˘ch úrovní schopnosti se

uãit. Uãitelovy profesní povin-

nosti vût‰inou pfiesahují hranice

vzdûlávání a v˘chovy. Uãitel má

vût‰inou za povinnost, podle

druhu ‰koly a stupnû vzdûlávání,

doprovázet Ïáky na ‰kolních v˘-

letech, dohlíÏet na chodbách 

a v jin˘ch prostorách ‰kolního

zafiízení, pomáhat s organizací

‰koly, komunikovat s rodiãi

o problémech jejich dûtí a snaÏit

se je fie‰it. Ve vût‰inû evropsk˘ch

zemí se mÛÏe stát uãitelem pou-

ze ãlovûk s pedagogick˘m vzdû-

láním, v âesku tomu zatím tak

není. Od uãitele se oãekává pfiís-

né dodrÏování pravidel slu‰ného

chování, neboÈ je vût‰inou vzo-

rem a pfiíkladem pro dospívající

generaci.

Vzdûlávání nás provází jiÏ od 

útlého vûku poãínaje docházkou

do matefiské ‰koly. První základ-

ní ‰koly byly zfiizovány církví jiÏ

v prÛbûhu 11. století. Povinnou

docházku do základní ‰koly

u nás ustanovila Marie Terezie

v roce 1774. Povinná docházka

byla tehdy ‰estiletá, s v˘jimkou

pro letní období, kdy dûti na ves-

nici pomáhaly pfii polních pra-

cích, a proto se nemusely ‰kolní

docházky zúãastÀovat.

Po roce 1918 byla povinná ‰kol-

ní docházka ustanovena jako de-

vítiletá a základní ‰koly byly

rozdûleny na dva stupnû. Devátá

tfiída byla zru‰ena v 70. letech

20. století, ãímÏ do‰lo ke zkráce-

ní základní ‰koly na 8 roãníkÛ.

Povinná ‰kolní docházka byla

ov‰em prodlouÏena na 10 let, te-

dy kaÏd˘ absolvent základní

‰koly musel pokraãovat ve stu-

diu na gymnáziu, stfiedním od-

borném uãili‰ti nebo stfiední od-

borné ‰kole. V roce 1990 byla

povinná desetiletá docházka 

opût zkrácena na 9 let a postup-

nû byla na základních ‰kolách

zpûtnû zavedena devátá tfiída,

nejprve nepovinná, od roku 1996

(v˘jimeãnû aÏ 1997) povinná.

reportáÏ
S velk˘mi obavami jsem se tedy

nakonec vypravil do budovy zá-

kladní ‰koly, kde jsem mûl do-

mluvenu schÛzku s uãitelem che-

mie a pfiírodopisu Mgr. Petrem

Brulíkem. Z dálky mû vítá ma-

jestátní Ïlutá historická budova

Základní ‰koly R˘mafiov na Je-

línkovû ulici. Spoleãnû se mnou

se do ní hrnou hlouãky dûtí

s pestrobarevn˘mi batÛÏky na zá-

dech. VûÏní hodiny právû odbíjí

tfii ãtvrtû na osm. Zb˘vá je‰tû kra-

pítek ãasu. Letm˘ pohled na gi-

gantické vstupní dvefie. Teì jsou

otevfiené, zfiejmû kvÛli dûtem.

I dospûl˘ má co dûlat, aby je zvlá-

dl otevfiít. Vystupuji po schodech

k dal‰ím dvefiím, které jiÏ vedou

do nitra ‰koly. Novû vymalované

interiéry pÛsobí aÏ pfiíli‰ ãistû

v této budovû, ve které na vás

z kaÏdého koutu d˘chá historie.

·kola uÏ nûco pamatuje. A kolik

dûtí se v ní asi vystfiídalo? Lze to

vÛbec spoãítat?

Z pfiem˘‰lení mû vytrhne skuteã-

nost, Ïe se nemohu dostat dovnitfi.

Novû zde totiÏ byly osazeny

vstupní dvefie, vybudován elek-

trick˘ vrátn˘ a domácí telefon, na

kterém volím tlaãítko sborovna.

„Prosím?“ oz˘vá se na druhé stra-

nû aparátu. Vykoktám ze sebe úãel

své náv‰tûvy, ve dvefiích to zabzu-

ãí a já mohu pokraãovat dále.

Stoupám po kamenn˘ch scho-

dech a pfiem˘‰lím, kolik asi párÛ

baãkor a baãkÛrek pfiebûhlo za tu

dobu, co budova stojí, po tomto

schodi‰ti. „Dobr˘ den, já jsem
Petr Brulík a uÏ na vás ãekám,“
vyru‰í mû z rozjímání mÛj bu-

doucí prÛvodce. Spoleãné pfiiví-

tání a stoupáme do vy‰‰ího patra.

Kolem nás to bzuãí jako v úle. Za

chvíli bude na chodbách hrobové

ticho, zaãne hodina. Teì to tu vy-

padá jako v obfiím mraveni‰ti.

Jedni spûchají nahoru, druzí

chvátají dolÛ. Nûktefií si nesou 

uãebnici, jiní se‰ity, dal‰í nejrÛz-



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT8/2008

8

nûj‰í pomÛcky do vyuãování.

„Tak uÏ bûÏte pomalu do tfiídy, za
chvíli zaãne hodina,“ upozorÀuje

dûti pan uãitel Brulík a já posléze

zji‰Èuji, Ïe hned pfied první hodi-

nou má na chodbû dozor.

„Ta tada tadatadatada tadatadá-
ááá...,“ oz˘vá se najednou z ma-

l˘ch ampliónkÛ na stûnû známá

melodie z filmu RÛÏov˘ panter,

která konãí pfiestávku a zároveÀ

upozorÀuje dûti na to, Ïe zaãíná

vyuãovací hodina. To jsou mi vû-

ci, pomyslím si. Kampak se podûl

klasick˘ ‰kolní zvonek? Ale je to

fajn. Ve ‰kole by mûlo b˘t vese-

lo... hlavnû nesmí b˘ti smutno,
natoÏ aby se breãelo... napadne

mû okamÏitû známá píseÀ Uhlífie

a Svûráka.

Zaãíná hodina a já se sv˘m prÛ-

vodcem vcházím do 9. B, Ïáci

povstanou. Tak pfiece se je‰tû do-

chovalo nûco ze ‰kolních zvykÛ,

které platily i pfied tfiiceti lety, kdy

jsem usedal do ‰kolní lavice já.

„Sednout,“ zavelí pfiátelsk˘m tó-

nem pan uãitel. Ale nûktefií zÛstá-

vají stát. Proã, ptám se sám sebe.

Pozdûji se dovídám, Ïe ti, co zÛ-

stali stát, se uãiteli omlouvají za

to, Ïe nûco zapomnûli. Nûkdo se-

‰it, jin˘ uãebnici nebo domácí 

úkol ãi Ïákovskou kníÏku. Nûkdy

jsou omluvy vyslovenû k pou-

smání. Ale snaha tady je.

„Kdo chybí? Nikdo? Hned v úvo-
du si napí‰eme desetiminutov˘
test z názvosloví uhlovodíkÛ,“ in-

formuje Ïáky uãitel a rozdává pfii-

pravené otázky. Pfiiznám se, Ïe

chemie nepatfiila k m˘m oblíbe-

n˘m pfiedmûtÛm, nechám se pfie-

kvapit, jak budou na chemii po-

hlíÏet dne‰ní dûti. Nezbytné na-

stavení desetiminutového odpoãí-

távání - a teì! Deset minut právû

bûÏí. Ve tfiídû se rozhostilo hrobo-

vé ticho. Uãitel prochází tfiídou

a kontroluje, zda dûti neopisují.

MÛj pohled sklouzl na vkusnû

vyzdobenou tfiídu. Na stûnách vi-

sí v˘kresy, dÛleÏitá sdûlení nebo

v˘tvarn˘ projekt informující

o globálních problémech lidstva.

„U názvÛ nezapomeÀte dopsat
v‰e, co tam má b˘t,“ upozorÀuje

uãitel, kter˘ pÛsobí pfiísn˘m, ale

spravedliv˘m dojmem. „Je‰tû
ãtyfii minuty do konce testu,“ ne-

dává jinou moÏnost Petr Brulík.

Soustfiedûnost a nervozita stoupá

s ubíhajícími minutami. „Konec
testu,“ oznamuje uãitel nekom-

promisnû a vypracované otázky

putují zezadu dopfiedu, kde si je

kantor pfiebírá. Tu a tam se najde

nûjak˘ ten opozdilec, kter˘ chce

na poslední chvíli vylep‰it „skó-

re“ testu ve svÛj prospûch.

„Teì si nûco povíme o poslední
skupinû uhlovodíkÛ. Areny nebo-
li aromatické uhlovodíky obsahu-
jí aromatické - benzenové jádro,“
dovídají se deváÈáci z úst uãitele,

kter˘ na tabuli kreslí schematic-

kou znaãku benzenu, ‰estiúhel-

ník, a informuje, kde se vyskytu-

je. ÎákÛm je pfiipomenut rozdíl

mezi heptanem a hexanem a oni

se zájmem a velmi aktivnû odpo-

vídají na doplÀující otázky ze

star‰ího uãiva. „Pamatujte si, Ïe
u naftalenu je poãet vodíkÛ men‰í
neÏ poãet uhlíkÛ,“ pfiipomíná uãi-

tel. Je‰tû se staãí zmínit o antrace-

nu a fenantrenu a z útrob malého

ampliónku zaznívá melodie z fil-

mu o Harrym Potterovi, která 

ohla‰uje konec hodiny.

Pfiecházíme ze tfiídy do uãitelova

kabinetu a mám necel˘ch deset

minut na to, abych se dovûdûl

bliÏ‰í informace o uãiteli samot-

ném. Krátkou debatu zahajujeme

neplánovanû povídáním o domá-

cích úkolech. „Nûkdo tvrdí, Ïe
úkoly jsou hloupost, pfietûÏování
dûtí. Myslím, Ïe tomu tak není.
Úkol není od toho, aby se uãivo

dûti doma nauãily. Uãí se ve ‰ko-
le. Úkol je na procviãení a zopa-
kování uãiva. Spousta dûtí má ná-
zor: Nemám úkol, nemusím nic
dûlat,“ míní Mgr. Brulík.

âekají nás je‰tû ãtyfii osmé tfiídy.

Ve dvou budeme probírat novou

látku a v dal‰ích dvou ji budeme

procviãovat. Dále se dovídám, Ïe

uãitelem chemie je na ‰kole jedi-

n˘, i kdyÏ tuto aprobaci má je‰tû

kolega Jan Kuãera, ale ten uãí

vût‰inou matematiku a informati-

ku. Z krátkého rozhovoru nás do

hodiny zve opût melodie z RÛÏo-

vého pantera. Krátké usrknutí ká-

vy a rychl˘m tempem se jde do

tfiídy, kde to zatím huãí jako v sr‰-

ním hnízdû. Letm˘ dotaz Ïákynû

na chodbû, zda mohou dûti pfii

v˘uce pouÏít místo kalkulaãky

mobilní telefon. „Ne, telefon ne,
kdyÏ tak vezmu kalkulaãky svo-
je,“ upfiesÀuje ve spûchu cestou

po schodi‰ti chemikáfi, zároveÀ

aprobovan˘ na biologii. K tomu

je tfiídním uãitelem v 7. C , kde

uãí také obãanskou a rodinnou

v˘chovu, aby byl se sv˘mi Ïáky

ãastûji.

Pfiicházíme do 8. D. Opût nezbyt-

n˘ pozdrav uãiteli a opût zÛstáva-

jí nûktefií stát a omlouvají se za

zapomenuté pomÛcky ãi domácí

úkol. „Provedeme si kontrolu do-
mácích úkolÛ, znovu vám to vy-
svûtlím, vypoãítám na tabuli a za-
dám dal‰í pfiíklady. Budete pra-
covat samostatnû, já si vás obe-
jdu, a kdyby z vás mûl nûkdo ne-
pfiekonateln˘ problém, nemyslím
tím odpor, tak zvedne ruku, a já
mu jej pomÛÏu vyfie‰it. Ti, kter˘m
chybí se‰it, budou psát na papír,
kter˘ si pak vlepí do se‰itu. Kdo
nemá kalkulaãku nebo periodic-
kou tabulku prvkÛ?“ dotazuje se

uãitel a rozdává chybûjící po-

mÛcky.

Probírané uãivo se t˘ká molár-

ních hmotností prvkÛ a slouãenin.

Aby se uãivo staãilo probrat, je

potfieba, aby mûl uãitel hodinu

dobfie pfiipravenou a zorganizova-

nou. Pfiitom musí je‰tû obãas 

ukáznit nûkteré „aktivnûj‰í“ Ïáky.

Získávám pocit, Ïe chemie a pro-

bíraná látka je mi ãím dál bliÏ‰í.

Snad proto, Ïe v˘klad sly‰ím jiÏ

podruhé. A to nás je‰tû ãekají dal-

‰í tfii hodiny se stejn˘m uãivem.

Myslím, Ïe po skonãení vyuãová-

ní bych mohl rovnou napsat test.

Kdoví jak by to dopadlo. Ani

jsem si neuvûdomil, kolik je ho-

din, a opût je tady „Harry Potter“,

kter˘ konãí hodinu. Odcházíme

do kabinetu.

Pfiipadlo mi, Ïe dûti v této tfiídû

byly v hodinû chemie bystré a ak-

tivní. Zapojovaly se iniciativnû,

hlásily se a ptaly. Uãitel, se kte-

r˘m jsem po hodinû svÛj názor

konzultoval, se mnou více ménû

souhlasil. „Dûti v 8. D jsou v che-
mii prospûchovû nejlep‰í, to sou-
hlasím. Je to ale v‰echno o zájmu.
Pokud mají chuÈ a zájem, tak se
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snaÏí. Navíc jsou schopné si
spoustu vûcí najít na internetu,
zvlá‰tû kdyÏ se jedná o téma, kte-
ré je baví. Pokud je jim v‰echno
jedno, projeví se nezájem. A prá-
vû probudit v nich zájem a správ-
nû je motivovat, to je, myslím si,
to nejdÛleÏitûj‰í a taky asi nejtûÏ-
‰í. Zdá se mi, Ïe dûcka toho umí
obecnû ãím dál míÀ. KdyÏ srovná-
vám to, co zvládaly pfied deseti le-
ty a co zvládnou dnes, je tady
znaãn˘ rozdíl. Nezdá se mi, Ïe by
byly hloupûj‰í, spí‰ bych fiekl, Ïe
jsou línûj‰í a pohodlnûj‰í. Navíc,
jak fiíkají, v‰e se dá najít na inter-
netu. Ano, ví kde a jak získat in-
formace, ale uÏ s nimi neumûjí
pracovat. Ale nechybí jim sebevû-
domí, to se upfiít nedá. Nûkdy si
ãlovûk vyslechne opravdu ‘perly
moudrosti’, na to se pfiipravte,“
dodává s úsmûvem Petr Brulík.

Pfiestávka za chvíli vypr‰í, ale

mÛj ‰kolní prÛvodce má tfietí ho-

dinu volno. Je potfieba telefonic-

ky zajistit pro svou tfiídu ‰kolní

v˘let. Tipy by byly, ale vzhledem

k dne‰ním finanãním moÏnostem

rodiãÛ bude hrát velkou roli cena

za dopravu a s tím spojené celko-

vé náklady.

Poté, co uãitel zjistil moÏnosti

kam na ‰kolní v˘let, mám vût‰í

prostor k získání dal‰ích informa-

cí t˘kajících se jeho profese.

Dovídám se, Ïe v R˘mafiovû uãí

od roku 1997. Kromû tfiídnictví

a své aprobace je také ‰kolním

zdravotníkem a metodikem pre-

vence sociálnû patologick˘ch je-

vÛ. Ty zahrnují ‰ikanování, dro-

govou závislost, rÛzné typy ne-

kázní, neomluvené hodiny a za-

nedbávání péãe ze strany rodiny

nebo t˘rání dûtí. „Pokud vyjdou
granty, tak bych mûl od roku 2009
zahájit specializaãní studium pro
oblast sociálnû patologick˘ch je-
vÛ,“ doplÀuje v˘ãet sv˘ch kan-

torsk˘ch aktivit Petr Brulík.

Stfiedeãní vyuãování mu skonãí

ve 13.30, pak musí dûti odvést do

‰atny, poãkat, aÏ odejdou, a jed-

nou za ãtrnáct dnÛ plní dozor ve

‰kolní jídelnû v budovû ‰koly na

ulici 1. máje. K tomu je‰tû pfiibu-

de nûjaké to suplování za nemoc-

né kolegy. „Napfiíklad vãera jsem
suploval dûjepis v deváté tfiídû,
kolegynû pfiipravila v‰echny ma-
teriály i s popisem, co a jak se má

v daném pfiedmûtu probírat,“ do-

plÀuje uãitel. K tomu v‰emu vede

uÏ tak dost vytíÏen˘ uãitel dva-

krát t˘dnû douãování, vût‰inou

pro osmáky a deváÈáky, podle to-

ho, která látka se právû probírá.

„Chemie je s fyzikou asi nejtûÏ‰í
pfiedmût na základní ‰kole. Proto
jsem pfiistoupil na douãování,
které mám vût‰inou od ãtvrt na tfii
do pÛl ãtvrté. Zase záleÏí na zá-
jmu dûtí. Douãování není povinné
a vychází ze zájmu a potfieby Ïá-
kÛ. V hodinách se snaÏím vyfiadit
z chemie nudné pouãky a uãivo
zamûfiit na vyuÏití v praxi,“ dopl-

Àuje chemikáfi.

Nejvût‰í problém kantofiiny vidí

v pfiístupu dûtí ke vzdûlání

v dne‰ní hektické dobû: „Nezá-
jem je to pravé slovo. Na co mi
bude v Ïivotû chemie, sl˘chávám
ãasto. Já tvrdím, jste na základce,
musíte mít základní znalosti.
Nikdy nevíte, co budete v Ïivotû
potfiebovat. Ale to se net˘ká jen

chemie a ‰koly. Celkovû se zmûni-
ly priority dûtí. Samozfiejmû je to
záleÏitost individuální, záleÏí na
Ïákovi, zda chce nûãeho dosáh-
nout.“ Petr Brulík zastává názor,

Ïe by se vztah uãitele a Ïáka ne-

mûl odehrávat na úrovni ‰éfa

a podfiízeného, ale mûlo by se vy-

cházet ze vzájemného respektu

a partnerství s fiídící rolí uãitele.

