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Základní ‰kola praktická oslavuje 
sedmdesát let

Jaroslav Du‰ek vyprodal âtyfii dohody 
i tu Pátou

âtvrt˘ koncert ve fabrice:
UÏ jsme doma a americk˘ jazzman

V r˘mafiovské knihovnû probûhla 
na Zelen˘ ãtvrtek noc plná her

Lezci TJ Horal R˘mafiov zdolali ãtvrtou 
osmitisícovku

ročník XIX.
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Velikonoce v regionu

Na hradû Sovinci byl o Velikonocích pfiipraven zajímav˘ program. Vystoupili napfiíklad ‰ermífii Memento Mori, dûti stfiílely z luku...

Na Velk˘ pátek pofiádala ¤ímskokatolická farnost v Rudû kfiíÏovou cestu od kostela Panny Marie SnûÏné na KfiíÏov˘ vrch – tématem byla rodina

V fiezbáfiské Pradûdovû galerii U HalouzkÛ dûti hledaly poklad, vyfiezávaly pí‰Èalky z proutí a uÏívaly si zahradní atrakce

Na farmû u KfienkÛ ve Stránském se narodila jehÀata... tanãily pÛvabné taneãnice Perchty von Bladen
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Nastala nám doba maturit. Letos trochu dfiíve neÏ v pfiedchozích letech,
protoÏe hodnocení písemné práce z ãeského jazyka pfie‰lo ze ‰kol na
Centrum pro zji‰Èování v˘sledkÛ ve vzdûlávání, a to by nestihlo v‰ech
pfiibliÏnû sedmdesát tisíc textÛ opravit bûhem dvou t˘dnÛ, jeÏ byly na
tuto ãinnost vyhrazeny dfiíve. BÛh ví, jak rád bych ctûné ãtenáfistvo
R˘mafiovského horizontu pobavil ‰Èavnat˘mi úlovky nespoutané kreati-
vity adeptÛ zkou‰ky z dospûlosti (jak jsem byl uãinil jiÏ r. 2012), ale za-
tím nemohu, protoÏe nemám dostatek tfieskutého materiálu. Slibuji
v‰ak, Ïe tak uãiním pfií‰tû mûrou vrchovatû natfiesenou. Mé dne‰ní téma
tedy bude ménû zábavné, ale se slohy související – zvolil jsem totiÏ pro-
blematiku samotného psaní.
Mohlo by se zdát, Ïe my ãe‰tináfii dlíme na úpatí literárního Parnasu
a shlíÏíme s despektem na pokusy ostatních osedlat si okfiídleného
Pegasa ãi aspoÀ poctivého valacha slov. Nic v‰ak není vzdálenûj‰ího
pravdû. Ano, nûkdy se pokoutnû i zjevnû bavíme „podafien˘mi“ formu-
lacemi, na nûÏ pfii ãtení ãehokoliv narazíme (popfiípadû si rveme zbytky
porostu z rÛzn˘ch ãástí tûla – ostatnû jak se nechytit za hlavu u titulku
„Letadlo spadlo pfii neúspû‰ném pokusu o pfiistání na dva domy“, jenÏ
nám vlastnû tvrdí, Ïe letadlo zkou‰elo pfiistát na dvou domech), ale vût-
‰inou s pisateli a hlavnû se sv˘mi Ïáky soucítíme.
I my totiÏ trpíme, máme-li psát z musu, kdyÏ to vyÏadují okolnosti a po-
vinnosti (coÏ je ve ‰kole, stejnû jako v bûÏném Ïivotû, pomûrnû ãast˘
jev). V tom jsme si my psavci v‰ichni bez v˘jimky rovni. V prvním ver-
‰i první kapitoly Evangelia sv. Jana sice stojí – „Na poãátku bylo slo-
vo...“, ale to se t˘ká tvofiení svûta. Pfii tvofiení textu stojí na poãátku, svû-
te div se, papír. Nebo dnes, v dobû IT, computerÛ, tabletÛ a telefonÛ
xkrát chytfiej‰ích neÏ jejich majitelé, obrazovka, resp. displej. Co ov‰em
klasické i moderní médium spojuje, je fakt, Ïe pfied zapoãetím psaní
jsou obû prázdná. JiÏ velk˘ fieck˘ filosof Aristoteles uãinil ve 4. století
pfied na‰ím letopoãtem objev, Ïe sama pfiíroda pociÈuje strach z prázd-
noty – horror vacui, a proto pfiípadnému vzniku prázdna klade odpor.
Pozdûj‰í fyzika sice tuto hypotézu vyvrátila, ale já mohu její platnost
v oblasti psaní potvrdit léty pozorování i vlastní zku‰eností.
Sedíte pfied monitorem ãi papírem a ãekáte na inspiraci, která se ne a ne
dostavit. Îádná múza vás nehodlá políbit na ãelo ãi jinam, Pegas vám
v˘smû‰nû fiehtá nûkde vysoko nad hlavou a strach z prázdna na vás do-
léhá ãím dál tím víc. Krajní reakce na tento tlak jsou dvû – nûkdo je 
ochromen tak dokonale, Ïe mlãí jako Julek Fuãík v ReportáÏi psané na
oprátce a nenapí‰e nic, nûkdo je dotlaãen do grafomanického v˘levu
a chrlí ze sebe slova stejnû zbûsile jako Arnold Schwarzenegger stfiely
z rotaãního kulometu na predátora. Ve ‰kolních ‰kamnách je v˘sledkem
první reakce známka nedostateãná, v˘sledkem druhé ve svûtû za ‰kolní
zdí pak hromady neprodejn˘ch knih (Václav Klaus se sv˘mi „Roky...“
by mohl vyprávût).
A co my ostatní? Pokud se neuch˘líme ke stimulantÛm a látkám oteví-
rajícím prÛhledy do paralelních vesmírÛ (jejichÏ pofiizovací cena v‰ak
není nejmen‰í a shánûní i konzumace jsou ãasto na hranû zákona), za-
ãínáme nesmûle spojovat písmeno k písmenu a sázet jedno slovo za
druh˘m, doufajíce pfiitom, Ïe si pfiivolají na pomoc své bratry a sestry