Neb˘t despota a nehulákat po dû-

tech za kaÏdou cenu.

Konãí hodina, která mûla b˘t pÛ-

vodnû volná, a ãekají nás je‰tû

dal‰í tfii hodiny v osm˘ch tfiídách

s podobn˘m uãivem. V 8. C se

dûti dovídají základy o látkovém

mnoÏství, látkové koncentraci

a molární hmotnosti, v závûru do-

stávají domácí úkol na probrané

téma. Poslední dvû hodiny uãí

Petr Brulík v odborné uãebnû.

Zapomnûtlivci z 8. B se opût

omlouvají, Ïe zapomnûli domácí

úkol, nûkdo pro jistotu i Ïákov-

skou kníÏku. Kontrolují se domá-

cí úkoly a opakuje uãivo. Novou

informací je sdûlení o pfiipravo-

vaném testu, kter˘ budou dûti

psát pfií‰tí t˘den. V páté vyuão-

vací hodinû je znát, Ïe pozor-

nost znaãnû klesá a pfiib˘vá ru-

‰iv˘ch momentÛ, se kter˘mi si

ale zku‰en˘ uãitel umí poradit.

Îáci pí‰í cviãení z pfiíkladÛ 

a uãitel chodí mezi Ïáky a po-

máhá jim. V závûru hodiny dá-

vá opût domácí úkol - dopoãítat

zb˘vající pfiíklady, které se ne-

stihly dokonãit v hodinû.

Stejn˘ prÛbûh má i poslední hodi-

na s 8. A. S pfiib˘vajícími hodina-

mi roste nekázeÀ dûtí i síla hlasu

vyuãujícího. Opût stejné uãivo,

stejná slova. Slova, která musel

uãitel pronést jiÏ tolikrát. Neleh-

k˘ úkol, zvlá‰È pfii hluãnosti, kte-

rá se tu a tam projeví, a pfii velké

nepozornosti dûtí. Obdivuji jeho

trpûlivost. Tfiída má pfiitom po-

mûrnû vnímavé dûti. Jedna díven-

ka má pfied sebou se‰it s probíra-

n˘m uãivem od star‰í sestry a je

o krok napfied pfii v˘kladu uãiva.

„Ale pane uãiteli, jak zjistím vel-
ké ‘M’ ve vzoreãku,“ táÏe se je-

den z bystfiej‰ích ÏákÛ. „Dûkuji,
tuhle otázku jsem ãekal,“ chválí

pozorného chlapce Petr Brulík.

„Vytáhnûte si tabulku s periodic-
kou soustavou prvkÛ a urãete mi
molární hmotnost vodíku,“ po-

kraãuje ve v˘kladu uãitel a Ïáci

zaãínají chrlit správná ãísla.

BlíÏí se konec hodiny, uãitel pí-

‰e na tabuli domácí úkol a po-

slední minuty jsou vyuÏity k v˘-

poãtu molární hmotnosti kyseli-

ny sírové. Oz˘vá se opût melo-

die z filmu o Harrym Potterovi,

která asi v‰em pfiiná‰í velkou 

úlevu. Konãí hodina a zároveÀ

i celé stfiedeãní vyuãování Petra

Brulíka. Jeden den v celot˘den-

ním maratónu. Poslední vyuão-

vací hodinou v‰ak pro uãitele

‰kolní den nekonãí, zaãíná totiÏ

pfiíprava na zítfiej‰í vyuãování -

je potfieba nachystat uãivo do

v‰ech hodin, uãební materiál, 

opravit testy. To mÛÏe zabrat

i nûkolik dal‰ích hodin.

Louãíme se, dûkuji za moÏnost

proÏít Jeden den v kÛÏi uãitele
a s pfiáním pevn˘ch nervÛ a pra-

covních úspûchÛ vycházím z his-

torické budovy, která jiÏ nûkolika

generacím poslouÏila v poskyto-

vání základních znalostí a doved-

ností. JiKo
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Pfiipomínáme si

Od Havlíãka k olympiádû aneb Svoboda tisku
O svobodû tisku, stejnû jako

o jakékoliv jiné svobodû, se ho-

vofií nejhlasitûji tehdy, kdyÏ je

poru‰ována ãi omezována. Zdálo

by se, Ïe ãeského obãana toto té-

ma uÏ trápit nemusí, vÏdyÈ s pá-

dem komunismu padla i cenzura,

s periodiky a novináfii jako by se

roztrhl pytel, rozvíjí se investi-

gativní Ïurnalistika, takÏe o ne-

dostatku svobody tisku nemÛÏe

b˘t fieã.

Nasvûdãovalo by tomu i pfiední

místo âeské republiky na Ïebfiíã-

ku stavu svobody tisku, kter˘

kaÏdoroãnû sestavuje organizace

Reportéfii bez hranic. Je‰tû v ro-

ce 2002 se na‰e Ïurnalistika me-

zi 168 zemûmi svûta umístila na

41. místû, o rok pozdûji uÏ na

12., nejv˘‰e se dostala v roce

2006, kdy figurovala dokonce na

pátém místû. Mezi ãesk˘mi no-

vináfii to tehdy vyvolalo pfiekva-

pení a pochybnosti o hodnovûr-

nosti prÛzkumu. Nicménû ‰lo

o mimofiádnou vlnu, která âesko

vynesla tak vysoko, loni totiÏ

spadlo opût na 14. místo.

Jen na okraj: Nejsvobodnûj‰í

tisk má podle ReportérÛ bez hra-

nic Island, kter˘ se dlouhodobû

drÏí na prvních místech, naopak

nejménû svobody poÏívají novi-

náfii v Severní Koreji, Eritreji

a Turkmenistánu. Pomûrnû ‰pat-

né hodnocení si vyslouÏily také

dvû velmoci - Rusko a Spojené

státy (v roce 2006 byly 53., loni

48.). Za neslavné umístûní USA

mÛÏe pfiedev‰ím politick˘ tlak

na zpravodajce v souvislosti

s válkou v Iráku a vy‰etfiováním

teroristick˘ch útokÛ z 11. záfií

2001. V pfiípadû Ruska, které lo-

ni zaujalo dokonce 144. místo,

se na pfiísném hodnocení podíle-

jí zejména vraÏdy novináfiÛ.

Podle Mezinárodního tiskového

institutu ve Vídni jich v Rusku

za posledních deset let násilnû

zemfielo nejménû 43, minimálnû

ãtvrtina tûchto úmrtí pfiitom ne-

byla objasnûna (asi nejznámûj‰í

je vraÏda redaktorky listu No-

vaja Gazeta Anny Politkovské

z roku 2006).

Îebfiíãek svobody tisku je v‰ak

pouze relativním indikátorem

skuteãného stavu. Sestavují jej

zahraniãní pozorovatelé lid-

sk˘ch práv, právníci a reportéfii,

pokud by se na nûm v˘raznû po-

díleli domácí novináfii, vypadal

by zfiejmû úplnû jinak. Navíc si-

tuace v jednotliv˘ch zemích se

neustále mûní, o tom svûdãí pfií-

klad sousedního Slovenska, kte-

ré Reportéfii bez hranic umístili

v roce 2006 na osmou pozici

a loni dokonce na tfietí místo.

Slovenská Ïurnalistika pfiitom

nyní zápolí s vládou premiéra

Fica, kter˘ prosazuje novelu tis-

kového zákona s kontroverzním

„právem na odpovûì“. To ukládá

periodikÛm povinnost uvefiejnit

(a jiÏ nekomentovat!) reakci na

jakoukoliv - i pravdivou - infor-

maci a navíc nést za tuto reakci

plnou zodpovûdnost, byÈ by byla

v rozporu se zákonem a dobr˘mi

mravy. Periodika se tak dostáva-

jí do pasti, z níÏ vedou pouze

dvû cesty a obû

do pekla. Za prvé

se mohou stát

prostorem pro

n e o m e z e n é

mnoÏství odpo-

vûdí, nebo se na-

opak rozhodnou

Ïádné odpovûdi

neprovokovat, te-

dy podávat pou-

ze suchá fakta

a vyh˘bat se zau-

jetí jakéhokoliv

názorového stano-

viska k nim, obzvlá‰tû kritického.

Slovenská média se vládû zkrát-

ka zdála „pfiíli‰“ svobodná. âe‰tí

novináfii jejich souãasn˘ boj

s mocí sledují velmi pozornû,

neboÈ vûdí, Ïe nûco takového se

mÛÏe snadno stát i jim. Ostatnû

podobn˘ návrh tiskového záko-

na vãetnû onoho práva na odpo-

vûì se projednával na konci 

90. let i u nás. TfiebaÏe nepro‰el,

nezabránilo to ãesk˘m vrchol-

n˘m politikÛm v pfiípadû nespo-

kojenosti se sv˘m obrazem

v médiích zaãít tímto zákonem

opût vyhroÏovat.

Pro ãeskou Ïurnalistiku je pfií-

znaãné, Ïe se za svobodu slova

pere od sv˘ch poãátkÛ. Aãkoliv

zpravodaje zaãaly v na‰ich ze-

mích vznikat jiÏ ve stfiedovûku,

zvlá‰tû za renesance, skuteãn˘

rozvoj Ïurnalistiky pfiineslo aÏ 

osvícenství. Za zakladatele ães-

kého novináfiství se pokládá

Václav Matûj Kramerius, vyda-

vatel Krameriusov˘ch c. k. praÏ-

sk˘ch po‰tovsk˘ch, posléze vla-

stensk˘ch novin (1789-1808), za

prÛkopníka kritické Ïurnalistiky

v dne‰ním slova smyslu teprve

Karel Havlíãek Borovsk˘.

V souvislosti s na‰ím tématem

zaujme zvlá‰tû jeho ãlánek

Censura a svoboda tisku, kter˘

vy‰el v ãasopise Slovan (1850-

1851). V nûm Havlíãek pouka-

zuje na cenzorské praktiky té do-

by, které nakonec i jeho stály

svobodu projevu. Pí‰e o prus-

kém tiskovém zákonû (neboÈ 

„obyãejnû to, co v Prusích se dû-
je, brzy na to v Rakousích se
uvádí“): „Kter˘ ãasopis se mi-
nistrÛm líbiti nebude, kter˘ jim
bude tuze upfiímnû na svûdomí
doléhati, ten nebude smût rozesí-
lati po‰ta a jinou cestou se roze-
sílati nemÛÏe: aby v‰ak ve hlav-

ních a vût‰ích místech takov˘
z po‰tovní rozesílky vyobcovan˘
ãasopis pánÛm ministrÛm ‰kodi-
ti nemohl, budou mít v ruce tis-
kafie. Po‰le se pûknû policejní
komisafi k tiskafii s vyfiízením:
Bude‰-li, míl˘ pane, ãasopis ten
a ten tisknout, odejme se ti právo
tiskafiské, to jest tvá celá v˘Ïiva
a mÛÏe‰ jíti s celou rodinou na
Ïebrotu, jestli jinou Ïivnost neu-
mí‰. Dá se mysliti, Ïe kaÏd˘ tis-
kafi takov˘m slovÛm v srdci svém
místa propÛjãí, a tak poznenáhla
nebude chtít Ïádná tiskárna ãa-
sopisy od vlády nenavidûné tisk-
nout, a ãasopisy pominou. A kdy-
by se pfiece vyskytla nejaká tis-
kárna, která by, jak písmo praví,
více poslouchala Boha neÏli lidí
a tiskla podobné vládû nepfiíjem-
né vûci, nu tedy se jí odejme prá-
vo, zapeãetí se presy a pfii nej-
krásnej‰í svobodû tisku nebude
vycházet nic, co by nebylo napl-
nûno chvalozpûvy na dobrou, ot-
covskou, od Boha ustanovenou
vládu!!“
Vtipnû a trefnû napsaná charak-

teristika omezování svobody

tisku, která platila za Havlíãka

a je‰tû dlouho po nûm. Stejnû

pfiesnû vystihl první ãesk˘ pub-

licista pojem svobody tisku:

„Svoboda tisku znamená ale to-
lik, aby mohl kaÏd˘ to, co sm˘‰-
lí, vefiejnû tiskem vydati a spolu-
obãanÛm sv˘m oznámiti, a aby
se mu pod niÏádn˘mi záminkami
zamezovati nesmûlo toto svo-
bodné ohlá‰ení jeho my‰lének.
(...) Oznámiti své my‰lénky spo-
luobãanÛm musí mi b˘ti moÏno,
kdo se tím ale nûjak provinil
buìto lÏi roz‰ifiuje, nebo nûkomu
jinak ublíÏiv, budiÏ tak jako za
kaÏd˘ jin˘ pfiestupek potrestán
pfied náleÏit˘m soudem. Tak jako
v‰ichni lidé proto svázaní chodi-
ti nemají, protoÏe nûktefií ke krá-
deÏi rukou sv˘ch zneuÏívají, tak
se nesmí svoboda tisku zameziti,
proto Ïe jí nûktefií zneuÏívají.“

Karel Havlíãek Borovsk˘

Guillermo Cano

Anna Politkovská
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Havlíãkova slova jsou aktuální

i nyní, zvlá‰tû jeho poslednû ci-

tované vûty o nutnosti postiho-

vat zneuÏití tisku soudem, a ni-

koliv nûkterou z forem cenzury.

Je zvlá‰tní, jak se jisté situace

v historii opakují, jako by se

spoleãnost dávno nepouãila.

Svoboda tisku, zakotvená ve

V‰eobecné deklaraci lidsk˘ch

práv jako „právo vyhledávat,

pfiijímat a roz‰ifiovat informace

a my‰lenky jak˘mikoliv pro-

stfiedky“ je stále zpochybÀována

a na mnoha místech svûta ome-

zována. Nikoho asi nepfiekvapí,

Ïe cenzura tiskovin a dal‰ích mé-

dií a perzekuce novináfiÛ jsou

bûÏn˘mi pfiíznaky zpravodajské

profese v totalitních zemích

(v souãasné dobû se v souvislos-

ti s blíÏící se olympiádou nejvíce

hovofií o poru‰ování tohoto

a dal‰ích lidsk˘ch práv v âínû),

alarmující jsou ov‰em podobné

tendence v tzv. demokratick˘ch

spoleãnostech, mezi nûÏ se hlásí

i âeská republika.

O politickém tlaku na média ve

Spojen˘ch státech a na Slovensku

jsme se uÏ zmiÀovali, jin˘ pfiípad

snah omezit „pfiíli‰nou“ svobodu

tisku se objevil pfied dvûma lety

v Dánsku, kde poklid rozvífiila 

aféra s oti‰tûním karikatur islám-

ského proroka Mohameda v dení-

ku Jyllands Posten. AÈ zaujímáme

k ãinu dánsk˘ch novináfiÛ jak˘-

koliv postoj, hrozit jim za nûj ná-

silnou smrtí je pfiece jen pfiemr-

‰tûné. BohuÏel to není vÛbec ne-

obvyklé a ãasto nezÛstává jen

u hrozeb. Vysoká úmrtnost fiadí

profesi novináfie mezi riziková

povolání. V roce 2001 (v roce te-

roristick˘ch útokÛ na USA) zem-

fielo pfii v˘konu práce 58 noviná-

fiÛ, v roce 2005 to bylo 47 novi-

náfiÛ, v roce 2006 jiÏ kolem sta

(polovina z nich v Iráku), loni 86

a letos zatím namûfiili Reportéfii

bez hranic na svém „barometru

svobody tisku“ uÏ osm zavraÏdû-

n˘ch novináfiÛ (poãet vûznûn˘ch

je je‰tû mnohem vy‰‰í). V sezna-

mu zabit˘ch pfiitom figurují nejen

zpravodajové, ktefií zemfieli ve

váleãn˘ch oblastech, ale také Ïur-

nalisté zavraÏdûní ãi umuãení na

objednávku politikÛ a mafie.

Pfiípad Sabiny Slonkové a dal‰ích

ãesk˘ch novináfiÛ dokládá, Ïe ty-

to praktiky nejsou tabu ani u nás.

Památce zabit˘ch a vûznûn˘ch

novináfiÛ je vûnován Svûtov˘

den svobody tisku (3. kvûtna),

kter˘ vyhlásilo roku 1993 Valné

shromáÏdûní OSN jako pfiipo-

mínku Windhoekské deklarace

pro nezávislá, svobodná a plura-

listická média v Africe a na ce-

lém svûtû z 3. kvûtna 1991.

NovináfiÛm, tiskovinám ãi orga-

nizacím, které v˘raznû pfiispûly

k rozvoji svobody tisku, navíc 

udílí Organizace OSN pro v˘cho-

vu, vûdu a kulturu od roku 1997

Cenu Guillerma Cana, která nese

jméno kolumbijského novináfie

zavraÏdûného v roce 1986 pfied

budovou své redakce v Bogotû.

ZpÛsobÛ umlãování novináfiÛ je

v‰ak mnohem více. Nemusí jít

zrovna o usmrcení, uvûznûní,

cenzuru ãi tiskov˘ zákon s neo-

mezen˘m právem na odpovûì.

UvefiejÀování citliv˘ch informa-

cí a kritika negativních, spor-

n˘ch nebo alespoÀ podezfiel˘ch

aktivit je nepfiíjemná kaÏdému,

koho se t˘ká. A snaha o jeho za-

mezení funguje na v‰ech úrov-

ních Ïurnalistiky. Je tristní, Ïe

je‰tû dnes, témûfi dvacet let po

pádu totality, funguje autocenzu-

ra, neboli sebekontrola novináfie,

jenÏ se obává stfietu s mocí,

a proto se radûji do kontroverz-

ních témat nepou‰tí nebo je ales-

poÀ opatrnû obchází. Hlavní

nadfiazenou mocí nad jeho koná-

ním by pfiitom mûlo b˘t ãisté

svûdomí a dodrÏování etického

kodexu. ZN

anketa

ZdeÀka Zbofiilová (50), Ïiv-
nostník, Andrea Zbofiilová
(27), na rodiãovské dovolené:
Ne. Myslíme si, Ïe na noviny má

vliv radnice. V Horizontu se ob-

jevují hlavnû názory radnice, ji-

né názory nemají tolik prostoru.

Vût‰ina lidí se navíc bojí fiíct svÛj

názor. V novinách by se nemûla

zvefiejÀovat jenom chvála, ale ta-

ké nezdary.

Eva Neãasová (63), dÛchodky-
nû:
Myslím si, Ïe ano. Horizont pra-

videlnû kupuju a nemám proti

nûmu Ïádné v˘hrady.

Milan Janeãek (59), Ïivnost-
ník:
Myslím si, Ïe svoboda slova je

teì v‰ude. V tisku, v rozhlase...

KaÏd˘ si mÛÏe psát a fiíkat, co

chce. I v Horizontu je prostor

pro rÛzné názory, nesmí ov‰em

zacházet do vulgarity.

Martin Kudlák (23), student:
Urãitû. Mám jenom pocit, Ïe

v Horizontu chybí odezva na nû-

které ãlánky. Tfieba kdyÏ nûkdo

zkritizuje nûjakou akci

v R˘mafiovû, organizátofii na to

nereagují. Lidi se málo brání.

Myslíte si, Ïe v R˘mafiovském horizontu panuje svoboda slova?

Úsmûvnû

Jak se tváfií stáfií
Hroznû. První protaÏení kostí v posteli.

Nejásám ‰tûstím, Ïe je‰tû Ïiju. ZtûÏka se vypo-

tácím z nûjakého stra‰ného snu, ve kterém pra-

videlnû b˘vám úãastníkem tragického bloudû-

ní, honiãek, slep˘ch cest a pronásledování...

Vstávám. Co v‰echno mÛÏe ãlovûka bolet, ale

není to vlastnû dÛkaz toho, Ïe je‰tû Ïiju? TakÏe

se rozpohybuji, já, staré auto, pohled do zrcad-

la - ze staré sovy rozmilého ledÀáãka neudûlá‰.

Nezbytné ranní úkony a u snídanû, kdy jsem si

upfiesnila denní plán, zaãínám dumat o vûku.

Proti nûmu není léku: AÈ chci nebo ne, je zde.

Bát se stáfií snad nebudu, i kdyÏ dnes panuje

jak˘si kult mládí a já nemám k dispozici Ïivou

vodu ani elixír Ïivota. Stfiedovûcí alchymisté

dlouho hledali kámen mudrcÛ, kter˘ by mûnil

obyãejné kovy ve zlato a lidem vracel zdraví

a mladost. Ale jen bohové v mytologii mûli

vûãn˘ Ïivot a vûãné mládí.

Nikdo nechce zestárnout, známkám stáfií se

bráním tím, Ïe je neberu na vûdomí. Jdu ces-

tou k horám, jiná cesta tu není, musím po ní

jít a hory jsou vysoké pfievysoké a já se k nim

blíÏím. Potkávám nûjakého obstar‰ího muÏe,

kter˘ vypadá jak ‰patnû udrÏovan˘ nádraÏák.

Vrhá se mi kolem krku, chvilka nechápavého
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Organizace a spolky

Klienti DPS vyjádfiili spokojenost s bydlením na Lidické ulici
V novû dostavûném domû s peãova-

telskou sluÏbou (DPS) na Lidické 

ulici se uskuteãnilo 9. dubna setkání

s jeho klienty. Ve spoleãenské míst-

nosti se noví nájemníci setkali se zá-

stupci sociální a zdravotní komise

Ing. Jaroslavem Kalou, Ladislavem

Îilkou, Mgr. Zdenou Sedláãkovou,

BoÏenou Filipovou a vedoucí sociál-

ního odboru Bc. Ivetou Podzemnou,

hostem byl zastupitel Franti‰ek

Ziegler.

Obyvatelé obeznámili zástupce

komise s tím, jak jsou spokojeni

s bydlením, vytápûním a v‰eo-

becn˘mi podmínkami bydlení,

které je bezbariérové, coÏ je v˘-

hoda zejména pfii vût‰ích zdra-

votních problémech nebo pfii ko-

munikaci s ostatními obyvateli.

Nespornou v˘hodou umístûní do-

mu s peãovatelskou sluÏbou je i sa-

motná lokalita. DÛm s peãovatel-

skou sluÏbou je umístûn v blízkosti

nemocnice i centra mûsta a potravi-

nov˘ch prodejen. Na setkání byly

fie‰eny drobné nedostatky v souvis-

losti s nastûhováním do nové budo-

vy, které se postupnû budou odstra-

Àovat. Zástupci sociální a zdravotní

komise pfiiblíÏili zároveÀ klientÛm,

jak budou vypadat terénní úpravy

okolo domu. Dále jim byly nabíd-

nuty sluÏby, které si mohou obyva-

telé objednat, a také byli seznámeni

s moÏností pomoci pfii havarijních

situacích. Marcela StaÀková,
Diakonie âCE R˘mafiov

SluÏby poskytované stfiediskem Diakonie âCE:
O‰etfiovatelská sluÏba:
Marcela MaÀurová

kontakt: 554 211 294, 604 570 210

adresa: tfi. HrdinÛ 48, 795 01 R˘mafiov

Peãovatelská sluÏba:
Marcela MaÀurová

kontakt: 554 211 294, 604 570 210

adresa: tfi. HrdinÛ 48, 795 01 R˘mafiov

Osobní asistence:
Marcela MaÀurová

kontakt: 554 211 294, 604 570 210

adresa: tfi. HrdinÛ 48, 795 01 R˘mafiov

MasáÏe:
Marcela MaÀurová

kontakt: 554 211 294, 604 570 210

adresa: tfi. HrdinÛ 48, 795 01 R˘mafiov

Pedikúra:
Iveta Drlíková

kontakt: 554 211 294, 604 933 084

adresa: tfi. HrdinÛ 48, 795 01 R˘mafiov

Muzikoterapie:
Marcela MaÀurová

kontakt: 554 211 294, 604 570 210

adresa: tfi. HrdinÛ 48, 795 01 R˘mafiov

Kavárniãka:
kontakt: 554 211 294

adresa: tfi. HrdinÛ 48, 795 01 R˘mafiov

PÛjãování kompenzaãních pomÛcek:
kontakt: 554 211 294

adresa: tfi. HrdinÛ 48, 795 01 R˘mafiov

T˘denní stacionáfi v Dolní Moravici
Renáta Br‰Èáková

kontakt: 554 230 503, 736 430 633

adresa: Dolní Moravice ã. 25

Domov se zvlá‰tním reÏimem
Renáta Br‰Èáková

kontakt: 554 230 503, 736 430 633

adresa: Dolní Moravice ã. 25

Domov pro seniory v Dolní Moravici
Renáta Br‰Èáková

kontakt: 554 230 503, 736 430 633

adresa: Dolní Moravice ã. 25

V následujících vydáních R˘mafiovského ho-

rizontu bude Diakonie R˘mafiov postupnû

ãtenáfie podrobnû seznamovat s jednotliv˘mi

odvûtvími své ãinnosti. Marcela MaÀurová

Úsmûvnû ze zasnûÏené Francie
Bylo nás letos zfiejmû víc, co jsme se rozhod-

li po nepfiíli‰ ‰tûdré zimû dopfiát si pofiádnou

„lyÏovaãku“ v cizinû. My jsme koncem bfiez-

na vyrazili autobusem k francouzsk˘m hrani-

cím do malebného mûsteãka Puy Saint

Vincent. Pfiivítaly nás vysoké ‰títy Alp, pokry-

té ãerstv˘m pra‰anem, coÏ nás mile potû‰ilo.

Odevzdanû jsme se smífiili s tím, Ïe budeme

6 hodin ãekat na ubytování. Nad‰enû jsme

sledovali lyÏafie brázdící sjezdovky, obhlíÏe-

li krámky a restaurace v nejbliÏ‰ím okolí

a vychutnávali si první okamÏiky zimní do-

volené. Ale pak se ozvaly na‰e hladové Ïa-

ludky, a tak jsme zamífiili ke stylové roubené

pizzerii. Zasedli jsme na vyfiezávané Ïidle

k masivnímu stolu. Jen jsme se o nûj opfieli,

rozhoupal se, aÏ nám málem vy‰plíchla káva

z mrÀavého koflíãku a pizza ze tfií s˘rÛ po-

skoãila na talífii. Fe‰nou ãí‰nici viklající stÛl

vÛbec nevzru‰il. Zato manÏel si rychle pora-

dil. Staãilo mu k tomu nûkolik pfieloÏen˘ch

hygienick˘ch kapesníãkÛ.

Jen jsme se pustili do hodování, pfiisedli

k vedlej‰ímu stolu na‰i noví známí ze zájez-

du. A dopadli stejnû jako my. I jejich stÛl pfii-

pomínal houpaãku. Men‰í nedostatek fran-

couzského stolování jsme spoleãnû vyfie‰ili

a v druÏném hovoru si zkrátili chvíle ãekání

na klíãe od apartmá. A ejhle, úsmûvn˘ náby-

tek nás provázel i tam. Jídelní stÛl i men‰í

stolek na balkónû volaly po drobné úpravû.

„Tak nevím,“ hloubal manÏel, kdyÏ podklá-

dal poslední dfievûnou nohu, „buì ti fran-

couz‰tí stolafii neznají míru anebo zedníci

neumí udûlat rovnou podlahu.“ V‰echna na-

‰e trápení se stoly nám vynahradily dennû

vyÏehlené sjezdovky z man‰estrového pra‰a-

nu a sluníãko v azuru. Stateãnû jsme pfiestáli

i úsporn˘ poãet sociálních zafiízení v restau-

racích u sjezdovek i pod hlavním vlekem.

Jedno WC pro obû pohlaví nebylo aÏ tak vel-

kou v˘jimkou. Îe by pro Francouze platila

jiná norma EU?

Ale co by ãlovûk neudûlal pro pofiádnou „ly-

Ïovaãku“? ZdeÀka Kabelíková

napûtí - on je to mÛj spoluÏák! Co ten dûdek

tady dûlá? Urãitû si totéÏ myslí on o mé ma-

liãkosti. Jsme taktní, vzájemnû si lichotíme,

jak dobfie vypadáme. Hm, vlasy pro‰edivûlé,

vrásky, tfiesoucí se ruce a nejistá chÛze.

Chvíli si povídáme, kaÏd˘ uÏ má za sebou

urãité karamboly, choroby, ‰rámy, v˘hry

i prohry. Zkrátka, zku‰enosti posbírané ces-

tou.

Dodáváme si optimismu: Chceme dát roky

Ïivotu a Ïivot rokÛm. - A kaÏd˘ den je nûco

jako dar. A kaÏdá hodina je první. RÛÏe voní

nejsilnûji, kdyÏ usychá.

Lidov˘ mudrc Sancho Panza svému pánovi

z rodu Quijote fiíká: Já se nenarodil proto, 

abych umíral, ale abych uÏíval Ïivota pln˘mi

dou‰ky.

Souhlasím, obãane Sancho. Si

Foto: archiv Diakonie R˘mafiov
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Z prádelny odcizil 35 tisíc
a fotoaparát

TéÏe noci se vloupal zlodûj do prádelny na 

ulici Julia Fuãíka. Vypáãil okno do provozu

a dvefie do kanceláfie. Z psacího stolu odcizil

finanãní hotovost 35 tisíc Kã a digitální foto-

aparát. ZpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 41 500 Kã.

Sokovi zniãil byt
Trestním stíháním skonãilo vyfiizování úãtÛ

mezi dvûma muÏi s R˘mafiova. 41let˘ muÏ je

obvinûn z trestného ãinu poru‰ování domov-

ní svobody a po‰kozování cizí vûci. K inci-

dentu do‰lo loni v listopadu. Obvinûn˘, po-

silnûn alkoholem, zazvonil u dvefií bytu 30le-

tého muÏe na Bartákovû ulici. Jakmile maji-

tel otevfiel, agresor jej zatlaãil do chodby

a fyzicky napadl. Po‰kozenému se podafiilo

utéct a oznámit v‰e policistÛm. NeÏ se v‰ak

s policisty vrátil do bytu, obvinûn˘ zniãil za-

fiízení bytu - rozbíjel kvûtináãe, shazoval 

elektroniku, pfievracel nábytek a v nûkolika

místech po‰kodil i podlahu. ZpÛsobil ‰kodu

za více neÏ 10 tisíc Kã. Jako pfiíãinu svého

jednání uvedl spor o Ïenu.

Vloupal se do zubní ordinace
Neznám˘ pachatel rozbil v noci z 9. na 10. dub-

na okno ãekárny zubní ordinace na Kvûtné 

ulici v R˘mafiovû a vnikl dovnitfi. Vypáãil

dvefie ordinace a ze stolu odcizil pfiíruãní tre-

zor s finanãní hotovostí 9 300 Kã, kalkulaã-

ku a plastové pouzdro na vizitky. Z ‰atny od-

cizil zubní mÛstek a dva originální obrazy.

ZpÛsobená ‰koda pfiesáhla ‰estnáct tisíc ko-

run.

¤ídil pod vlivem marihuany
R˘mafiov‰tí policisté kontrolovali 10. dubna

na OkruÏní ulici v R˘mafiovû vozidlo

Renault, které fiídil 25let˘ místní muÏ. U fii-

diãe provedli dechovou zkou‰ku, která do-

padla negativním v˘sledkem. MuÏ mûl

ov‰em velmi zarudlé bûlmo oãí, a proto jej

policisté vyzvali, aby se podrobil testu na

zji‰tûní omamn˘ch a psychotropních látek.

V̆ sledek byl pozitivní a fiidiã pfiiznal, Ïe vy-

koufiil cigaretu marihuany. Hlídka mu zadr-

Ïela fiidiãsk˘ prÛkaz.

Z restaurace odnesl trezor
Dal‰í vloupání se odehrálo mezi 10. a 11. dub-

nem v Bfiidliãné. Pachatel rozbil okno res-

taurace na Bruntálské ulici, vykopnul dvefie

do skladu a odcizil kovov˘ trezor, kter˘ byl

pfiipevnûn k podlaze. Obsahoval finanãní ho-

tovost ve v˘‰i více neÏ 22 tisíc Kã. Policejní

psovod se sluÏebním psem vypracovali stopu

v délce 300 metrÛ. Celková ‰koda ãiní více

neÏ 38 tisíc Kã.

Zpracováno z podkladÛ PâR Bruntál

Páni kluci, léto 2006

Objektivem ZdeÀka Habra
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Kam na v˘let

Za zámky do Pfiírodního parku Moravice na Opavsku
KdyÏ se na R˘mafiovsku na bfie-

zích fieky Moravice zaãínají ob-

jevovat kvûty prvních petrklíãÛ,

na Opavsku b˘vá jaro v pokroãi-

lej‰ím stadiu. V Hradci nad Mo-

ravicí se v sobotu 5. dubna za

krásného poãasí se‰li turisté, aby

„otevfieli“ jaro a novou turis-

tickou sezónu, o víkendu 

19. a 20. dubna vodáci jako kaÏ-

doroãnû v údolí pod hradeck˘m

zámkem odemykali a sjíÏdûli

Moravici. ¤eka Moravice dala

jméno území s krásnou pfiírodou

mezi KruÏberkem, Vítkovem,

Hradcem nad Moravicí a Radu-

ní, které bylo v r. 1994 vyhlá‰e-

no Pfiírodním parkem Moravice.

Místo zvané dnes Hradec nad

Moravicí, bylo podle archeolo-

gick˘ch nálezÛ známo jiÏ v údo-

bí pfied na‰ím letopoãtem, a to

mezi lety 3 000 aÏ 2700 lidu ná-

levov˘ch pohárÛ a mezi roky

800 a 600 lidu popelnicov˘ch

polí. První písemné zmínky se

v‰ak objevily aÏ v r. 1060 n. l.

V r. 1278 nechal král Pfiemysl

Otakar II. vybudovat na vyso-

kém ostrohu nad soutokem fieky

Moravice a fiíãky Hradeãná go-

tick˘ hrad, kter˘ stfieÏil jantaro-

vou stezku. Hrad v prÛbûhu sta-

letí nûkolikrát vyhofiel, ale byl

vÏdy obnoven. Dne‰ní podoba

hradeckého zámku pochází

s men‰ími zmûnami od jeho po-

slední pfiestavby z konce 

18. a zaãátku 19. století. Tehdy

byl také zaloÏen pfiírodnû-kraji-

náfisk˘ park, kter˘ je se svou roz-

lohou 130 ha jedním z nejvût‰ích

parkÛ u nás.

Touto pfiestavbou vytvofiil rod

slezsk˘ch kníÏat Lichnovsk˘ch

z nového sídla centrum kulturní-

ho, pfiedev‰ím hudebního Ïivota.

Hrávaly se zde opery, v letech

1806 a 1811 zde pob˘val a tvofiil

L. van Beethoven, v roce 1828

zde hrál N. Paganini, v letech

1846 a 1848 také pianista a skla-

datel F. Liszt.

V 80. letech 19. století byl

k zámku s bílou fasádou, poblíÏ

nûjÏ stojí farní kostel sv. Petra

a Pavla, pfiistaven mohutn˘

pseudogotick˘ âerven˘ zámek,

konírny, hospodáfiské budovy,

vstupní brána a také bílá vodá-

renská vûÏ. Na protûj‰ím kopci,

za fiíãkou Hradeãnou, nad silnicí

na Fulnek, si mohou zájemci

prohlédnout Kalvárii, soubor 14

kaplí s reliéfy kfiíÏové cesty, po-

staven˘ na konci 19. století.

Odtud je pak moÏné pokraãovat

k dal‰í zajímavosti, k nové roz-

hlednû ·ance u Jakubãovic. Z je-

jí vyhlídkové plo‰iny ve v˘‰ce

13 metrÛ nad zemí jsou pûkné

dálkové v˘hledy jak na Jeseníky,

tak i na Beskydy a malebn˘ po-

hled na Opavu a její rovinaté 

okolí.

Z Jakubãovic vede Ïlutá znaãka

lesnat˘m údolím fiíãky RaduÀky

k dal‰ímu zámku - 7 km vzdále-

né Raduni. Romantick˘ zámek

s novogotick˘m ‰títem stojí nad

rybníkem v rozsáhlém anglic-

kém parku. Zámek má ãtvercov˘

pÛdorys s vnitfiním nádvofiím, in-

teriéry ukazující pohodlné byd-

lení v minulém století, knihovnu

s dfievûn˘m schodi‰tûm a témûfi

16 000 svazky. Exteriéry zámku

jsou pfiístupné vozíãkáfiÛm.