a Ïe nakonec vznikne i text, kter˘ se dokonce dá pfieãíst do konce.
A protoÏe se psaním je to jako se sportem – pokud trénujete, v˘konnost
roste – mÛÏe se leckdy stát, Ïe i touto metodou spatfií svûtlo svûta ob-
stojné ãtivo.
Nebudu ãtenáfiÛm RH, na nûÏ jsem se pfiímo obracel v prvním odstavci
(a kvÛli vyváÏené kompozici tak ãiním i v odstavci posledním), lhát –
v˘‰e popsanou metodou vznikl i mÛj dne‰ní pfiíspûvek. Obohatil jsem
jej je‰tû o variantu postupu, díky nûmuÏ se zrodil âesk˘ snáfi Ludvíka
Vaculíka. Ten po událostech spjat˘ch se vznikem Charty 77 proÏíval
tvÛrãí krizi, a tak na radu pfiátel zaãal psát o tom, proã nemÛÏe psát.
Obdobnû i já – je‰tû kdyÏ jsem usedal ke klávesnici, nevûdûl jsem,
o ãem vlastnû mám psát. Proto jsem zkusil tematizovat problémy spja-
té se samotn˘m procesem vzniku textu, aã jsem si dobfie vûdom, Ïe 
osud epigonÛ je trudn˘ – zÛstávají totiÏ v permanentním stínu tûch, kte-
ré napodobují. Pfiesto si dovolím moÏná bláhovû ponechat alespoÀ ji-
skfiiãku nadûje, Ïe mÛj tûÏkonoh˘ valach svou stáj najde a svÛj náklad
úspû‰nû dopraví. VlaSt

Pár slov... o potíÏích se psaním

Foto na titulní stranû: 

Redakce – Velikonoce v Pradûdovû galerii U HalouzkÛ
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Aktuálnû z mûsta

MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í

na pozici referenta odboru stavební úfiad

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. ãervence 2017, popfi. dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu urãitou (po dobu trvání matefiské a rodiãovské dovolené)
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ + osobní pfiíplatek

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod
PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územ-

ních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
Jiné poÏadavky:
• poÏadované vzdûlání: ukonãené vysoko‰kolské studium v bakaláfiském studijním programu se stavebním zamûfiením,
• základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu, zákon ã. 500/2004 Sb.,

správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ),
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování, odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy na úseku stavebního úfiadu v daném správním území podle zákona ã. 183/2006 Sb. v platném znûní a jeho pro-

vádûcích pfiedpisÛ

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

vého fiízení,
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

V pfiihlá‰ce dále uveìte:
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji

17. kvûtna 2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 17. kvûten 2017
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu nebo místo neobsadit.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení
vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového
fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány do-
poruãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru stavební 
úfiad Ing. Iveta Pochylová, tel.: 554 254 301. Ing. Jifií Furik, v. r.
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Maru‰ko, kdyÏ jsi nastupovala na stfiední zdravotnickou ‰kolu, tu-
‰ím v roce 1974, jaké jsi mûla plány a pfiedstavy? A proã sis vybra-
la právû tuto profesi?
Nedovedla jsem si pfiedstavit, Ïe bych mûla dûlat nûco jiného.
Odmaliãka jsem o‰etfiovala, co se dalo. Zvífiátka, panenky na hraní,
prostû v‰echno. Bylo mi to dané. Byla jsem malá doktorka. MoÏná
i proto, Ïe jsme bydleli pod nemocnicí, takÏe moje dûtství se odehrá-
valo i v areálu nemocnice. Vidûla jsem pfiicházet a odcházet sestfiiã-
ky a vÏdy jsem mûla pocit, Ïe jsou to hodní a krásní lidé. Pozdûji ja-
ko Ïákynû jsem docházela do âerveného kfiíÏe pomáhat star‰ím li-
dem um˘vat nádobí, uklízet jim doma. A dodnes si pamatuji, Ïe mo-
je první ocenûní za péãi o seniory pfii‰lo z tehdej‰ího periodika Rudé
právo. Dostala jsem odznáãek Kosmík, kter˘ mám dodnes schovan˘.