V parku najdete i pûknou oran-

Ïérii a barokní s˘pku. Pod zám-

kem je farní kostel Nejsvûtûj‰í

Trojice, v jehoÏ sklepeních jsou

hrobky b˘val˘ch majitelÛ zám-

ku. Z Radunû do Jakubãovic by-

la vytyãena i trasa nauãné stezky

se tfiemi zastaveními, které infor-

mují o letecké havárii anglické-

ho letounu za 2. svût. války.

Trasy kolem Hradce nad Mora-

vicí a Radunû jsou velmi dobfie

pfiístupné jak Ïelezniãní, tak au-

tobusovou dopravou, takÏe je lze

rÛznû upravovat a kombinovat.

Také jsou tu rÛznû se kfiiÏující

cyklostezky. Najdete zde dálko-

vou trasu ã. 551, vedoucí od

KruÏberské pfiehrady z Podhradí

pfies Hradec n. M. a Opavu do

Mal˘ch Ho‰tic, trasu ã. 6055

z Hradce n. M. smûfiující pfies

RaduÀ a ·títinu do Kravafi, ale

také dal‰í trasy smûfiující z Ra-

dunû do Pusté Polomi. Zámky

jsou pfiístupné v dubnu a fiíjnu

pouze o víkendech a svátcích od

9 do 15 hodin, od kvûtna do

konce záfií dennû mimo pondûlí

od 9 do 15 hodin. Na zámku

v Hradci n. Moravicí najdete do

1. ãervna i v˘stavu soch Olbra-

ma Zoubka. Rozhledna ·ance

v Jakubãovicích, jejímÏ majite-

lem a provozovatelem je mûsto

Hradec n. M., je pfiístupná od 

1. 4. do 30. 9. ve dnech pracov-

ního volna od 11 do 17 hodin, ji-

nak pouze po pfiedchozí dohodû

na tel. ãísle 553 782 047. Vstup

je povolen pouze 10 osobám na-

jednou.

(Informace: Turist. prÛvodce
Opavou a jejím okolím - A. Bouda;
www.zamek-hradec.cz, www.ra-
dun.cz)
Za KâT R˘mafiov H. Ka‰parová

Fota: zdroj www.pruvodce.com/hradecnadmoravici
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Známá i neznámá v˘roãí
25. 4. 1918 nar. Ella Fitzgeraldová, americká jazzová zpûvaãka

(zemfi. 15. 6. 1996) - 90. v˘roãí narození

26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na âernobyl
27. 4. 1938 zemfi. Edmund Husserl, nûmeck˘ filozof a matematik

(nar. 8. 4. 1859 v Prostûjovû) - 70. v˘roãí úmrtí

29. 4. Den holocaustu - pfiipomínka vypuknutí povstání ve
var‰avském ghettu

30. 4. 1883 nar. Jaroslav Ha‰ek, spisovatel (zemfi. 3. 1. 1923) -

125. v˘roãí narození

30. 4. 1883 zemfi. Edouard Manet, francouzsk˘ malífi (nar. 23. 1.

1832) - 125. v˘roãí úmrtí

1. 5. Svátek práce, v˘roãí boje amerického proletariátu
v roce 1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kon-
gresu 2. internacionály

1. 5. 1923 nar. Joseph Heller, americk˘ spisovatel (zemfi. 12. 12.

1999) - 85. v˘roãí narození

3. 5. Mezinárodní den svobody tisku, poprvé byl uspofiá-
dán roku 1991 z iniciativy sdruÏení Reportéfii bez
hranic

5. 5. V˘znamn˘ den âR, v˘roãí kvûtnového povstání
praÏského lidu v roce 1945     

5. 5. 1813 nar. Soren Aabye Kierkegaard, dánsk˘ spisovatel, te-

olog a filozof (zemfi. 11. 11. 1855) - 195. v˘roãí naro-

zení

6. 5. 1948 zemfi. Maurice Maeterlinck, belgick˘ spisovatel pí‰ící

francouzsky, nositel Nobelovy ceny (nar. 29. 8. 1862) -

60. v˘roãí úmrtí

7. 5. 1458 slavnostní korunovace Jifiího z Podûbrad za ãeského

krále (volba probûhla 2. 3. 1458) - 550. v˘roãí

7. 5. 1833 nar. Johannes Brahms, nûmeck˘ skladatel (zemfi. 3. 4.

1897) - 175. v˘roãí narození

7. 5. 1973 zemfi. Egon Hostovsk˘, spisovatel (nar. 23. 4. 1908) -

35. v˘roãí úmrtí

8. 5. Státní svátek âR - Den osvobození od fa‰ismu, v˘ro-
ãí kapitulace Nûmecka v roce 1945

8. 5. Mezinárodní den âerveného kfiíÏe, v˘roãí narození
Henriho Dunanta - zakladatele âerveného kfiíÏe,
slaví se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní kon-
ference âerveného kfiíÏe

8. 5. 1903 zemfi. Paul Gauguin, francouzsk˘ malífi (nar. 7. 6. 1848)

- 105. v˘roãí úmrtí

KVĚTEN 2008

Pranostiky na kvûten
• Mokr˘ máj - v stodole ráj.

• Májová kapka platí dukát.

• KdyÏ máj vláhy nedá, ãerven se pfiedá.

• KdyÏ se v máji bl˘ská, sedlák si v˘ská.

• Filipa Jakuba dé‰È - to zlá zvûst. (1. kvûtna)

• Je-li o dni svatého Floriána velik˘ vítr, jest toho roku mnoho ohÀÛ.

(4. kvûtna)

• Pfied Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta. (13. kvûtna)

• Dé‰È svaté Îofie ‰vestky ubije. (15. kvûtna)

2. 5. 10:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

6. 5. 9:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou

7. 5. 17:00 ZU· Princezny v Orientu

8. 5. 14:30 muzeum Procházka historií mûsta 

s panem Jifiím Karlem

12. 5. 9:00 SVâ Keramika s Bufiinkou

14. 5. 9:30 SVâ Keramika pro seniory v Dolní Moravici

14. 5. 13:00 Bfiidliãná Entent˘ny - soutûÏ ÏákÛ 5. tfi. 

Bfiidliãná

14. 5. 13:30 SVâ malá Warcraft párty

16. 5. 9:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

20. 5. 9:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou

21. 5. 10:00 SVâ V̆ tvarná dílna pro vefiejnost 

- malování na sklo (30 Kã)

21. 5. 17:00 ZU· Princezny v Orientu

21. 5. Opava Popelka - Zájezd pro pfied‰koláky

23. 5. 11:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

24. 5. 9:00 SVâ Cyklistick˘ v˘let

25. 5. 9:00 Hor. zatáãka MTB na Kubitárnû

(cyklistické závody)

26. 5. 9:00 SVâ Keramika s Bufiinkou

27. 5. 10:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

30. 5. 9:00 SVâ Keramická dílna pro Z·
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Tancem z temnoty na denní svûtlo
Kam dovedly poutníka stopy v písku? Konãí

u bran honosného mûsta, jemuÏ vládne zl˘

kouzelník. PÛlnoãní království, které s po-

mocí poãetn˘ch vojsk vytvofiil, je místem

bohatství i chudoby, tmy i nadûje na nové

svítání. To si v‰ak musí Ïivofiící poddaní nej-

prve vyprosit u mocné bohynû I‰tar a nako-

nec vybojovat pomocí spojen˘ch paÏí, chrá-

nících nejcennûj‰í lidsk˘ cit - lásku.

Pohádkov˘ pfiíbûh inspirovan˘ prastarou su-

merskou mytologií zvolily letos Dagmar

Gajdo‰ová a Helena Tesafiová, autorky kom-

ponovaného orientálního odpoledne s ná-

zvem Ve jménu lásky, jako pojítko vystoupe-

ní orientálních taneãnic a adeptÛ bojového 

umûní v‰ech generací. Námûtem pro pfiíbûh

byl m˘tus o urucké bohyni I‰tar, zvané téÏ

Innana, která vstoupila do podsvûtního pan-

ství své sestry Ere‰kigaly, aby odtud vyvedla

svého milence. Projít branou smûla v‰ak

pouze tehdy, kdyÏ odloÏila v‰echny své atri-

buty, kdyÏ se vzdala v‰eho, co jí bylo nejd-

raÏ‰í.

Motiv cesty do temnot a skládání obûtí za

znovuzrození lásky volnû vyuÏila autorka

doprovodného komentáfie Dagmar Gajdo‰o-

vá k literárnímu propojení jednotliv˘ch cho-

reografií. V jejím pojetí se bohynû svûtla,

lásky i války I‰tar stává pomocnicí porobe-

ného lidu PÛlnoãního království, kter˘ si po-

dobnû jako ona

ve staroorientál-

ním m˘tu musí

vydob˘t své prá-

vo na Ïivot

v denním svûtle.

Divák je pro-

stfiednictvím slo-

va, svûtel, hudby

a pfiedev‰ím sty-

lizovaného po-

hybu vtaÏen do

souboje tmy

a svûtla, zla

a lásky.

Pofiad Ve jménu

lásky volnû navazuje na loÀské Stopy v písku,

tentokrát s nov˘m pfiíbûhem a také s vût‰ím

poãtem vystupujících. Letos se jich na jevi‰ti

Stfiediska volného ãasu ve ãtrnácti choreogra-

fiích pfiedstavilo více neÏ sedmdesát a zastu-

povaly skuteãnû v‰echny generace od ne-

jmen‰ích, teprve tfiílet˘ch holãiãek po zralé ta-

neãnice. Taneãní pásmo doplnily stejnû jako

loni v˘tvarné práce dûtí z v˘tvarné dílny Evy

Lakomé a videoprojekce.

Pfies znaãnou nároãnost pfiípravy orientální-

ho pásma se pofiadatelky nevzdávají plánu na

dal‰í pokraãování. Objevují se uÏ první ná-

pady a dávají tu‰it, Ïe pfií‰tí pofiad nabídne

je‰tû více exotiky neÏ dosud. ZN

Narodili se noví obãánci
,

Barbora Blahu‰ová ........................................................... R˘mafiov

Michal Kubík ................................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Vojtûch Valãuha - R˘mafiov ................................................... 82 let

Franti‰ka Slováková - Janovice ............................................ 82 let

Bernarda Dr‰ková - R˘mafiov ............................................... 84 let

Marie Charvátová - R˘mafiov ............................................... 88 let

Bedfii‰ka DraÏanová - R˘mafiov ............................................ 88 let

Vin‰ujeme oslavenci

Dne 6. kvûtna 2008 oslaví své 70. narozeniny

ná‰ mil˘ tatínek, bratr a dûdeãek

pan Josef Vosyka.

V‰e nejlep‰í, hlavnû zdraví, pohodu 

a osobní ‰tûstí, stále dobrou náladu a spoustu

mil˘ch lidí kolem sebe

pfiejí synové Josef a Miroslav s manÏelkami,

sestry Marie a BoÏena s rodinami

a vnukové Jakub, Miroslav a Mat˘sek.

Rozlouãili jsme se
AneÏka Kovalãíková - R˘mafiov ............................................ 1924

Jaroslav Kubíãek - R˘mafiov .................................................. 1936

Lubomír Soldán - R˘mafiov .................................................,,, 1934

Franti‰ek DoleÏel - R˘mafiov ................................................. 1938

Jifií Turek - R˘mafiov .............................................................. 1941

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika Mûsto R˘mafiov a Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

vyhla‰ují u pfiíleÏitosti

Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ
6. záfií 2008

V¯TVARNOU SOUTùÎ

LES JE MÍSTO pro pohádky, pro víly a pro stra‰áky.
LES JE MÍSTO pro procházky, pro dûti i dospûláky.

LES JE MÍSTO pro potÛãky, pro zvífiátka, pro borÛvky.
LES JE MÍSTO ...

1. kategorie: M·
2. kategorie: 1. a 2. tfiída
3. kategorie: 3. a 4. tfiída

4. kategorie: 5. a 6. tfiída
5. kategorie: 7. - 9. tfiída
6. kategorie: kolektivní práce

Kritéria soutûÏe: - soutûÏní práce je nutné zaslat do 15. ãervna
2008 do SVâ
- hodnocení probûhne 19. ãervna 2008
- pfiedání cen vítûzÛm probûhne na DLMD 6. záfií 2008
- v˘stava vybran˘ch prací probûhne 8. - 30. záfií 2008 v SVâ

V˘tvarné techniky: libovolné
Oznaãení prací: jméno a pfiíjmení, vûk, tfiída, ‰kola a jméno
pedagoga
Vyhodnocení v˘tvarníci obdrÏí pozvánky domÛ nebo do ‰kol.
Ceny budou pfiedány 6. záfií 2008 starostou mûsta v rámci progra-
mu DLMD v zahradû Hedvy.

BliÏ‰í informace k soutûÏi obdrÏíte u Evy Kudlákové,
SVâ R˘mafiov, 554 211 410.

Fota: Jakub Vala
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ pro dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií

na téma „Podmofisk˘ svût“

SoutûÏ je urãena pro v‰echny dûti bez omezení vûku, které rády malují, modelují, tvofií...

Do soutûÏe budou zafiazena díla v‰ech velikostí, tvarÛ a technik

• Práce oznaãené jménem, pfiíjmením, adresou, vûkem, ‰kolou a tfiídou odevzdejte prosím v Mûstském muzeu
R˘mafiov, nám. Míru 6, R˘mafiov do 30. 6. 2008.

• Díla budou vystavena v mûstském muzeu pfii pfiíleÏitosti záfiijové v˘stavy podvodních fotografií pana Richarda
JaroÀka, kter˘ vybere ty nejpovedenûj‰í. Ty budou odmûnûny pûknou cenou.

• Zadavatel si z dÛvodÛ omezeného prostoru vyhrazuje právo nevystavit v‰echny práce.
• Kontaktní osoba - Lenka Baborovská, tel. 554 211 770, email: muzeum@rymarov.cz.

Otevírací doba Informaãního stfiediska R˘mafiov:
pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00
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SÀatkem ovdovûlé Marie Ar-

no‰tky pfie‰lo panství roku 1721

do vlastnictví jilemnick˘ch hra-

bat HarrachÛ, a zámek tak nyní

zÛstával vedlej‰ím sídlem rodu.

Navzdory tomu zahájil Ferdi-

nand Bonaventura Harrach

(1708-78) zásadní pfiestavbu

zámku. UÏ jeho otec Alois

(1669-1742) uzavfiel roku 1740

smlouvu o pfiístavbû janovické-

ho zámku s Gottfriedem Weis-
serem, kter˘ pak zahájil práce.

Uvádûlo se, Ïe probûhla aÏ v le-

tech 1763-1765 (Roubic, Koufiil,

Spurn˘, Plaãek) v pozdnû ba-
rokním slohu, ale po v˘zkumu

Ferdinandova zámku v Námû‰ti

na Hané (tzv. Horní zámek) se

Mag. phil. Petra Pû‰ková z Ví-

deÀské univerzity právem do-

mnívá, Ïe bude nejspí‰e nutno

dataci znaãnû korigovat a posu-

nout Weisserovo pÛsobení blíÏe

k datu dohody o pfiestavbû ãi pfií-

stavbû (tj. roz‰ífiení) janovického

zámku, tj. uÏ do ãtyfiicát˘ch

a stûÏí poãátku padesát˘ch let

18. století. Nebylo by totiÏ ani

pfiíli‰ logické uzavfiít stavební

smlouvu tfiiadvacet let pfied její

realizací.

Je velká ‰koda, Ïe se WeisserÛv

projekt nezachoval nebo zatím

nebyl nalezen. V̆ sledkem práce

Gottfrieda Weissera, o nûmÏ se

bohuÏel mnoho neví a b˘vá uvá-

dûn jako Ïerotínsk˘ stavitel, se

asi stalo dotvofiení zámku do

dne‰ního tvaru. Lze mu patrnû

pfiiãíst téÏ obû válcové vûÏe s ba-

rokními helmicemi, zdobené na

vrcholu tfiemi harrachovsk˘mi

p‰trosími pery a umístûné v ro-

zích nového kfiídla. Jeho dílem

by pak bylo celé ohromné západ-

ní a nejménû ãást ustupujícího

severního kfiídla v podobû roze-

vfieného písmene L. Pfii uvede-

n˘ch úpravách nejspí‰e zanikly

stavby na sever od pÛvodního re-

nesanãního traktu, které odhalil

archeologick˘ v˘zkum roku

1996. Roku 1750 se dozvídáme

téÏ o stál˘ch potíÏích se spodní

vodou, jak o tom hovofií zpráva

o ãi‰tûní vodního kanálu. StûÏí

fiíci, co tím bylo my‰leno, jedna-

lo se o podobn˘ systém jako

dnes nebo byl ãi‰tûn zanesen˘

náhon na severu? Problém bohu-

Ïel pfietrvával staletí a teprve 

or˘hování zahrady po severním

obvodu zámku na poãátku deva-

desát˘ch let minulého století

prozatím hrozbu vlhnutí základÛ

omezilo.

Pomûrnû pozdní data pfiestavby

pfiisuzovaná donedávna Weisse-

rovi, jak se zdá, patfií jiÏ k jiné

akci, o níÏ s vût‰í pfiesností vy-

povídá vídeÀsk˘ archiv. Roku

1763 si totiÏ zajistil Ferdinand

Bonaventura Harrach pro své

nové plány s janovick˘m zám-

kem velmi v˘znamného vídeÀ-

ského stavitele, Francouze Isi-
dora Marcela Amedea Ganne-
vala. V této souvislosti nutno 

upozornit, Ïe pfies podobnost je-

ho jména s pfiíjmením hoffmann-

ského ranû barokního stavitele

Alexandra Cannevala se jedná

jen o zcela náhodnou obdobu. Na

zakázku, na níÏ se s doporuãe-

n˘m a velmi zamûstnávan˘m sta-

vitelem nejspí‰ Ferdinand

Bonaventura dohodl uÏ ve Vídni,

zpracoval Ganneval projekt na

zásadní úpravy janovického zám-

ku (LORENZ) a 1763 se na zaãát-

ku listopadu zastavil pfiímo

v Janovicích k jednání. Stalo se

tak pfii stavitelovû cestû do

Vratislavi za kníÏaty Hatzfeldy,

kdyÏ onemocnûl dûtsk˘mi ne‰to-

vicemi, jak písemnû upozornil

hrabû Harrach svého úfiedníka

Johanna Franze Züllicha mezi 

26. fiíjnem aÏ 23. listopadem 1763.

Harrach získal v Gannevalovi

pro Janovice na slovo vzatého

poradce i dosud existující plány,

jeÏ si u nûj dfiíve vyÏádal.

„Francouzsk˘ architekt navrhl
a zde zruãnû zhotovil dvefie
a okenní rámy stolafi - co pracu-
je na po‰kozeném zámku, zpra-
coval i dal‰í slíben˘ náãrt...,“ fií-

ká Harrach a upomíná stavitele

téÏ, „zb˘vá v‰ak, zam˘‰lel jsem,
zmûnit Fabichova pochybení
v plánech, tak snad má nové za-
slat, hladce tak mÛÏe pfiistoupit
k projektu za uÏití cihel, aby si
tím ulehãil práci v Janovicích -
dal‰í budou moci dokázat také
sousední nepfiíli‰ obratní stolafii
a zámeãníci.“ Ganneval rozvrhl

dal‰í postup pfii zhotovení dvefií

a okenních rámÛ, reorganizoval

práce v prostorách urãen˘ch

vrchnosti v prvním patfie zámku,

tj. pfieloÏení schodi‰tû a hospo-

dáfisk˘ch prostor zámku, vestav-

bu dfievûn˘ch stûn podle fran-

couzské man˘ry pro ‰atnu-alko-

vnu (pfiístûnek bez oken).

Vytvofiil tak panstvu dokonalé

pohodlí, rozvrhl stûny sálÛ, zasá-

hl do zástavby a navrhl varianty

ãlenûní fasád. Zamûfiil se téÏ na

rozdûlení místností nového pivo-

varu (v pfiízemí nového kfiídla).

Pfiestavbu v‰ak spí‰e fiídil Fa-

bich.

K uvedenému období, v nûmÏ

jsme ponûkud zpochybnili Weis-

serovo pÛsobení, se objevují dal-

‰í informace z Archivu mûsta

Vídnû, kter˘ obsahuje nejvût‰í

ãást rodinného harrachovského

fondu. Plyne z nich, Ïe Ferdi-

nand asi nebyl pfiíli‰ spokojen

s tím, co vytvofiil málo znám˘

Weisser, a zajistil si ve Vídni

zdatnûj‰ího architekta, kter˘ mu

navrhl tfii varianty pfiestavby,

kterou v‰ak mûl prakticky pro-

vést dosud málo znám˘ janovic-

k˘ stavitel a místní rodák Jo-
hann Christoph Fabich. Zvlá-

‰tû první dva návrhy obsahují

je‰tû jemnou pfiíchuÈ baroka ve

hmotû stavby, ale uÏ s klasicistnû

monumentálními prvky znovu

obrozované antiky rozumáfiské-

ho osvícenství.

Je nesmírná ‰koda, Ïe se oprav-

du velkolepé plány nikdy nerea-

lizovaly. Oba první poãítají

s ohromnou vstupní rampou ze

zahradní ãásti, jeÏ umoÏÀuje ná-

jezd koãárÛ ãi koní a vstup pfií-

mo tfiemi vchody se ‰tukov˘mi

baldach˘ny nahofie (1. varianta)

nebo vysok˘m obloukov˘m

vchodem (2. var.) s fale‰n˘m

klenákem. Rampu lemují ozdob-

ná zábradlí. Z francouzské za-

hrady by bylo moÏno zamífiit pfií-

mo do 1. patra nynûj‰ím Paro-

hov˘m sálem, nejvût‰í a nejkrás-

nûj‰í prostorou zámku, zabírající

dvû podlaÏí stejnû jako jídelna

a knihovna vedle. Nad vstupní

ãástí ve stfiedu západního kfiídla

se tyãí nad rizalitem (mírnû vy-

stupující ãást stavby) s jemnou

rustikou (jemné podélné r˘hová-

ní - 1. var.) rozsáhl˘ antikizující

‰tít (trojúheln˘ nízk˘, vymezen˘

ãlenit˘mi fiímsami) s ováln˘m

harrachovsk˘m erbem v typické

rokaji tympanonu (v˘plÀ ‰títu).

DrÏí jej dva okfiídlení putti (z it.),

tj. nazí andílci.

První, nejv˘raznûj‰í varianta po-

ãítá pod rampou s mohutnou 

oválnou salou terrenou, tj. sálem

otevfien˘m do zahrady. Vnû ji

krá‰lí pásová bosáÏ (hrubûji 

opracované pásy nebo napodo-

beniny kamenn˘ch hranolÛ)

a v prÛãelí saly terreny projek-

tant navrhl kruhovou fontánu za-

sazenou zãásti v nice a s v˘trys-

ky po úroveÀ nejvy‰‰ího místa

rampy. Pfiízemí opût zv˘razÀuje

rustika zalomená v horních pá-

sech vÏdy dolu k oknÛm. Druh˘,

ménû okázal˘ návrh poãítá se

shodn˘mi prvky, ale pod scho-

di‰tûm jiÏ umisÈuje zcela uzavfie-

nou místnost se vstupem z pfií-

zemní ãásti paláce a s men‰ími

okny. Zmizel nákladn˘ vodo-

trysk. Rizalit vchodu není zdo-

ben. Realizoval se v‰ak ke ‰kodû

vûci aÏ návrh tfietí, kter˘ zhruba

odpovídá dne‰nímu vzhledu

(stejné rozmûry, stejn˘ poãet vi-

k˘fiÛ i oken) bez rampy.

Ov‰em fasáda byla opravdu

krásná a neobyãejnû dÛstojná,

nijak nápadnûji se neli‰ila od

pfiedchozích návrhÛ. Typická

rustika zaplnila zdi pfiízemí.

Poslední návrh patrnû pouÏil ja-

novick˘ Fabich. Okna s 6-8 ta-

bulkami rámuje sloÏitûj‰í ‰am-

brána (dekorativnû orámované

ostûní oken) u varianty prvé, mé-

nû nároãná u druhé a nejjedno-

du‰‰í u tfietí varianty. Plochu fa-

sády nad prvním poschodím ãle-

ní v prvém pfiípadû obdélné dvo-

jité ‰tuky nad okny prvního pat-

ra, v druhém návrhu jednoduché

hranolové polosloupy a ve tfietím

Janovick˘ zámek HarrachÛ

Z historie

Repro: archiv Mûstského muzea R˘mafiov



plánu se vrací k obdéln˘m ‰tu-

kÛm. Stfie‰ní vik˘fie se rovnûÏ

mûní od nejzdobnûj‰ích v prvém

návrhu, tj. oblouková okénka

s fale‰n˘m klenákem pod trojú-

heln˘mi ‰títky, po nejjednodu‰‰í

na posledním z návrhÛ. Ganne-

val doplnil tfietí projekt téÏ o bal-

kon se zahradními vázami nad

hlavním vchodem z parku, ale

ten se nakonec ocitl na druhé

stranû pod Parohov˘m sálem

a byl pfiístupn˘ z ãestného dvora

(nádvofií zámku). Lze se domní-

vat, Ïe neustálé problémy s pod-

máãen˘m prostorem parku na-

konec donutily architekta, Ïe

projektovan˘ balkon pfiesunul na

opaãnou stranu.

Gannevalovo autorství janovic-

k˘ch fasád potvrzují charakteris-

tické znaky ãlenitosti fasád ná-

mû‰Èském horního zámku, tfieba-

Ïe je novostavba men‰í s dobo-

vou mansardovou stfiechou.

Stejnû umûfiené jemné dráÏková-

ní (rustiku) najdeme v pfiízem-

ním soklu stfiedního rizalitu. Tím

v‰ak shody nekonãí, a pokud bu-

deme pozornû sledovat téÏ inter-

iér, nabudeme dojmu, Ïe Gan-

nevalovy úpravy na Janovicích

byly jakousi generální zkou‰kou

na Námû‰È. Zcela shodné jsou

dvoukfiídlé dvefie oddûlující mí-

stnosti i jejich kliky. Jen kování

dvefií je na Janovicích ploché

(dvojrozmûrné). V Námû‰ti zÛ-

stává sice stejn˘ pÛdorys kování,

ov‰em v honosnûj‰ím plastic-

kém trojrozmûrném provedení.

Pfiíbuzné jsou téÏ baroknû ma-

sivní podstropní fiímsy na jano-

vickém zámku, v Námû‰ti se ob-

jeví na stejném místû, av‰ak ná-

padnû jemnûj‰í.

Zde v‰ak podobnost, která pro-

zrazuje stejnou ruku autora pro-

jektÛ, konãí. Zatímco u zámku

v Janovicích musel Ganneval

vycházet z velkolepého prostoru

ohromn˘ch rozmûrÛ, které si

ãlovûk spí‰e uvûdomí uvnitfi

stavby a jimÏ zãásti podfiídil

svou my‰lenku, námû‰Èské sídlo

HarrachÛ je podstatnû men‰í, má

lid‰tûj‰í ãi civilnûj‰í rozmûry, je

na prv˘ pohled kfiehãí a pochopi-

telnû propracovanûj‰í. Architekt

zde tvofiil „na zelené louce“ no-

vostavbu.

Roku 1764 zaãínají bít na vûÏi

zámecké hodiny, dodnes jsou

nad nimi v lucernû umístûny dva

‰iroké a nízké zvony (cimbály),

nespornû mlad‰í a nedatované,

ale tfietí je velk˘ a velmi zvuãn˘.

Pochází z éry Ferdinanda Bona-

ventury, jehoÏ jméno je na dedi-

kaãním pásu zvonu odlito ve

zdej‰ím náfieãí s P, tedy Pona-

ventura. Hodiny jsou ve stavu,

kter˘ nevyluãuje jejich úplnou

restauraci.

Roku 1766 nebyla dokonãena

pfiístavba pivovaru, jak informu-

jí Roubic a Koufiil, ale instalova-

li jej na zcela neãekaném místû,

v parteru (pfiízemí) témûfi celé

západní vûtve nového traktu od

jeho poãátku nad Podolsk˘m po-

tokem. Nad ním se v prvním pat-

fie rozkládaly velké loÏnice hra-

bûte a jeho Ïeny, velk˘ slavnost-

ní sál a samozfiejmû pokojíky

sluÏebn˘ch. Dne‰ní pfiedstava

o izolovaném, ba voÀavém 

obydlí ‰lechty obráceném do

rozsáhlé zahrady se zpívajícími

ptáky tak dostává pofiádnû na

frak, pfiedstavíme-li si, Ïe pfii 

otevfiení oken udefiil chfiípí vel-

moÏe a jeho choti ploch˘ a mno-

hému nepfiíjemn˘ pivní pach.

Zámek se tedy nijak neli‰il at-

mosférou a odérem od prostfiedí

litovelského pivovaru. Pivo se

navíc vafiilo nejen pro pána a pa-

ní, ktefií spí‰e dávali pfiednost ji-

n˘m mokÛm, pfiedev‰ím vínu,

ale pfiedev‰ím pro poãetnou pod-

danskou obec, která naopak pivo

pokládala za nezbytn˘ doplnûk

potravy ãi dokonce lék, a pa-

chem tak zámecké pivo vytrvale

pfiipomínalo svou nezanedbatel-

nou existenci na kaÏdém kroku.

Vzne‰en˘ balkón, kter˘ byl pro-

ti plánu pfiesunut z opaãné stra-

ny, chránil slavnostní vstup.

Neoãekávejme v‰ak Ïádné vzne-

‰ené, velkoryse komponované

zámecké schodi‰tû. Vchod do

weisserovského kfiídla pÛvodnû

nebyl jako dÛleÏit˘ koncipován

(viz navrÏen˘ vstup ze zahrady),

jak svûdãí zcela bûÏné mû‰Èan-

ské schodi‰tû s litinov˘m zábra-

dlím, jeÏ se zdá nepatfiiãn˘m pro

dÛstojn˘ zámek.

Po dokonãení vnûj‰ích staveb-

ních úprav zfiejmû do‰lo (Plaãek)

téÏ k novému vybavení interiéru,

vãetnû pfiístavby hospodáfisk˘ch

stavení. Peãliv˘ a na v‰e pama-

tující Ganneval téÏ navrhl uza-

vfiít zámecké nádvofií nízkou kla-

sicistní budovou v místech plotu,

kter˘ dnes oddûluje zámeckou

ãást komplexu. Od leva, díváme-

li se od hlavní brány, mûla slou-

Ïit podkoním, skladu sedel, 

ohlávek a postrojÛ, dal‰í ãást

tkalcÛm a zadní ãást byla otevfie-

na ven a autor ji projektoval jako

sklad suchého dfieva. Také zby-

tek zámeckého pfiízemí pfiidûlil

jednak skladÛm kÛÏe, Ïeleza 

a uhlí, jednak pracovnám úfiední-

kÛ a pokojÛm slouÏících. První

patro v nov˘ch traktech urãil

panstvu, jejich vzne‰en˘m hos-

tÛm a komornictvu.

Zámek tedy byl, jak vidíme,

zãásti téÏ v˘robním prostorem

a zároveÀ v˘znamn˘m úfiadem,

srovnateln˘m s pozdûj‰ími okre-

sními hejtmanstvími, vÏdyÈ aÏ

do roku 1848 byla správními cel-

ky jednotlivá panství (viz do-

dnes v Anglii), nikoli zãásti vo-

lené okresní správy. Lze si snad-

no pfiedstavit nemalou skupinu

lidí pracujících a pohybujících

se v zámku vãetnû tûch, co jej 

ob˘vali. Dal‰í mnoÏství osob

pfiicházelo v úfiedních záleÏitos-

tech za panstvem i úfiedníky, pfii-

cházeli fiemeslníci, jiní pfiiváÏeli

nutné zásoby a nejednou neustá-

lé hemÏení je‰tû zesiloval halas-

n˘ doprovod ãetn˘ch pansk˘ch

hostí, zvlá‰tû v období honÛ.

I zde padá jakákoli pfiedstava

o vzne‰eném tichu a okázalé izo-

laci vysoké aristokracie od ostat-

ních lidí. Zámek byl tudíÏ místo

hluãné, Ïivé a slouÏil mnohem

vût‰ímu mnoÏství lidí neÏ jen úz-

ké spoleãnosti ‰lechticÛ, alespoÀ

tomu tak bylo na Janovicích, aÈ

bylo panstvo pfiítomno, nebo ni-

koli.

Mgr. Jifií Karel
Literatura: Spurn˘, Franti‰ek
a kol.: Hrady, zámky a tvrze
v âechách, na Moravû a ve
Slezsku, Severní Morava, Praha
1983; Plaãek, Miroslav: Hrady
a zámky na Moravû a ve Slezsku,
Praha 1996; Roubic, A. - Kou-
fiil, M.: V̆ voj janovického zám-
ku, vnitfiní tisk STA Janovice;
Samek, Bohumil: Umûlecké pa-
mátky Moravy a Slezska, díl 2,
J/N, Praha 1999; Toman, P.:
Nov˘ slovník ãeskoslovensk˘ch
umûlcÛ 1, A-K, Praha 1947.
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Jazzclub

Foto: archiv MAS R˘mafiovsko
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Servis sluÏeb

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché

úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48

v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení

kavárniãky 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít 

do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny I. pololetí roku 2008:
29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v dubnu a kvûtnu

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Aquacentrum R˘mafiov
Po - Pá   14.00 - 21.00,  So - Ne + svátky   10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum nabízí plavání

bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19.00 do 21.00.

Termíny v roce 2008: 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., fiíjen - z tech-

nick˘ch dÛvodÛ zavfieno, 19. 11., 17. 12. 2008.

Novinkou je toto opatfiení: Naturistické plavání je urãeno pouze pro
rodiny s dûtmi, smí‰en˘m párÛm a Ïenám.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi - me-
dovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Láznû Karlova Studánka, tel. recepce 554 798 111

Letní láznû, pokladny:
ãasování a prodej procedur, tel. 554 798 314

bazénová pokladna, tel. 554 798 820

www.k.studanka.cz, e-mail: lazne@k.studanka.cz

Tel. ústfiedna: 554 798 111, ãasování procedur: 554 798 208

Pfiijímací a ubytovací kanceláfi, tel: 554 798 262, fax: 554 772 026

Solná jeskynû:
Informace a rezervace:

tel.: 554 798 208, 554 798 889, Po - Pá 7.00 - 14.00

554 798 314, Po - Pá 16.30 - 20.30, So 14.00 - 18.30

casovani@k.studanka.cz, rehabilitace@k.studanka.cz

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù
K A R L O VA S T U D Á N K A , s . p .

Bazénov˘ komplex v Letních lázních
v Karlovû Studánce

Provozní doba:
Letní láznû

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,

sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00

sobota 26. dubna 19.30

Já, legenda
Akãní sci-fi (USA 2007)

Vûdec Robert Neville jako jedin˘ pfieÏil útok viru, vÛãi nûmuÏ je

z nûjakého dÛvodu imunní. UÏ tfii roky vysílá do éteru zprávu a hle-

dá dal‰í pfieÏiv‰í. Hlavnû se v‰ak snaÏí ze své krve vyrobit lék. Je

v‰ak sám a ãasu uÏ mnoho nemá... Hrají: W. Smith, S. Richardson ad.

Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 27. dubna 17.00

Lovci pokladÛ: Kniha tajemství
DobrodruÏn˘ (USA 2007)

B. F. Gates se ve druhém díle LovcÛ pokladÛ vydává odhalit pravdu

o smrti Abrahama Lincolna. LincolnÛv vrah si totiÏ psal deník, ze kte-

rého zmizelo nûkolik stránek. V hl. roli: N. Cage.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 3. kvûtna 19.30

Sweeney Todd: ëábelsk˘ holiã z Fleet Street
Krimi muzikál (USA/VB 2007)

Benjamin Baker strávil po nespravedlivém rozsudku 15 let ve vûze-

ní. KdyÏ se mu podafií uprchnout, mûní si identitu a jako holiã

Sweeney Todd se usazuje v Lond˘nû. Dnem i nocí prahne po pomstû.

V hl. roli: J. Depp. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 10. kvûtna 19.30

Poslední legie
Váleãná fantasy (USA/VB/Francie 2007)

¤ímská fií‰e se rozpadá a mlad˘ Romulus Augustus opou‰tí mûsto.