Byl nûkdo v rodinû z branÏe?
Maminka byla pûstounka a sestra
se pÛvodnû hlásila ke studiu na
dûtskou sestru, ale v té dobû byly
pfii pfiijímání na stfiední zdravot-
nické ‰koly velké nároky nejen na
prospûch, ale ãlovûk musel mít
i odpovídající doporuãení a pfied-
poklady, takÏe tenkrát ji nepfiijali.
Po ‰kole jsi nastoupila jako v‰e-
obecná sestra na zdej‰í gyneko-
logické oddûlení, pak sis zv˘‰ila
odbornost studiem oboru porod-
ní asistentka, pozdûji jsi vystudo-
vala obor sestra specialistka
v gynekologii a porodnictví. Od
roku 1994 jsi zastávala pozici

vrchní sestry gynekologicko-porodního oddûlení a pod tv˘m vede-
ním tohoto oddûlení získala nemocnice v roce 2004 titul Baby
Friendly Hospital (nemocnice pfiátelská k dûtem). ZaslouÏila ses
o zaloÏení v˘jezdové skupiny rychlé lékafiské pomoci v R˘mafiovû.
Po vzniku Podhorské nemocnice v roce 2005 jsi byla jmenována do
funkce manaÏerky o‰etfiovatelské péãe a od roku 2006 pracuje‰
v gynekologické ambulanci. Jak vnímá‰ v‰echny své aktivity s od-
stupem ãasu? Vzpomene‰ si je‰tû, jak˘ byl tvÛj první dojem, kdyÏ jsi
poprvé nastoupila do zamûstnání? Mûla jsi z nûãeho strach?
V‰echno, co jsem proÏila a co následovalo po nástupu do zamûstná-
ní, vnímám jako nejlep‰í cestu, kterou jsem se mohla vydat. Nelituji
niãeho, co jsem udûlala v práci, spí‰ mû mrzí, Ïe jsem nûkteré vûci
nestihla. Pfii nástupu jsem si spí‰ pfiipadala jako hloupé káãe. Praxe,
kterou získá‰ pfii studiu ve ‰kole, je nedostaãující a zaãíná‰ vlastnû 
úplnû od nuly. Hodnû záleÏí na tom, jaké má‰ ‰tûstí na kolektiv pra-
covníkÛ, ktefií ti jsou oporou a dobr˘mi uãiteli v praxi, jaké má‰ ‰tûs-
tí na ‰éfy, na vrchní sestry. Já mûla to ‰tûstí, Ïe tam byli lidé, ktefií mû
velice rychle uvedli do praxe. Byla jsem celá rozechvûlá, pamatuji si
ty první dny po nástupu moc dobfie. ZároveÀ jsem chtûla b˘t dobrá.
¤ekla jsi, Ïe tû mrzí, Ïe jsi nûkteré vûci nestihla. O které vûci ‰lo?
Já to vÏdycky tak fiíkám, Ïe vûci, které dûlám, mû nemrzí, Ïe by mû
spí‰ mrzely vûci, které jsem nestihla. Konkrétnû nevím, co jsem je‰-
tû mohla stihnout. Ocenûní, které jsem obdrÏela za celoÏivotní pfiínos
v o‰etfiovatelství, vnímám jako nejvy‰‰í ocenûní své práce. TakÏe
v souãasnosti si myslím, Ïe moje práce je ocenûna, a nemám pocit, Ïe
jsem mûla stihnout víc. Za to, co jsem stihla, jsem ráda. 

Jaké jsi mûla pocity, kdyÏ byl v roce 2003 ukonãen provoz gyneko-
logicko-porodnického oddûlení r˘mafiovské nemocnice? Cítila jsi
bezmoc nebo lítost?
Samozfiejmû, vÏdyÈ porodnictví byla moje srdeãní záleÏitost, a je dodnes.
Ov‰em souãasnû s tûmi emocemi jsem vûdûla, Ïe je to tak správné. On
to nebyl jen jeden faktor, pro kter˘ byl provoz ukonãen. Jednak to byla
ekonomická stránka – v tom roce jsme porodili jen sto osmdesát dûtí.
Ná‰ region se pomalu vylidÀoval, bylo stále ménû rodiãek, nehledû na to,
Ïe pfiestaly slouÏit dûtské lékafiky, chybûl neonatolog, byl nedostatek dût-
sk˘ch sester. Jin˘mi slovy nebyl ten správn˘ komplement pracovníkÛ,
kter˘ by zajistil odborn˘ chod porodního oddûlení. A jen pfiipomenu, Ïe
dfiíve neÏ byl ukonãen provoz porodního oddûlení, bylo uzavfieno dûtské
oddûlení. Dal‰ím siln˘m argumentem pro uzavfiení porodního oddûlení
byl dan˘ limit 450 porodÛ za rok, a to jsme nesplÀovali.
A poloÏila sis v tu chvíli otázku, co bude dál?
Urãitû. S tím souvisela fiada krokÛ, které následovaly. Bylo to v do-
bû, kdy v nemocnici docházelo k dal‰í restrukturalizaci. Musely se
pfieskupit zdravotní sestry, z chirurgického a gynekologicko-porodní-
ho oddûlení vzniklo jedno oddûlení operaãních oborÛ.
Vûdûla bys, kolik jsi za svou kariéru odrodila dûtí?
Pfiesnû by se to dalo samozfiejmû dohledat v porodních knihách, ale
to by zabralo hodnû ãasu. PfiibliÏnû to bylo asi osm stovek dûtí, kte-
ré jsem odrodila nebo byla u porodu úãastna. 
KdyÏ se ohlédne‰ zpátky, jaké jsou zmûny v porodnictví proti letÛm, kdy
jsi zaãínala jako v‰eobecná sestra? V ãem se zmûnil pfiístup nastávají-
cích maminek a v ãem se zlep‰ila zdravotní péãe v oboru gynekologie?
Zmûny tady urãitû jsou a ne malé. Pfied více jak tfiiceti lety nemûly ma-
minky internet, nebyla rÛzná média, která by je informovala o tom, co
jim porodnictví mÛÏe nabídnout. Dnes existují alternativní zpÛsoby
porodÛ, je tady skupina porodních asistentek, která vede porody v do-
mácnosti, je celá fiada vûcí, které jdou neuvûfiiteln˘m tempem dopfiedu.
Nastávající maminky mají dnes daleko vût‰í nároky na péãi, mají moÏ-
nost vybrat si porodnici nebo zpÛsob porodu, lze odbourat porodní bo-
lesti prostfiednictvím epidurální analgezie, je zde moÏnost pfiítomnosti
otce nebo duly u porodu. Dula, která rodiãku doprovází, jí pomáhá ne-
jen psychicky, ale i fyzicky. Je to celá fiada vûcí, které dfiíve nabízeny
nebyly. V gynekologii se objevily nové vy‰etfiovací metody. Ultrazvuk
byl, kdyÏ jsem zaãínala, jen v Olomouci, zaãaly se pouÏívat hystro-
skopy, laparoskopické pfiístroje, je to celá fiada vûcí v medicínû, která
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Zdravotnictví