Vydává se na nebezpeãnou cestu, aby vytvofiil legii vûrn˘ch -

Poslední legii. Hrají: B. Kingsley, C. Firth ad. Pfiístupn˘ od 15 let

CEKA - cestovní agentura

Národní 5, 795 01 R˘mafiov

Tel./fax: 554 211 525

Po - Pá 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00

kvûten - záfií otevfieno i v So 8.00 - 11.00
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhla‰ují
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace

poezie

Lednem 2008 zapoãal druh˘ roãník literární
a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í v˘-
znamné krajanky, naivní malífiky a básnífiky
Marie Kodovské, vyhla‰uje ãtrnáctideník
R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se Student-
sk˘m klubem SVâ R˘mafiov.
Jako v pfiedchozích roãnících - nultém 2004
a prvním 2006 - mohou amatér‰tí básníci, pro-
zaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou adre-
su redakce rymhor@seznam.cz nebo na po‰-
tovní adresu R˘mafiovsk˘ horizont, Stfiedisko
volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov,
své dosud nepublikované pfiíspûvky - básnû,
povídky a fejetony, kresby a fotografie, z ni-

chÏ budeme bûhem roku vybírat ty nejzajíma-
vûj‰í k oti‰tûní na stránkách na‰eho periodika.
Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe autofii automa-
ticky vyjadfiují souhlas s jeho pfiípadnou gra-
matickou úpravou a zvefiejnûním. Nutnou
podmínkou je opatfiení kaÏdého pfiíspûvku
jménem autora a kontaktem.
Po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ
a v souladu s potfiebami ãernobílého tisku spe-
cifikujeme pravidla soutûÏe takto: v kategorii
poezie pfiijímáme básnû a básnické cykly
v rozsahu max. 20 stran, v kategorii próza pfii-
jímáme texty v rozsahu max. 10 stran, které
mohou b˘t v pfiípadû potfieby rozdûleny na po-

kraãování, v kategorii ilustrace pfiijímáme ãer-
nobílé kresby, koláÏe a fotografie (barevné
pouze s vûdomím autorÛ, Ïe se jejich charak-
ter ãernobílou reprodukcí zmûní). Vûková ani
dal‰í omezení se nekladou. Neãitelné rukopis-
né texty a jinde publikované práce budou ze
soutûÏe vyfiazeny.
SoutûÏ bude otevfiena do srpna leto‰ního roku,
bûhem záfií a fiíjna budou zaslané práce vy-
hodnoceny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií bu-
dou vyhlá‰eni bûhem literárního veãera spoje-
ného s v˘stavou v˘tvarn˘ch prací na konci to-
hoto roku. Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude re-
dakce ãerpat i v následujícím roce 2009. ZN

Joná‰ Zbofiil: UPOMÍNKOVÉ P¤EDMùTY
My dva
Dva hrnky na kafe. Hnûd˘ a béÏov˘.
Obûd v zahradní restauraci. Procházka
fotka na stûnu v ob˘váku (mezi okna s ãerven˘mi závûsy)
Natoã se takhle Usmûj se Nehrb se     Miláãku
A kdo si tu fotku vezme jestli

A Köhn
PafiíÏskou ulicí k Ïidovské ãtvrti.                             Je tak hezky
S vûkem svût mûlãí, hubne.
V‰echna Ano v‰echna Ne   
vy‰umí v na‰edl˘ opar okolo hlavy
v rukou upocená nejistota, usmívá se, teple ‰vitofií    Teì doleva
Doprava Kam

Unaveni sluncem
Vchod do na‰eho domu.

S verandou jak z ruského románu, vidûls „Unaveni sluncem“?
Sluncem unaven

S ta‰kami pln˘mi dárkÛ do nového bytu
hrníãky obrazy alba vûci

pfiipravené sát vzpomínky
znovu je vyplivovat pfii nudn˘ch veãerech
samoty...

Ta‰ka
PfiedsíÀ, klapot, odloÏená ta‰ka
zuté boty, uvítací tanec
s ob˘vákem      Tu dózu tady nebo sem
PfiedsíÀ, odloÏená ta‰ka na vû‰áku (s kostkovan˘m vzorem)
je babiãka: ta ano a ta ne
co stála pevnû jako such˘ hezk˘ klas
na prahu pole
pfied boufikou.

Dfievo
Za oknem pole, máznuté nebe, v knihovnû
Knap, Toman, Hora, u domu naskládané dfievo.
Babiãka. Nákupy na vesnici.
Soboty ráno. Babiãka, dûda    dva pevné body
vafiení práce smích, u domu hradby dfieva
dvû polínka, klacík
je loì. Je vûc.
Pravá.

Únik
Pofiád tanãí‰ pokojem. V pfiedsíni
zachrastím klíãi, dva rychlé kroky, vrz dvefií
pfies dvorek, alejí      pfiedmûstím      pfies pole      pfies kopce
okénko staÏené, odvûtrávám
‰edou blánu mozku

zaostfiuji      utíkající
stromy v krajinû...

Hon
Mûkk˘ dupot chodidel po nov˘ch parketách
odpolední slunce ve vlasech
hfibet se pne
v ãekání na dotek
ruce v bok, hlava na stranu, slunce na skráních,
zkoumav˘ úsmûv ve tváfii      Vím co teì chci
Jistotu.

ZaraÏen˘ pohled z okna:
·Èastn˘ smích Ïenské s koãárkem
zakopl u poslední laviãky
kdyÏ spoleãnû bûÏeli
dohnat milovaného muÏe.

Svût mûlãí
Tich˘ prost˘ zvuk
nezahu‰tûn˘ neprav˘mi plyny
jen stromy, ptáci, ves. Je sly‰et nebe nahofie
jak po nûm ‰ustí mraky.
Babi, dûdo. Náves pfies pole dÛm ã. 3.

Zlámané trámy ãnící jak Ïebra. Zbofiená zeì s oknem kuchynû.
Svût mûlãí
v bfieãce otázek
smutnû odmávnut˘ch rukou.

Na‰e fotografie
Ubíhající stromy, kopce, vsi
kupé zalité oranÏov˘m pudinkem svûtla
za normálních okolností
krásná podívaná      UÏ Praha
(hl. n.), centrum      doprava      alejí
dvorkem, pfiedsíní      Kabela je pryã...
v ob˘váku prach, suÈ, trámy
zima venku      Na zbofiené stûnû
na‰e fotografie

Antonioni
Teì pfiijde
melancholická písniãka na konec. Titulky
chlapce s nejistotou nikdo nepochopí
rozdají se hrnky, fotky, ostatní
upomínkové pfiedmûty
v‰echno mezi námi dvûma
zkornatí do lÏivého tvaru (vÏdycky jsem tû mûl rád)
obalíme se hudbou, romány, filmy, konãícím létem
a koneãnû nás ukonej‰í
objetí sebepravdy.

duben 2007
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Oslavy prvního máje na poãátku tfietího tisíciletí
Ve vût‰inû vyspûl˘ch zemí svûta je 1. kvûten

státním svátkem, slaví se jako Svátek práce.

Dnes víme, Ïe oslavy prvního májového dne

mají tisíciletou tradici a pfieÏívají tak z dáv-

n˘ch pohansk˘ch dob. Byly vítáním nového

jara, Ïivota a navracejícího se slunce.

Moderní podobu Svátku práce známe jen

o trochu více jak 100 let. SvÛj v˘raz pro dne-

‰ek tomuto dni dalo dûlnické a sociální hnu-

tí na pfielomu 19. a 20. století nejen

v Americe, ale na fiadû míst svûta. Datum 

1. máje jako Svátku práce bylo stanoveno na

památku stávky a protestních demonstrací

chicagsk˘ch dûlníkÛ na jafie roku 1886, po

kter˘ch bylo nûkolik dûlnick˘ch odborov˘ch

funkcionáfiÛ odsouzeno a popraveno. Gene-

rální stávky 1. kvûtna 1886 se jen v Chicagu

zúãastnilo na 40 000 dûlníkÛ. Tato stávka

a následné události donutily vládu k pfiijetí

poÏadovaného zákona o osmihodinové pra-

covní dobû. O tfii roky pozdûji, tedy roku

1889, byl vyhlá‰en 1. kvûten Mezinárodním

svátkem práce. Podle usnesení pafiíÏského

kongresu II. internacionály byl hned násle-

dujícího roku poprvé oslavován 1. kvûten ja-

ko dûlnick˘ Svátek práce.

Také v ãesk˘ch zemích se poprvé slavil v ro-

ce 1890, a to na Stfieleckém ostrovû v Praze.

Je‰tû ze ‰koly známe fejeton Jana Nerudy, ve

kterém pí‰e: „·el jsem schválnû proti v‰emu
proudu. âervené odznaky, ãervené kravaty -
klikat˘m bleskem projela mozkem vzpomínka
na Komunu, na rudé prapory anarchistÛ!
Poprvé jsem ji vidûl na lidech, tu temnû ru-
dou barvu svûtového sociálního hnutí: za-
chvûl jsem se. Kupodivu - kupodivu! - tytéÏ
barvy: ãerná na temnû rudé pÛdû, které vlá-
ly nad hlavami husitÛ, bojovníkÛ za svobodu

náboÏenskou, tytéÏ
barvy vlajou dnes
nad hlavami bojovní-
kÛ za úplnou rovnost
obãanskou!“
Pozdûji, v polovinû

20. století, se dokon-

ce i církev pfiidala

k prvomájov˘m osla-

vám a 1. máj byl v ro-

ce 1955 Vatikánem

prohlá‰en Svátkem

Josefa dûlníka, patro-

na pracujících lidí.

Slavením památky

právû Josefa dûlníka

mûla b˘t podle církve

vyzdviÏena hodnota

práce a její v˘znam

v pfiirozeném i nad-

pfiirozeném fiádu, pro

Ïivot zde i na vûã-

nosti.

Dnes uÏ u nás naroz-

díl od udrÏovan˘ch

zvyklostí v cizinû po-

malu mizí z oslav 1. máje tradice vzpomína-

n˘ch demonstrací za práva dûlníkÛ a zamûst-

nancÛ a stává se z nûj pûkná oslava dne kli-

du a máchovského „lásky ãasu“. Kolem sla-

vení ãi neslavení 1. máje se v popfievratové

dobû po roce 1989 u nás objevuje celá fiada

ãasto svérázn˘ch názorÛ. Napfiíklad souãas-

n˘ bruntálsk˘ senátor Jifií Îák navrhoval své-

ho ãasu pfiejmenovat 1. máj ze Svátku práce

na Svátek jara a práce.

Ale nechme politiku politikÛm. Proto závû-

rem této krátké vzpomínky na historii první-

ho kvûtnového dne snad jen trochu nostalgie.

Zdá se smutné i zvlá‰tní zároveÀ, Ïe dne‰ní

První máj není ani tak Svátkem práce nebo

ãasem lásky a milencÛ, ale spí‰e vefiejnou 

arénou pro politické, ãasto „uliãní“, vyjadfio-

vání názorÛ v‰eho druhu. Vedle tradiãních

komunistick˘ch a sociálnû-demokratick˘ch

manifestací se tento den také stává kolbi‰tûm

rÛzn˘ch extremistÛ a fiady anarchistick˘ch

demonstrací i neonacistick˘ch prÛvodÛ.

KdeÏe jsou na poãátku tfietího tisíciletí ãasy

majálesu, studentsk˘ch oslav, v˘letÛ do pfií-

rody.

Pfiipravil: PhDr. Alois Matu‰ka

Poznámka
k leto‰nímu 1. máji

Pozvánka na pietní akt k 63. v˘roãí osvobození mûsta R˘mafiova

Mûstská organizace KSâM v R˘ma-

fiovû tímto informuje obãany a ‰iro-

kou vefiejnost, Ïe v rámci leto‰ních 

oslav 1. máje nebude pofiádat tra-
diãní celomûstské oslavy tohoto

svátku na hfii‰ti TJ Jiskra R˘mafiov.

Dochází k tomu zejména z toho dÛ-

vodu, Ïe se nepodafiilo na akci sehnat

odpovídající program pro zábavu dûtí

a mladé generace. Vûfiíme, Ïe se s vá-

mi, obãany, budeme v dal‰ích letech

i nadále setkávat pfii prvomájov˘ch 

oslavách v na‰em mûstû. 

V̆ bor ZO KSâM v R˘mafiovû

Ve stfiedu 7. kvûtna 2008 se
od 17.00 uskuteãní u pfiíleÏi-
tosti pfiipomenutí 63. v˘roãí
osvobození mûsta R˘mafiova
Rudou armádou slavnostní
pietní akt vzpomínky a polo-
Ïení kvûtin u Památníku
osvobození v mûstském par-
ku v R˘mafiovû.
Srdeãnû za v‰echny pofiada-
tele zve mûsto R˘mafiov!

Fota: archiv ZO KSâM R˘mafiov
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Osadní v˘bory informují

KOMUNISTICKÁ STRANA
âECH A MORAVY

V R¯MA¤OVù

ZVE SRDEâNù V·ECHNY OBâANY NA

TRADIâNÍ KLADENÍ KYTIC
K PAMÁTNÍKU RUDOARMùJCÒ,

OSVOBODITELÒ R¯MA¤OVA

MÍSTO KONÁNÍ:
PAMÁTNÍK V MùSTSKÉM PARKU

(U JEDNOTY)

DEN KONÁNÍ:
ST¤EDA 7. KVùTNA 2008 V 17 HODIN

SRDEâNù VÁS ZVE V¯BOR ZO KSâM
V R¯MA¤OVù

âESKÁ STRANA
SOCIÁLNù-DEMOKRATICKÁ

OKRESNÍ V¯KONN¯ V¯BOR

OKRES BRUNTÁL

P O Z V Á N K A

Na tradiãní v˘stup Socané ‰lapou na Pradûd v sobotu 10. kvûtna

2008. Sraz v 8 hodin na parkovi‰ti Hvûzda v Karlovû Studánce (bus

jede v celou hodinu nahoru), potom z Ovãárny pû‰ím pochodem na-

horu na Pradûd. Po v˘‰lapu sraz na Pradûdu, obãerstvení, politické

‰kolení muÏstva.

Na setkání se tû‰í za OVV âSSD Ladislav Velebn˘, pfiedseda,
a Marie Hofmanová, tajemnice

Z okolních obcí a mûst

Pozvánka do Arcticparku
a Jízdárny KfiíÏov

Unikátní záÏitek v krásné a drsné pfiírodû JeseníkÛ
pfiímo u hradu Sovince

Tradiãní i netradiãní ubytování, na statku, v karavanech i typick˘ch

obydlích sevefianÛ. Celoroãní parkovací stání pro 20 karavanÛ.

U nás si uÏijete historii i souãasnost JeseníkÛ!

Ideální v˘chozí místo pro v˘lety do okolí...
Bohat˘ program na víkend nebo klidnû i cel˘ t˘den si mÛÏete sesta-

vit sami na recepci.

- VyjíÏìky na koních, koãárem i na saních pfiírodou a okolím Sovince.

- Lukostfielba v kryté stfielnici i venku, tfieba na snûÏnicích.

Vhodné pro milovníky nároãného outdooru i pro rodiny s dûtmi, pro

skupinové a firemní akce i ‰kolní v˘lety.

Útulna, recepce, srdce celého areálu...
S velk˘m ohni‰tûm pro potû‰ení i peãení dobrot, posezení, recepcí,

pÛjãovnou, prodejnou suven˘rÛ, netradiãních sportovních potfieb, ob-

ãerstvením a základními potravinami.

Arcticpark a jízdárna se nachází v obci KfiíÏov, 800 m od hradu

Sovince. (Více informací na www.arcticpark.cz)
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Velmi vydafiená akce
Kulturní komise v Bfiidliãné zprostfiedkovala

náv‰tûvu divadelního pfiedstavení Severské-

ho Pradivadla v R˘mafiovû s názvem Na‰e

mûsteãko. MûÚ Bfiidliãná zdarma zajistila

dopravu autobusem, a nic tedy nebránilo nû-

kolika desítkám divadelních pfiíznivcÛ potû-

‰it se kvalitním pfiedstavením. A opravdu, ti,

ktefií tento veãer strávili v r˘mafiovském ki-

nû, nelitovali. Byl to obyãejn˘ pfiíbûh, kter˘

se mohl stát v kterémkoli mûsteãku u nás.

Byl to pfiíbûh o tom, jak neuvûfiitelnû rychle

pádí ãas, ani si to v tom na‰em kaÏdodenním

shonu neuvûdomujeme. Jak je Ïivot ãlovûka

kraÈouãk˘ a jak ten vzácn˘ ãas nûkdy promr-

háme úpln˘mi zbyteãnostmi.

V̆ kony hercÛ se nám líbily, ale musíme vy-

zdvihnout nejmlad‰í herce, byla radost sle-

dovat, jak se zhostili sv˘ch rolí. A vypravûã

a reÏisér v jedné roli, to nemûlo chybu, obdi-

vuhodná byla jeho pamûÈ, bez jediného zavá-

hání, to se hned tak nevidí a nesly‰í.

OdjíÏdûli jsme velmi spokojeni a plni dojmÛ

z tohoto pfiedstavení. Jen tak dál, milí

Pradivadelníci.

Toulav˘ náprstek versus odpadky âarodûjnice otevfiela restauraci
Stejnû jako kaÏd˘ rok, i letos 

uspofiádaly KâT Bfiidliãná, „Pû-

‰áci“ z oddílu mlad˘ch turistÛ

a OS PotÛãek jarní vycházku ko-

lem Bfiidliãné spojenou se sbírá-

ním odpadkÛ. Byl to letos uÏ 

12. roãník akce úklidu Bfiidliãné,

jejího okolí smûrem na jezírka

a na Vajglov, dal‰í sbûraãi od-

padkÛ smûfiovali na Kamennou

boudu a do okolních lesÛ.

Sbíralo se opravdu v‰e a nechy-

bûly kuriozity a zajímavé vûci,

napfi. páry bot, dobré rukavice,

cigarety, prázdné barely, doslova

desítky prázdn˘ch lahví od alko-

holu, na‰la se i mrtvá slepice

a nûkdo odtáhnul do lesa linole-

um o rozmûrech 2 x 3 metry!

Dûti sbíraly v rukavicích a do

men‰ích pytlíkÛ a pak v‰e odná-

‰ely do velk˘ch pytlÛ, které byly

ponechány u cest a následnû od-

vezeny do velkoobjemov˘ch

kontejnerÛ. Celkem bylo sesbí-

ráno 29 velk˘ch pytlÛ. Odmûnou

v‰em zúãastnûn˘m byl úãastnic-

k˘ list, pro dûti sladkosti a hlav-

nû dobr˘ pocit, Ïe pûkn˘ jarní

den byl i nûãím hezãí.

Pro stálé náv‰tûvníky restaurace Spoleãensk˘ dÛm tato zpráva není

novinkou. Zaãátkem dubna se prostû zmûnila odpovûdná vedoucí.

Paní Vlasta Zlámalová se rozlouãila s hosty 28. bfiezna a paní Zdenka

Novotná, zvaná ãarodûjnice z Vajglova, se 11. dubna v 16 hodin

s hosty pfiivítala. Nechybûlo obãerstvení zdarma ani hosté, prostû by-

lo plno, hrálo Duo Paráda, potom skupina Tuty Fruty, vystoupil i tra-

vesÈák. Tanãilo, pilo se a bavilo do tfií hodin do rána.

Foto: Petr HorÀáãek Foto: Radek Poncza

Br˘le pro Afriku

Humanitární sbírka
OS Diakonie Broumov ve spo-

lupráci s MûÚ Bfiidliãná vyhla-

‰uje humanitární sbírku. Pokud

máte doma vûci, které jiÏ nepo-

tfiebujete, máme pro vás fie‰ení.

Ve dnech 2., 3. a 5. kvûtna

2008 je pfiineste do Spoleãen-

ského domu do místnosti ã. 14.

Vûci zabalte do igelitov˘ch

pytlÛ ãi krabic, aby se transpor-

tem nepo‰kodily. 

Diakonie je nezisková huma-

nitární organizace, která po-

skytuje materiální pomoc po-

tfiebn˘m obãanÛm u nás i ve

svûtû a dává práci lidem, ktefií

jsou tûÏko umístitelní na trhu

práce.

Pfiijímá letní a zimní obleãení,

lÛÏkoviny, prostûradla, záclo-

ny, látky, domácí potfieby, ná-

dobí bílé i ãerné - v‰e funkãní,

pfiikr˘vky péfiové, vatované,

pol‰táfie atd. Pozor, vûci, které

by se transportem znehodnoti-

ly, nepfiijímáme, napfi. televizo-

ry, lednice, poãítaãe, nábytek,

dûtské koãárky apod.

Na‰e ‰kola se zapojila do sbír-

ky, kterou organizuje Morav-

ská vysoká ‰kola v Olomouci.

Staré dioptrické br˘le mohou

zájemci vûnovat na dobroãinné

úãely. Br˘le jsou urãeny pro 

obyvatele Stfiedoafrické repub-

liky. Díky projektu se mohou

dostat k tûm, ktefií je opravdu

potfiebují, a to jsou zejména Ïá-

ci a studenti, pro které je vada

zraku ãasto pfiekáÏkou ve stu-

diu. Na konci dubna se ode‰lou

zdravotnické organizaci ve Stfie-

doafrické republice. Pro zají-

mavost uvádím, Ïe br˘le v této

republice stojí cel˘ prÛmûrn˘

roãní plat.

Kdo má doma nepotfiebné br˘-

le, po‰lete je po dûtech nebo je

mÛÏete zanést i osobnû do

zdej‰í ‰koly. Garantem sbírky

je tfiída 6. B s paní uãitelkou

Klárou Ujfalu‰i.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 8/2008

25

Logo pro mistrovství republiky
v biatlonu

V˘sledky kopané
Fotbalisté sehráli dal‰í dva zápasy s rozdíln˘mi v˘sledky. Nejprve

bojovali v Komárovû a pfiísnû nafiízenou penaltou v poslední minutû

prohráli 2 : 1. Branku dal Robert Olejár. Dal‰í zápas sehráli doma

s Dolní Moravicí

a zvítûzili vysoko

4 : 1. Dvû branky

dal Patrman, po

jedné HolodÀák

a Veselka. V̆ sle-

dek nikterak ne-

odpovídá, hosté

byli pfiinejmen‰ím

vyrovnan˘m sou-

pefiem, místy mûli

i pfievahu, ale je-

jich stfielecká ne-

mohoucnost jim

zabránila dosáh-

nout vyrovnanûj-

‰ího v˘sledku.

Klub biatlonu se obrací touto cestou na vefiejnost se Ïádostí o pomoc

pfii vytváfiení loga a znûlky pro Mistrovství âR v letním biatlonu Ïac-

tva, které se bude konat ve dnech 20. - 21. záfií 2008. Uzávûrka návr-

hÛ je 15. 7. 2008. Nejlep‰í návrh na logo mistrovství a na znûlku bu-

de ocenûn penûÏní ãástkou 500 Kã.

Podmínky pro zpracování návrhu loga:

Logo musí obsahovat:

* Nápis - „Mistrovství âeské republiky v letním biatlonu Ïactva“-

nebo „MâR v letním biatlonu Ïactva“ - nebo „Mistrovství âR

v letním biatlonu Ïactva“.

* Datum konání nebo alespoÀ rok.

* Místo konání „Bfiidliãná“.

* Vedle povinn˘ch informací mÛÏe b˘t logo doplnûno o grafické ná-

vrhy dle fantazie.

* Logo by mûlo b˘t zfietelné a ãitelné i pfii men‰ích rozmûrech (na-

pfi. 4 cm).

Podmínky pro zpracování znûlky:

* Znûlka bude pouÏita pfii zahájení závodÛ a pfii vyhlá‰ení v˘sledkÛ.

* Délka znûlky musí b˘t 20 vtefiin.

* Znûlka musí b˘t vytvofiena tak, aby se z ní dala pouÏít i zkrácená

verze v délce cca 5 vtefiin.

Prosíme o dodání návrhÛ do 15. 7. 2008 na adresu: zemspol.ko-

vac@tiscali.cz. Návrhy na logo mÛÏete odesílat v jakémkoli formátu

(foto, naskenované, BMP, corelDRAW a jiné). Podklady je moÏno

dodat také na CD na adresu Jaroslav Kováã, Dlouhá 451, 793 51

Bfiidliãná.

Informace o vyhodnocení budou zvefiejnûny na:

www.bridlicna.cz/zpravodaj a http://biatlon-bridlicna.ic.cz/.

Foto: Daniel Mach

V˘sledky kuÏelkáfiÛ
Na‰im hráãÛm se dafiilo v krajském pfieboru.

Kovo A - Jeseník 14 : 2; nejlep‰í z na‰ich byl Leo‰ ¤epka s 409 kolky.

Hor. Bene‰ov C - Kovo B 2 : 14; nejlep‰í Petr Otáhal dosáhl úcty-

hodn˘ch 463 kolkÛ.

V meziokresním pfieboru padly rozdílné v˘sledky.

Chvalíkovice - Kovo C 8 : 2; z na‰ich si nejlépe vedla Aniãka

Dosedûlová se 406 kolky.

Kovo D - Chvalíkovice B 8 : 2; nejlep‰í Ota Pidima - 421 kolkÛ.

Pfiipravil Daniel Mach

Mûstská knihovna R˘mafiov

Poutavé i pouãné vyprávûní a promítání

nádhern˘ch fotografií a videosekvencí pfiipravil:

Jifií Mára 
Seznámíte se s pfiekrásnou pfiírodou Nového Zélandu

i zvyky domorod˘ch obyvatel. Uvidíte tanãit Maory,

vafiit bláto i tryskat gejzíry. Poznáte, jak se na Novém Zélandu

slaví Vánoce i Silvestr. Nahlédnete do zemû Pána prstenÛ.

Souãasnû se dozvíte, Ïe podobnou cestu je moÏné absolvovat

i na invalidním vozíku.

Syn autora cestopisné knihy a dokumentárního filmu Jirka

je jedin˘m ãesk˘m obãanem, kter˘ na invalidním vozíku

procestoval cel˘ Nov˘ Zéland, nejvzdálenûj‰í zemi na svûtû.

Úspû‰nou cestopisnou knihu nebo dokumentární film na DVD

nebo videokazetû Nov˘ Zéland – zemû protinoÏcÛ si mÛÏete

i objednat na jirimara@seznam.cz nebo na www.jirkamara.cz.

pofiádá cestovatelskou pfiedná‰ku

NOV¯ ZÉLAND
zemû protinoÏcÛ
pfiíbûh o splnûní Ïivotního snu

Ve ãtvrtek 15. kvûtna v 17 hodin v Mûstské knihovnû
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Akce hradu Sovince

3. a 4. kvûtna

Pfiízrak temné noci
Netradiãní prohlídky hradních zákoutí a sklepÛ s ãarodûjnicemi a právem útrpn˘m.

Pfii soumraku temné noci se hrad stává rejdi‰tûm ãarodûjnic a temn˘ch sil.

Hrad otevfien: sobota 10 - 19 hod., nedûle 10 - 17 hod.

17. a 18. kvûtna 2008

Láry fáry do pohádky
Dûtsk˘ den na Skalním hradu

Fota: Akáda, Zuzka, Mlok

Na jafie 1608 svolal rytífi Kobylka kum‰t˘fie a dûti ze sv˘ch panství na Skalní hrad, aby náleÏitû oslavil opravu vûÏe.

Pfiedá hradní hejtman, star˘ mrzout a protiva, dûtem klíãe od hradu, nebo pfiipravovanou veselici pfiekazí?

Po oba dny 9 - 18 hodin

• Ïonglérské dovednosti a kejklování s Komedianty na káfie

• pohádky, povûsti, loutkové i hrané divadlo

• ‰ermífii a tûÏkoodûnci v plné zbroji

• hry, soutûÏe a malování pohádkov˘ch bytostí

• historická trÏnice s ukázkou fiemesel

Úãinkují:

- kejklífii Komedianti na káfie

- skupina gotického historického ‰ermu Tartas

- divadelní spoleãnost Ka‰párkÛv svût

- skupina scénického ‰ermu Valmont

- divadelní soubor Magnetík a babka âarodûjka

Program:

Denní program se odehrává na 5. nádvofií hradu

09.30 Za co mÛÏe víno? spektrál 4. nádv.

09.35 Pohádka z ko‰íku, babka âarodûjka 4. nádv.

09.50 Sokolnická ukázka v˘cviku drav˘ch ptákÛ, Monti 4. nádv.

10.00 Pfiedá hejtman dûtem klíãe od hradu? spektrál ze 4. na 5. nádv.

10.10 Tajemn˘ mû‰ec, ‰ermífiská povûst, Dûdictví

10.25 KdyÏ se ãerti Ïení, veselá loutková pohádka, Ka‰párkÛv svût

11.00 Cestou z války, ‰erm, tûÏkoodûnci Tartas

11.25 Kdo s koho, kejklífii, Komedianti na káfie

12.05 Hrabû Orbek, povûst z války tfiicetileté, Valmont

12.35 Perníková chaloupka, babka âarodûjka

12.50 Vinobraní, povûst sovinecká, Dûdictví

13.05 Princezna Rozmafiilka, loutková pohádka, Ka‰párkÛv svût

13.40 Pátrání po..., gotick˘ ‰erm, Tartas

14.05 I slavní se prali, kejklífii, Komedianti na káfie

14.50 MuÏi v ãerném, ‰ermífisk˘ pfiíbûh, Valmont

15.15 Budulínek, pohádka, babka âarodûjka

15.30 Cestou z války, ‰erm, tûÏkoodûnci Tartas

15.55 Komedianti na chÛdách, Komedianti na káfie

16.40 Hrabû Orbek, povûst z války tfiicetileté, Valmont

17.10 KdyÏ se ãerti Ïení, veselá loutková pohádka, Ka‰párkÛv svût

17.45 Tajemn˘ mû‰ec, ‰ermífiská povûst, Dûdictví

18.00 Sokolnická ukázka v˘cviku drav˘ch ptákÛ, Monti 4. nádv.

Na 3. hradním nádvofií prodej a vlastnoruãní raÏba pamûtních mincí,

na zub sovinecké hradní klobásy.

Na 4. hradním nádvofií 9.50, 12.30, 15.00, 18.00 sokolnické ukázky.

Na Horním hradû stfielnice z lukÛ, malování pohádkov˘ch bytostí

a soutûÏ pro dûti.

Akci pfiipravil a organizuje spolek pfiátel hradu Sovince ve spolupráci s Muzeem v Bruntále.

BliÏ‰í informace: kontaktní osoba Zdenûk Zedek, tel. 777 205 029,

e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 8/2008

27

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ: Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii úrazech

14. Tepelná poranûní organismu - Pfiehfiátí
Pfiíãinou pfiehfiátí je pÛsobení vysoké okolní

teploty na dítû. Vzniká napfiíklad pfii pohybu

v uzavfieném prostoru s vysokou teplotou, kde

neproudí vzduch, nebo v horkém prostfiedí

s vysokou relativní vlhkostí. V tûchto pfiípa-

dech se nestaãí uplatÀovat pfiirozená termore-

gulace - pot se nestaãí odpafiovat z povrchu tû-

la a vzniká úpal. âastou pfiíãinou pfiehfiátí dítû-

te je déletrvající pobyt na pfiímém slunci, kdy

sluneãní záfiení pÛsobí na nekryté tûlo, pfiede-

v‰ím na nekrytou hlavu dítûte. Vzniká úÏeh,

kter˘ se ãasto kombinuje se sluneãními popále-

ninami.

U vût‰ích dûtí se v horkém okolním prostfiedí

na vzniku pfiehfiátí mÛÏe podílet i fyzická ná-

maha (vût‰í sportovní v˘kony, letní túry).

Z pracujícího svalstva se uvolÀuje teplo, které

je pfiená‰eno krví do v‰ech tkání. Pfii v˘razném

pocení dochází ke ztrátû tûlesn˘ch tekutin a so-

lí, která mÛÏe vyústit aÏ v rozvrat vnitfiního

prostfiedí. Takfika vÏdy se na vzniku pfiehfiátí

podílí nedostateãn˘ celkov˘ pfiísun tekutin.

Mezi typické pfiíznaky pfiehfiátí patfií vzestup
tûlesné teploty dítûte (pfii úÏehu aÏ ke 40° C,

pfii úpalu b˘vá teplota do 38,5° C). KÛÏe b˘vá
horká, má zpoãátku ãervenou barvu, pozdûji je

naopak bledá. Dítû d˘chá povrchnû a rychle,

má zrychlenou tepovou frekvenci. StûÏuje si

na ÏízeÀ, bolesti hlavy, nevolnost, mÛÏe se

pfiidruÏit zvracení. Dítû b˘vá ospalé, malátné.

Pfii tûÏkém pfiehfiátí, které provází vysok˘ vze-

stup teploty, se mÛÏe vyskytnout porucha vû-
domí a blouznûní. Známkami tûÏkého stupnû

ztráty tûlesné vody (dehydratace) b˘vají pfií-

znaky rozvíjejícího se ‰oku, ztráta tekutin a so-

li mÛÏe vyvolat rozvrat vnitfiního prostfiedí

a kfieãe svalstva.

První pomoc pfii úÏehu a úpalu:
- Zamezte dal‰ímu pÛsobení vysoké teploty -

uloÏte pfiehfiáté dítû do stínu, do chladné a dob-

fie vûtrané místnosti, uvolnûte tísnící odûv.

Z vût‰í vzdálenosti pusÈte na dítû ventilátor ne-

bo zvy‰ujte cirkulaci vzduchu kolem dítûte na-

pfiíklad pohyby ruãníkem.

- SnaÏte se dítû ‰etrnû fyzikálnû ochladit, pfii-

kládejte mu studené obklady na ãelo a konãe-

tiny, pfiiloÏte celkov˘ zábal, pouÏijte vlaÏnou

sprchu. Ochlazování by nemûlo b˘t dítûti ne-

pfiíjemné. Ochlazujte postupnû do poklesu tep-

loty na 38° C, pak ponechejte dítû leÏet svleãe-

né v post˘lce, pfiikryjte je pouze lehce prostûra-

dlem.

- SnaÏte se doplnit potfiebné mnoÏství teku-
tin, postupnû podávejte dítûti vlaÏné ãi studené

nápoje, vhodná je minerálka pro svÛj obsah solí.

- KÛÏi zarudlou od sluneãních paprskÛ o‰et-

fiete vhodn˘m mlékem nebo krémem po 

opalování, dítû nevystavujte sluneãním pa-

prskÛm minimálnû dal‰ích 48 hodin.

- Objeví-li se u dítûte pfii vysoké teplotû poru-

cha vûdomí, nikdy mu nic nepodávejte ústy,

hrozí nebezpeãí zvracení a vdechnutí. Kontro-

lujte prÛbûÏnû základní Ïivotní funkce - d˘chá-

ní a známky krevního obûhu - a vÏdy vãasnû

pfiivolejte ZZS.

Prevence postiÏení kÛÏe a celého tûla sluncem
a vysokou okolní teplotou:
- Novorozence a kojence nevystavujte pfiímému
slunci vÛbec, dûti star‰í chraÀte vhodn˘m
vzdu‰n˘m odûvem, lehkou pokr˘vkou hlavy
a sluneãními br˘lemi.
- V‰em dûtem pfied slunûním otfiete kÛÏi vhod-
n˘mi pfiípravky s vysok˘m ochrann˘m faktorem
(15 - 20 i více), pfiípravky navíc kÛÏi zvláãÀují
a zabrání jejímu pfiesu‰ení, kÛÏi o‰etfiete vhod-
n˘m mlékem i po slunûní - udrÏíte ji dostateãnû
vláãnou a hydratovanou.
- Tzv. polední slunce (pfiibliÏnû od 11 do 14 ho-
din), kdy je sluneãní svit nejintenzivnûj‰í, je ne-
vhodné k pfiímému pÛsobení na dítû nezávisle
na vûku.
- Dítû nikdy nenechávejte uzavfiené v mal˘ch
a ‰patnû vûtran˘ch prostorech (uzavfien˘ auto-
mobil, prádelna, kuchynû apod.).
- VÏdy u dítûte dbejte na pravideln˘ a dostateã-
n˘ pfiísun tekutin, zvlá‰tû v horkém prostfiedí.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

reakce na ·tafetu z RH 05/2008
Jmenuji se Ivan Sigmund, jsem ãlenem „pra-

podivnû sloÏené kulturní komise“ zastupitel-

stva a Rady mûsta R˘mafiova, jak praví ve své

v˘povûdi v R˘mafiovském horizontu pan

Roman Karel. âtenáfiÛm Horizontu byl pfied-

loÏen názor, jímÏ jsou zpochybÀovány demo-

kratické principy, kompetentnost jednotliv˘ch

komisí, zastupitelstva a rady mûsta, je zde do-

konce popisován trestn˘ ãin, a to krádeÏ 

500 000 Kã urãen˘ch na opravu stfiechy mûst-

ského muzea. Fakta bohuÏel nejsou tak popis-

ná a ãtivá jako ãlánek v relaci ·tafeta Hori-

zontu ã. 5, ale tady jsou.