Lidé s andûlskou du‰í stále Ïijí
Na konci bfiezna byla v Hudebním divadle Karlín titulem Sestra roku
2016 ocenûna porodní asistentka Podhorské nemocnice v R˘mafiovû
Marie Volková, která titul získala zaslouÏenû za celoÏivotní dílo 
v o‰etfiovatelství a dále pro svou neutuchající energii, pracovitost 
a ochotu pomáhat. O ãtyfii roky dfiíve byla vyhlá‰ena nejlep‰ím pra-
covníkem holdingu Agel. Patronkou bfieznové akce byla Dagmar
Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlov˘ch VIZE 97, za‰tiÈuje

ji Ministerstvo zdravotnictví âR, Ministerstvo práce a sociálních vû-
cí âR a primátorka hl. mûsta Prahy. Odborn˘m garantem soutûÏe je
âeská asociace sester. 
Zdravotní sestru Marii Volkovou z Podhorské nemocnice
v R˘mafiovû jsme pozvali k redakãnímu mikrofonu, abychom jí po-
loÏili nûkolik otázek, které souvisí nejen s jejím posláním, ale i s Ïi-
votním postojem.

rozhovor
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jde neuvûfiiteln˘m tempem dopfiedu, nejen v gynekologii. 
Tvé pracovní aktivity neznají hranic. Vede‰ pfiedporodní kurzy a tû-
locvik pro tûhotné, své pacientky dokonce nav‰tûvuje‰ i doma.
Pfiedná‰í‰ na ‰kolách a seznamuje‰ Ïáky s riziky vstupu do sexuál-
ního Ïivota, dospívajícím dívkám pfiedstavuje‰ prostfiedí gynekolo-
gické ambulance. Dokonce vede‰ místní organizaci âeského ãerve-
ného kfiíÏe. Jak se dá ve‰kerá tato ãinnost zvládnout? 
¤ada m˘ch aktivit souvisí se zájmy z dûtství. V âerveném kfiíÏi jsem
pracovala a pomáhala jako Ïákynû, takÏe nûkolikaletá ãinnost vyústila
logicky v to, Ïe jsem se stala pfiedsedkyní místní skupiny. Gros na‰í r˘-
mafiovské skupiny spoãívá v o‰acovacím stfiedisku, které sídlí v budo-
vû Mûstsk˘ch sluÏeb a Bytermu na Palackého ulici. O‰acení poskytu-
jeme lidem potfiebn˘m a sociálnû slab˘m nebo po návratu z detenãní-
ho zafiízení. V tom smûru máme velmi dobrou spolupráci s odborem
sociálních vûcí Mûstského úfiadu R˘mafiov. Dále spolupracujeme
s Diakonií Broumov, která na‰e pfiebytky pfieposílá dále, takÏe ani je-
din˘ kus odûvu, kter˘ nám na‰i obãané vûnují, nepfiijde nazmar. KaÏd˘
rok na‰e stfiedisko nav‰tíví asi tfii sta klientÛ. Tuto práci dûlám ráda
a vÏdycky mám pocit, Ïe to, co mohu pro ãlovûka udûlat, mnû jednou
bude pfiiãteno k dobru. K ãinnosti âerveného kfiíÏe patfií je‰tû dal‰í ak-
tivity – pfiedná‰ky o první pomoci, pomoc pfii pfiírodních katastrofách,
humanitárních akcích a dal‰í. Co se t˘ãe pfiedná‰ek pro Ïáky a studen-
ty, pfiíleÏitostnû spolupracuji se základní ‰kolou i s Gymnáziem
a Stfiední odbornou ‰kolou R˘mafiov. Pfiedná‰ky jsou koncipovány
vÏdy tak, aby vhodnû zapadaly do uãiva. Pokud jde o ãasovou nároã-
nost v‰ech m˘ch aktivit, ãlovûk si musí v‰e dobfie naplánovat a urãit si
priority. Nûkdy je to i na úkor rodiny, ale já to beru tak, Ïe to musí b˘t.
Nûkolik let jsi byla ãlenkou zastupitelstva mûsta. Jak na to období
vzpomíná‰? Podafiilo se ti prosadit nûkteré cíle, které sis jako za-
stupitelka pfiedsevzala? Kdybys dostala znovu nabídku b˘t ãlenkou
zastupitelstva, ‰la bys do toho znovu?
âlenkou zastupitelstva jsem byla jedno a pÛl volebního období, coÏ

je ‰est let. U mû to nikdy nebyly konkrétní, ale spí‰ globální cíle z po-
hledu r˘mafiovského patriota. VÏdy jsem mûla ohromnou radost,
kdyÏ se podafiila prosadit a dokonãit dobrá vûc, aÈ se jiÏ jednalo o re-
konstrukci námûstí nebo jen o dílãí vûci, kter˘ch se v na‰em mûstû
podafiilo dosáhnout. Nav‰tûvovala jsem komise, které nebyly vzdále-
ny mé profesi – sociálnû-zdravotní komisi a komisi Ïivotního pro-
stfiedí. Mám dobr˘ pocit, Ïe jsem mal˘m dílem pomohla nûãemu, ãe-
ho se ve mûstû dosáhlo. A pokud bych dostala znovu nabídku b˘t
ãlenkou zastupitelstva, asi bych neodmítla, ale pfiesvûdãena o tom
dnes úplnû nejsem. Mohu fiíci, Ïe R˘mafiov za posledních pár let ne-
uvûfiitelnû zkrásnûl, podafiila se realizovat fiada investic. Je vidût, Ïe
urãené a získané dotace byly správnû vyuÏity. A to je moc dobfie.
MÛÏe‰ se zmínit o sv˘ch zálibách? Vím, Ïe k nim patfií i zahrádka.
Zahrádka mû opravdu dobíjí. Ov‰em ne vÏdy tomu tak bylo. Pamatuji
dobu raného mládí, kdy mi bylo zatûÏko se dotknout hlíny a u‰pinit
si nehty. Bylo to období vzdoru. Ale dnes zahrádku miluji a jít po prá-
ci nûco pohrabat, pokopat nebo si sednout, dát si kafe na sluníãku, to
mû hodnû dobíjí. Mám ráda slunce a teplo, takÏe nepohrdnu dovole-
nou u mofie, odpoãinout si, relaxovat, taky ráda jezdím na kole, a aby
to bylo snaz‰í, tak na elektrokole. Moc ráda ãtu, i kdyÏ v poslední do-
bû spí‰e odborné knihy, ve zdravotnictví je potfieba se stále vzdûlávat.
A málem bych zapomnûla, obãas s kolegy z práce hrajeme kuÏelky,
tady ve vitrínû jsou na‰e úspûchy – poháry a medaile.
Které místo na svûtû je ti nejbliÏ‰í?
Jedno takové místo opravdu mám. To místo vnímám spí‰ pocitovû.
Chodili jsme tam s rodiãi. Vyrazili jsme celá rodina, vzali kotlíky
a pû‰ky do‰li do areálu hornomûstské zatáãky, tenkrát tam je‰tû ne-
stála lyÏafiská chata. Tekl tam potÛãek s ãirou vodou, na nûm byl vod-
ní ml˘nek. Uvafiili jsme gulá‰ovou polévku, v‰ichni jsme si zahráli –
vyrobili si suk˘nky z kapradí. Máme to i na fotkách a toto je mé dût-
ství. Tam se moc ráda vracím.
Dûkuji za rozhovor. JiKo, fota: archiv M. Volkové

Kardiologická ambulance informuje
Od kvûtna 2017 zaãínáme provádût rutinní kontroly implantovan˘ch kardiostimulátorÛ a implantabilních defibrilátorÛ (ICD) od v˘rob-
cÛ Biotronik a St. Jude Medical. V dal‰ím období pfiedpokládáme kontroly pfiístrojÛ od dal‰ích v˘robcÛ.
Objednávky ke kontrolám pfiijímáme dennû od 7:00 do 12:00 na tel. ã. 601 106 806. MUDr. Marie Lazárová – Kardiologie R˘mafiov