âlenové do mûstsk˘ch zastupitelstev jsou jed-

nou za ãtyfii roky voleni v fiádn˘ch demokra-

tick˘ch volbách obãany mûsta a tito zvolení

zastupitelé se stávají ãleny jednotliv˘ch komi-

sí. Pfiedpokládám, Ïe nelze zpochybnit demo-

kratick˘ prÛbûh tûchto voleb a nechÈ se ãtenáfi

zamyslí nad tím, zda by se takto demokraticky

polarizované zastupitelstvo v poãtu 21 ãlenÛ

mohlo nûjak dohodnout o spoleãném postupu

proti napfi. „nûkomu-nûãemu“ - vÏdyÈ se o kaÏ-

dém jednotlivém bodu vÏdy hlasuje. Za celou

dobu mé práce v mûstském zastupitelstvu,

a byl jsem zvolen jiÏ do tfietího funkãního ob-

dobí, jsem se nesetkal s nejmen‰ím náznakem

uplatÀování byÈ jen vzdálen˘ch principÛ reál-

ného socialismu. Tato v˘tka se mne dotkla.

Stfiechu muzea provûfiili dva na sobû nezávis-

lí odborníci a doporuãili postup odstranûní zá-

vady (zatékání) s tím, Ïe generální oprava

stfiechy není nezbytnû nutná, a na základû to-

hoto vyjádfiení bylo od zámûru generální 

opravy stfiechy prozatím upu‰tûno a oprava

v doporuãeném rozsahu byla provedena. Pro

upfiesnûní, rada mûsta nemohla nikdy schválit

dotaci 500 000 Kã, jen doporuãit mûstskému

zastupitelstvo její schválení, protoÏe má roz-

hodovací právo jen do 50 000 Kã.

V ãlánku pan Karel dále hovofií o principech

demokracie, ale sám je ãlenÛm komisí, rady

a zastupitelstva upírá. Jak uÏ jsem pfiedeslal,

o kaÏdém problému se vûcnû diskutuje, poté

hlasuje, a jak je známo uÏ ze starého ¤ecka,

vût‰ina v parlamentní demokracii pfiehlasuje

men‰inu a v˘sledek je na svûtû! Také zdÛ-

razním ten fakt, Ïe rada má právo rozhod-

nout i jinak, neÏ doporuãila konkurzní ko-

mise, zvlá‰tû kdyÏ je vedena dÛvody, které

jsou v dan˘ okamÏik známy, a vÏdy o tom

hlasuje! Podot˘kám, Ïe se vÏdy pfii hlasová-

ní fiídím vlastním vûdomím a svûdomím

a nikdy se mne nesnaÏil nikdo jakkoliv 

ovlivnit.

Ve vûci doporuãení kulturní komise fiediteli

mûstského muzea o tom, co má vystavovat, je

realita opût jiná - jeden ãlen této komise se jen

dotázal pana exfieditele Schallnera, zda by

ne‰lo zafiadit jednu v˘stavu v roce, která bude

nabízet „krásné“ umûní. Avantgardní a alter-

nativní umûlci zde pravidelnû vystavují, tak

proã neuspofiádat v˘stavu s takov˘mto zamû-

fiením? Myslím, Ïe takto formulovan˘ dotaz

by nemusel nikoho zvedat ze Ïidle, nebylo

tfieba ãleny kulturní komise v ãlánku zesmû‰-

Àovat a vyvolávat boufii ve sklenici vody.

Závûrem: Byl jsem potû‰en i pozitivním hod-

nocením pana Romana Karla o fungování kul-

tury v na‰em mûstû. Mnoho osobností i sdru-

Ïení, které se o to pfiiãinili, bylo vyjmenováno

a za v‰echno, co pro na‰e mûsteãko dûlali

a dûlají, jim patfií bez v˘jimky veliké díky.

Je potfieba ov‰em dodat i to, Ïe bez podpory

„prapodivnû sloÏené a nekompetentní kultur-

ní komise“ a v‰ech zastupitelÛ bychom si

mohli nechat zajít chuÈ na vût‰inu kulturních

událostí s v˘jimeãn˘mi umûlci, protoÏe témûfi

Ïádná kulturní akce na sebe nevydûlá; to zna-

mená, Ïe vût‰í ãásti honoráfiÛ vystupujících

jsou placeny z rozpoãtÛ stfiedisek mûsta.

Kulturní komise od zaãátku volebního období

pracuje s plnou odpovûdností danou jim obãa-

ny tak, aby hájila a prosazovala zájmy v‰ech

kulturních sloÏek i men‰inov˘ch ÏánrÛ

v R˘mafiovû, coÏ ãiní. Dûkuji za pozornost. 

Ivan Sigmund
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Sport

Stfiípky z basketbalové ligy
V sobotu 5. dubna ukonãily finá-

lové boje o umístûní dal‰í roãník

Mûstské basketbalové ligy.

Pohár pro vítûze získal poprvé

v historii t˘m RE-DO, kdyÏ ve

finále pfiekvapivû hladce zdolal

obhájce prvenství Gang Stars.

Na tfietím místû skonãili po dra-

matickém souboji Oldies pfied

Turisty.

O sloÏení finálov˘ch dvojic roz-

hodlo pofiadí v základní ãásti li-

gy a místo uÏ tradiãního vyfiazo-

vacího systému se tentokrát spo-

lu utkala v zápasech o umístûní

druÏstva na sousedních místech

tabulky.

V základní skupinû poslední Just

Ballin se postavili Nov˘m, ktefií

potvrdili roli favorita a vyhráli

60:22. Tfietími a ãtvrt˘mi ze skupi-

ny, hrajícími o koneãnou bronzo-

vou pozici, byli pofiádající Oldies

a Turisti, jejichÏ vzájemná rivalita

se v posledních letech mírnû stup-

Àuje. Tento zápas byl velmi dra-

matick˘, ale probûhl v naprostém

klidu, coÏ slouÏí úãastníkÛm ke

cti. V závûru zápasu byli ‰Èastnûj‰í

Oldies, vyhráli 51:44 a vybojovali

si tak tfietí pozici.

Finále slibovalo dal‰í drama, to

se ale kupodivu nekonalo. Gang

Stars - vítûz základní ãásti - ut-

kání nezvládli a zcela jim selha-

lo zakonãení. Naopak t˘mu RE-

DO se dafiilo témûfi v‰e - vychá-

zela stfielba, rychlé protiútoky

i obrana, a tak skóre hned od za-

ãátku utû‰enû narÛstalo na ko-

neãn˘ch 62:40.

Pfii vyhlá‰ení v˘sledkÛ v hale

bezprostfiednû po skonãení finále

sklidili potlesk nejen vítûzové,

ale zaslouÏenû ta-

ké nováãek ligy,

mlad˘ t˘m Just

Ballin, kter˘ i pfies

nûkdy velmi kruté

poráÏky vytrval

v soutûÏi a u nûhoÏ

bylo v prÛbûhu li-

gy patrné v˘razné

herní zlep‰ení.

Doufáme, Ïe se

v‰echny t˘my v li-

ze objeví i pfií‰tí

rok.

Za BFAA Oldies
Pavel Vraspír

Taneãní klub Jes postoupil na mistrovství Moravy
i âeské republiky

V nedûli 13. dubna 2008 se

v Kulturním domû v Karviné 

uskuteãnila regionální postupo-

vá soutûÏ EMCO DANCE LIFE

TOUR 2008. Vyhla‰ovatelem té-

to akce byla Czech Dance Orga-

nization, o. s. Taneãní soubor

Jes, kter˘ pracuje pfii Z·

Jelínkova, pfiijel bojovat s choreo-

grafií „Spoutaní“, která patfií do

modern I. art dance a v show

dance IDO - „Sen Îolíka, aneb

rozpustilé karty“. „Spoutaní“ si

po velmi pûkném tancování od-

váÏeli zlaté medaile a v konku-

renci ostravsk˘ch tûles si „Karty“

vytancovaly 3. místo. Obû forma-

ce postupují na mistrovství Mo-

ravy, které se uskuteãní 27. dubna

v Olomouci.

Neobvyklou nedûli s datem 

20. dubna 2008 proÏívalo mûsto

Mohelnice. Právû zde, v prosto-

rách Kulturního domu, probíhalo

regionální kolo taneãní soutûÏe

Olomouckého a Moravskoslez-

ského kraje pod zá‰titou Svazu

uãitelÛ tance âR. Do této taneãní

soutûÏe se pfiihlásilo 64 formací

v rÛzn˘ch vûkov˘ch kategoriích

a soutûÏních disciplínách.

R˘mafiovsk˘ Jes mûl svá Ïelízka

v parketov˘ch kompozicích

(„Spoutaní“) a show dance for-

mation („ÎolíkÛv sen“). Spolu

s námi usilovalo o pfiízeÀ poroty

dal‰ích sedm choreografií v kaÏ-

dé soutûÏní disciplínû. Zní to ne-

uvûfiitelnû, ale Jes zvítûzil! Obû

formace postupují z prvního

místa na mistrovství âeské re-

publiky, které se koná 17. a 18.

kvûtna v âeské Lípû. Obdiv

a uznání si zaslouÏí v‰ichni ta-

neãníci, ktefií se ukázali jako vel-

cí bojovníci. Dûkuji také skvûlé-

mu t˘mu rodiãÛ, ktefií jsou na

kaÏdé soutûÏi na‰í velkou opo-

rou. 

Alena Tome‰ková

Fota: archiv BFAA Oldies

Foto: archiv TK Jes
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prodá nevyuÏit˘ majetek
za ceny dohodou:

• NÛÏky tabulové NTE 2500/4B, rok v˘roby

1975

• NÛÏky tabulové NG 3B, rok v˘roby 1974

• Nákladní automobil Avia A 30L, rok v˘roby

1977

• Vozík pfiívûsn˘ jednoos˘, rok v˘roby 1979

• Oh˘baãka plechu ruãní, rok v˘roby 1959

• MontáÏní lis, rok v˘roby 1970

• Mobilní buÀky - 3 ks, rok v˘roby 1975 aÏ

1979

• Osobní poãítaãe Compaq 2000 - 10 ks, rok

v˘roby 1998 aÏ 2002

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU
bude v prodeji

od 9. 5. 2008
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 1. 5. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

9/2008

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE
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v˘robce vnitfiních dvefií a schodÛ

Nabízí volné pracovní místo lak˘rníka
nástup moÏn˘ ihned

tel.: 554 252 193
737 352 514

fax: 554 252 284
e-mail: egida@kasard.cz

KASARD s.r.o.
Miroslav Egida
8. kvûtna 1191,
795 01 R˘mafiov

Elektroinstalaãní práce silnoproudé a slaboproudé,
montáÏ videotelefonÛ a domácích telefonÛ

El. revize zafiízení do 1000 V
i pfienosn˘ch elektrick˘ch spotfiebiãÛ a ruãního náfiadí

Vodoinstalatérské práce

Prodej a montáÏ TVA - STA, digitálních satelitÛ,
zastoupení UPC Direct, CS link Gital a TT.

Opravy domácích spotfiebiãÛ a elektroniky

Ozvuãení akcí + pÛjãovna audio

Prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,
PVC, kobercÛ a plovoucích podlah

Kompletní podlaháfiské práce
vãetnû brou‰ení, lakování

a olejování dfievûn˘ch podlah a parket

Lité podlahy Ufloor-QUESHFLOOR

Malífiské a natûraãské práce

Sádrokartonáfiské práce

Samozfiejmostí jsou cenové návrhy zmínûn˘ch prací

Provozní doba: Po - Pá 9 - 17 hod., So 9 - 11 hod.

Kontakt: Ivan Sigmund, Nerudova 1273/17, 795 01 R˘mafiov

telefon/fax: 554 212 668, mobil: 604 233 742,

email: isigmund@iol.cz, internet: www.zigi.cz

Firma Ivan Sigmund - ZIGI
nabízí tyto sluÏby:

INTERIÉROVÉ A FASÁDNÍ BARVY

DEKORATIVNÍ OMÍTKOVINY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

NÁ¤ADÍ A MALÍ¤SKÉ POT¤EBY

VùRA ÎVÁâKOVÁ
PALACKÉHO 44

R¯MA¤OV

606 831 503
606 238 417

P¤ÍZNIVÉ CENY

VIZUALIZAâNÍ STUDIO
PORADENSTVÍ
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Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov tel.: 554 211 577, 608 830 940
www.autolasak.cz, e-mail: autolasak@autolasak.eu

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

Jeep Wrangler 2.5, SPORT, 
r. v. 1997, 2x airbag, uzáv. di-
fer., shrnovací stfiecha, posil.
fiíz., rádio. Cena: 249 900 Kã.

Land Rover Freelander 2.0, TD4, r. v.
2002, ASR, CD, rád., el. zrc. a okna, 
z. stûraã, regul. rychl. pfii jízdû ze svahu,
cent., ABS, 2x airbag. Cena: 269 900 Kã.

Volkswagen Transporter, 2.5 TDi, 
96 kW, 9 míst, T5, r. v. 2003, ASR, rá-
dio, posil. fiíz., taÏné, z. stûraã, imob.,
ABS, 2x airbag. Cena: 359 900 Kã.

BMW 330D, Kombi, r. v. 2002, ABS,
ASR, kÛÏe, imob., vyhfi. el. zrc.,
temp.,  z. stûraã, el. okna, centrál,
4x airbag. Cena: 299 900 Kã.

Renault Clio 1.9dTi, r. v. 2000, rádio,
posil. fiíz., PC, tepl., z. stûraã, imob.,
el. okna a zrcátka, centrál dálkov˘,
ABS, 2x airbag. Cena: 89 800 Kã.

BMW 530D, r. v. 2002, ABS, 6x airbag,
ASR, kÛÏe, CD+mûniã, rádio, centrál,
el. v˘bava, PC, cent., temp., nez. top.,
senz. brzd a stûr.. Cena: 369 900 Kã.

·koda Octavia 2.0 TDi, 103 kW, Eleg., 
r. v. 2005, ABS, 4x airbag, ASR, CD, el.
v˘bava, temp., rádio, PC, centrál, 6 rych-
lost, serv. kniha. Cena: 354 900 Kã.

Daewoo Matiz 0.8, 65tis. km,
r. v. 2000, rádio, centrál, el.
okna, z. stûraã.
Cena: 79 990 Kã. 

KLIMA

DIGI KLIMA
KLIMA

DIGI KLIMA
DIGI KLIMA

KLIMA

Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V, r. v. 1999,
ABS, kÛÏe, rádio, posil. fiíz., spoiler,
kfiídlo, imob., el. okna, el. zrcátka,
centrál, 2x airbag. Cena: 124 900 Kã.

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
plná nádrÏ

Akontace od 0%
4x zimní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

Spotfiebitelské
úvûry

• od 0% akontace

• na v‰echny vozy 

• bez omezení stáfií 

• bez potvrzení pfiíjmÛ

• bez ruãitele

Renault Espace 2.2 DT, 83kW, r. v.
1999, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, 
imob., el. okna a zrcátka, CD + mûniã,
ABS, 4x airbag. Cena: 179 900 Kã.

Renault Scénic 1.6 16V, 79 kW, r. v.
1999, posil. fiíz., PC, tepl., z. stûraã, 
imob., el. okna a zrcátka, centrál,
ABS, 4x airbag. Cena: 159 900 Kã.

Renault Clio 1.2 RT, r. v. 1991, zad-
ní stûraã, rádio, el. pfiední okna,
centrál dálkov˘, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 19 900 Kã.

Renault Clio 1.9dTi

splátka jiÏ

od 1198 Kã/mûs.

ABS

MALÁ SPOTŘEBA

Seat Cordoba 1.4, r. v. 2000, ABS,
rádio, posil. fiíz., spoiler, kfiídlo, 
imob., el. okna, dûlená z. sedadla,
4x airbag. Cena: 134 900 Kã.

Toyota Corolla Verso 2.0-D4D, nov˘ mo-
del, r. v. 2004, ASR, rádio, el. okna a zr-
cátka, PC, multif. volant, z. stûraã, centrál,
CD, ABS, 8x airbag. Cena: 339 900 Kã.

Renault Laguna combi 1.6 16V, r. v.
1998, rádio, posil. fiíz., teplomûr, z. stû-
raã, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
CD, ABS, 4x airbag. Cena: 98 900 Kã.

KLIMATRONIC

85 TIS. KM

66 TIS. KM

XENON

KLIMA KLIMA

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

Fiat Bravo 1.2 16V, 59 kW, r. v.
2001, ABS, rádio, posil. fiíz., z. stû-
raã, airbag, centrál, imob., el. okna
a zrcátka. Cena: 79 900 Kã.

1. MAJITEL

KLIMA DIGI KLIMA TDi

TDi

TDi T5

CZ
103 KW

TDi

KLIMA

KLIMA
Peugeot 206 1.4 XR, r. v. 1998, ASR,
imob., el. okna, posil. fiíz., el. zrc., dû-
lená z. sedadla, z. stûraã, centrál,
ABS, 2x airbag. Cena: 89 900 Kã.

Volkswagen Golf TDi, 74 kW, r. v. 2001,
ESP, ASR, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, 
imob., el. okna a zrcátka, centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 189 900 Kã.

1. MAJITEL 1. MAJITEL

TAŽNÉ

DIGI KLIMA

Fiat Punto JTD,63KW, r. v. 2002, rá-
dio, posil. fiíz., z. stûraã, imob., el.
okna, dûlená z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 6x airbag. Cena: 109 900 Kã.

4X4 4X4

135 kW

DIESEL

DIESEL

DIESEL

KLIMA DIESEL

Audi A3 TDi, 81kW, klimatronic, r. v.
2000, rádio, imob., posil. fiíz., el. sklop.
zrc. a okna, z. stûraã, centrál, alarm,
ABS, 4x airbag. Cena: 189 900 Kã.

7 MÍST

9 MÍST