·kolství

Zápis do matefiské ‰koly v R˘mafiovû
Novela ‰kolského zákona pozmûnila pfied‰kolní vzdûlávání hned
v nûkolika vûcech. Nejpodstatnûj‰í zmûnou je povinné pfied‰kolní
vzdûlávání pro dûti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou vûku pûti let.
Rodiãe a zákonní zástupci dûtí (dále jen „rodiãe“) mají nûkolik moÏ-
ností, jak poÏadavku zákona vyhovût.
Docházka dítûte do matefiské ‰koly, kam jsou v tomto pfiípadû dûti
pfiijímány pfiednostnû (vztahuje se pouze na dûti s trval˘m pobytem
v R˘mafiovû). Pfied‰kolní vzdûlávání je pro pfied‰koláky bezplatné,
rodiãe hradí za dítû pouze stravné. Informace k zápisu dítûte do ma-
tefiské ‰koly naleznete níÏe.
Individuální vzdûlávání dítûte musí rodiã v dobû zápisu, nejpozdûji
v‰ak do konce kvûtna, oznámit písemnû fieditelce matefiské ‰koly.
Oznámení o individuálním vzdûlávání musí obsahovat identifikaãní
údaje dítûte (jméno a pfiíjmení, rodné ãíslo, místo trvalého pobytu),
období, po které bude dítû individuálnû vzdûláváno, a dÛvody pro in-
dividuální vzdûlávání. Dítû v tomto pfiípadû mÛÏe b˘t vzdûláváno ro-
diãem nebo jinou osobou, pfiíp. mÛÏe nav‰tûvovat jiné zafiízení neÏ
matefiskou ‰kolu. Rodiãe v‰ak musí zajistit úãast dítûte na ovûfiení 
úrovnû osvojení oãekávan˘ch v˘stupÛ v jednotliv˘ch oblastech podle
Rámcového vzdûlávacího programu pro pfied‰kolní vzdûlávání v ma-
tefiské ‰kole – nejedná se o zkou‰ku, rodiã pouze obdrÏí doporuãení
pro dal‰í postup vzdûlávání.
Vzdûlávání dítûte v pfiípravné tfiídû základní ‰koly nebo ve tfiídû pfií-
pravného stupnû základní ‰koly speciální, které si rodiã sám dohodne s fie-
ditelem této ‰koly. V R˘mafiovû tyto tfiídy Z· Jelínkova 1 ani Z· ·kolní

námûstí 1 nezfiizuje, pokud by tedy rodiãe mûli o tento typ vzdûlávání dí-
tûte zájem, musejí se obrátit na jinou základní ‰kolu dle vlastního v˘bûru.
Pfiijetí dítûte k tomuto typu vzdûlávání v‰ak rodiãe musí písemnû oznámit
fieditelce M· R˘mafiov.
Vzdûlávání v zahraniãní ‰kole na území âeské republiky, ve které mi-
nisterstvo povolilo plnûní povinné ‰kolní docházky. I zde musí rodiãe pfii-
jetí dítûte oznámit fieditelce M· R˘mafiov.
Pokud rodiãe nepfiihlásí dítû k povinnému pfied‰kolnímu vzdûlávání, nebo
jej pfiihlásí, ale dítû se nebude bez omluvy vzdûlávání úãastnit, vystavují se
stíhání za pfiestupek, kter˘ mÛÏe b˘t pokutován do v˘‰e 5 000 korun.
Jak bude v leto‰ním roce organizován zápis do matefiské ‰koly
v R˘mafiovû? Rodiãe mohou se sv˘mi dûtmi nav‰tívit postupnû v‰ech-
na pracovi‰tû ‰koly, prohlédnout si interiér, vybavení, seznámit se s pe-
dagogy a prostfiedím ‰koly. Rodiãe si s dûtmi mohou pohrát, zapojit se
do pfiipraven˘ch her a ãinností, informovat se o zamûfiení jednotliv˘ch
pracovi‰È a prostudovat si jednotlivé vzdûlávací programy.
Dny otevfien˘ch dvefií jsou naplánovány v tûchto termínech:
Matefiská ‰kola R˘mafiov, Zámeck˘ park 6, Janovice

24. 4. 2017 14:30–16:30
Matefiská ‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30

25. 4. 2017 14:30–16:30
Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3

26. 4. 2017 14:30–16:30
Matefiská ‰kola R˘mafiov, 1. máje 11

27. 4. 2017 14:30–16:30
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Pfii náv‰tûvû ‰koly si rodiãe mohou vyzvednout formuláfi pro zápis dí-
tûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání. Pokud na to zapomenou, nic se ne-
dûje – Ïádost je moÏno si stáhnout na internetov˘ch stránkách ‰koly
www.msjelinkova.cz. Îádost má dvû strany – první stranu vyplÀují
rodiãe, druhou pak potvrdí dûtsk˘ lékafi. O pfiijetí dítûte se zdravot-
ním postiÏením rozhodne fieditelka ‰koly na základû písemného vy-
jádfiení ‰kolského poradenského zafiízení nebo registrujícího lékafie. 
Pokud je pro dítû pfied‰kolní vzdûlávání povinné, nepoÏaduje ‰kola
doklad o oãkování. Dûti mlad‰í 5 let mohu b˘t pfiijaty, jen pokud se
podrobily stanoven˘m pravideln˘m oãkováním, nebo mají doklad, Ïe
jsou proti nákaze imunní nebo se nemÛÏou oãkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. 
¤ádnû vyplnûnou a podepsanou Ïádost vãetnû potvrzení lékafie pfii-
nesou rodiãe osobnû na fieditelství ‰koly ve stfiedu 10. kvûtna 2017
v dobû od 8:00 do 16:30. Jde o administrativní jednání, proto dopo-
ruãujeme pfiíchod bez dítûte. K zápisu je nutno pfiinést také rodn˘ list
dítûte a obãansk˘ prÛkaz rodiãe nebo zákonného zástupce (doklad
o tom, Ïe je dítû pfiihlá‰eno k trvalému pobytu v R˘mafiovû). Îádost
o pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání bude fiádnû zaregistrována
a její vyfiízení podléhá správnímu fiádu. Pro nahlíÏení do spisu pfied
vydáním rozhodnutí je vzhledem k provozním podmínkám ‰koly vy-
hrazen termín 24. kvûtna od 13:00 do 16:00, po dohodû s fieditelkou
je samozfiejmû nahlíÏení do spisu moÏné kdykoli. Stejnû tak se rodi-
ãe jako úãastníci správního fiízení mohou vyjadfiovat k podkladÛm
pro vydání rozhodnutí.
Ve správním fiízení o pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání rozho-
duje fieditelka matefiské ‰koly podle následujících priorit:
1) dûti, které k 31. srpnu 2017 dovr‰í pût let vûku a vztahuje se na nû

povinnost pfied‰kolního vzdûlávání dle zákona,
2) dûti, které k 31. srpnu 2017 dovr‰í ãtyfii roky vûku a vztahuje se na
nû pfiednost pfii pfiijímání k pfied‰kolnímu vzdûlávání dle zákona,
3) ostatní dûti s trval˘m pobytem v R˘mafiovû k pravidelné celoden-
ní docházce dle data narození dítûte (tj. od nejstar‰ích k nejmlad‰ím)
do pfiípadného naplnûní kapacity ‰koly,
4) dûti, které nemají trval˘ pobyt v R˘mafiovû, k pravidelné celoden-
ní docházce dle data narození dítûte (tj. od nejstar‰ích k nejmlad‰ím)
do pfiípadného naplnûní kapacity ‰koly,
5) ostatní dûti.
K poÏadavkÛm rodiãÛ lze pfiihlédnout pouze pfii opakované Ïádosti,
tj. dítû nepfiijaté k pfied‰kolnímu vzdûlávání v minulém ‰kolním roce,
pfiípadnû umístûní dítûte na konkrétní pracovi‰tû, pokud se na stej-
ném pracovi‰ti vzdûlává jeho sourozenec.
Na rozhodnutí o pfiijetí dítûte má fieditelka matefiské ‰koly ze zákona
lhÛtu 30 dnÛ, ve sloÏitûj‰ích pfiípadech pak aÏ 60 dnÛ. V̆ sledky pfii-
jímacího fiízení budou zvefiejnûny na webov˘ch stránkách ‰koly
a v jednotliv˘ch budovách matefiské ‰koly vÏdy u vstupu do budovy
a v ‰atnách. Zvefiejnûny nebudou jména nebo osobní údaje dûtí ãi ro-
diãÛ, ale registraãní ãísla podan˘ch Ïádostí. 

Kontaktní údaje: 
Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3, okres Bruntál
Jelínkova 3, 795 01 R˘mafiov
Tel. 732 786 713
E-mail: ms.jelinkova@seznam.cz
Webové stránky: www.msjelinkova.cz

BoÏena Jaro‰ová, fieditelka M· R˘mafiov

Pûtiboj mezi ‰kolami pokraãoval druh˘m kolem
Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1, se
v Zátoru zúãastnila druhého kola soutûÏe tfií
‰kol v pûtiboji Odznaku v‰estrannosti olympij-
sk˘ch vítûzÛ. V pátek 31. bfiezna se 49 ÏákÛ
‰kol z Lichnova, R˘mafiova a domácího Zátora,
rozdûlen˘ch do dvanácti ãtyfiãlenn˘ch druÏ-
stev, utkalo v pûti disciplínách OVOV – v troj-
skoku, pfieskoku pfies ‰vihadlo, shybech, kli-
cích a hodu medicinbalem.
Na‰e ‰kola postavila tfii druÏstva dívek
a jedno druÏstvo hochÛ. Dívãí druÏstvo ve
sloÏení Karolína Ry‰ková, Ivana Hofiín-
ková, Sa‰a Glacnerová a Ema Îáková zví-
tûzilo a druÏstvo s Terezou Altmanovou,
Veronikou Tihelkovou, Lenkou Valá‰ko-
vou a Katefiinou Malou skonãilo tfietí. O de-
set bodÛ za nimi skonãilo na ãtvrtém místû
na‰e tfietí druÏstvo ve sloÏení Tereza ·ulí-
ková, Lucie ·karupová, Denisa DaÀková
a Barbora Tihelková. Ho‰i sloÏení pouze ze
‰esÈákÛ a jednoho páÈáka v sestavû Ondfiej
Kfienek, Ivan Kotlárik, Milan Kfiepelka
a Roland Wenzel skonãili celkovû tfietí.
V jednotlivcích jsme byli rovnûÏ skvûlí,
o ãemÏ hovofií velké
mnoÏství medailí. V ka-
tegorii dívek roãníkÛ
2002–2004 obsadila
dûvãata druhé a tfietí
místo díky Karolínû
Ry‰kové a Tereze
Altmanové, v katego-
rii 2005–2007 zvítûzi-
la Sa‰a Glacnerová
a na druhém místû
skonãila Ema Îáková.
Ani ho‰i neode‰li
s prázdnou, v kategorii
2005–2007 celkovû

zvítûzil Ondfiej Kfienek a druhé místo obsa-
dil Roland Wenzel. Vzhledem k tomu, Ïe to
pro mnohé na‰e závodníky byly první zá-
vody s konkurencí, jsou v˘sledky velmi
nadûjné. Ukázaly v‰ak, Ïe je tfieba je‰tû
mnoho tréninku a úsilí k dal‰ímu zlep‰ení.
V‰echny na‰e Ïáky je tfieba pochválit za
slu‰né chování na závodech a v˘bornou
reprezentaci na‰í ‰koly. Velmi mi pomo-
hla i Helena Továrková, která se zhostila
role asistentky a fotografky. ZároveÀ je
tfieba sloÏit velkou poklonu organizátorce
tohoto závodu Mgr. Romanû Lantové s t˘-
mem ÏákyÀ 9. tfiíd za pûknou soutûÏ plnou
cen, navíc s v˘bornou atmosférou, podpo-
fienou tanãením zumby v‰ech závodníkÛ
na zaãátku a konci soutûÏe. Pro tfietí kolo
soutûÏe tfií ‰kol, které bude na konci dub-
na na krásném atletickém hfii‰ti pofiádat
na‰e ‰kola, nasadily pofiadatelskou laÈku
hodnû vysoko.

Mgr. Miloslav Slouka
Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
Foto: Helena Továrková

Bodovací soutûÏ základních 
a stfiedních ‰kol

Od loÀského roku se koná v bruntálském okrese soutûÏ
O pohár Asociace ‰kolních sportovních klubÛ v úãasti
a v˘sledcích na sportovních ‰kolních soutûÏích. Toto klá-
ní zavedl nov˘ pfiedseda A·SK okresu Bruntál Mgr. Petr
Sekanina jako motivaci pro zlep‰ení úãasti v soutûÏích
na‰eho okresu.
V loÀském roce získaly krásn˘ pohár za vítûzství
v této soutûÏi Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, a Gymnázi-
um Krnov. V prÛbûÏném pofiadí základních ‰kol letos
opût vede R˘mafiov, na druhém místû je zatím Z·
Krnov, Janáãkovo námûstí, a následují ‰koly Z·
Vrbno, Z· a M· Zátor a Z· Bruntál, Jesenická. Mezi
stfiedními ‰kolami je zatím na prvním místû
Gymnázium Krnov, následuje Stfiední pedagogická
‰kola a Stfiední
zdravotn ická
‰kola Krnov, 
dále V‰eobecné
a sportovní gym-
názium Brun-
tál a koneãnû
Stfiední odborná
‰kola dopravy
a cestovního ru-
chu Krnov. Do
konce ‰kolního
roku se uskuteã-
ní je‰tû fiada sou-
tûÏí, takÏe nic
není rozhodnuto
a pofiadí se mÛÏe
zmûnit. 

Foto a text:
Mgr. Miloslav

Slouka, 
správce 

hodnocení A·SK
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Základní ‰kola praktická oslavuje sedmdesát let
S kulat˘m v˘roãím konce války a odsunu nûmecky mluvícího obyvatelstva
z pohraniãí souvisí i jubilea vzniku fiady ãesk˘ch institucí v R˘mafiovû. Po
gymnáziu, knihovnû ãi tûlov˘chovné jednotû Jiskra si nyní sedmdesát let 
existence pfiipomíná i Základní ‰kola na ·kolním námûstí.
Základní ‰kola pro Ïáky, ktefií z nûjakého dÛvodu nezvládali tempo
klasické v˘uky, tehdy oznaãovaná jako zvlá‰tní, byla v R˘mafiovû 
oficiálnû zfiízena Zemskou ‰kolní radou v Brnû uÏ 1. záfií 1946, ale 
uãit se v ní zaãalo aÏ o pÛl roku pozdûji. V jediné tfiídû vyuãoval pat-
náct dûtí uãitel a fieditel v jedné osobû Josef Jefiábek, osobnost spoje-
ná mimo jiné i se zaloÏením r˘mafiovské knihovny. Bûhem následu-
jících desetiletí se ‰kola pot˘kala s mnoha obtíÏemi – s kvalitou v˘-
ukov˘ch prostor a zázemí (nûkolikrát se stûhovala, roz‰ifiovala a re-
konstruovala), se zmûnami pedagogického sboru i vedení (vystfiídalo
se v ní sedm fieditelÛ a nûkolik desítek uãitelÛ) i s nutností obhajovat
opodstatnûní své existence. Ani v souãasnosti nemají zvlá‰tní ãi spe-
ciální ‰koly, dnes naz˘vané ‰kolami praktick˘mi, podporu celé spo-
leãnosti, naráÏejí na pfiedsudky i opakované hrozby zru‰ením v rám-
ci tzv. reforem vzdûlávání. V‰em tûmto „turbulencím“ r˘mafiovská

základní ‰kola praktická uÏ sedmdesát let odolává a dnes je nejstar‰í
institucí svého druhu v bruntálském okrese.
Oslavy jubilea zahájila 3. dubna vernisáÏ v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ v ga-
lerii U Stromu poznání r˘mafiovské knihovny. V̆ kresy, ‰perky, zdo-
bené nádobí, v˘robky z ovãí vlny, objekty z pfiírodnin nebo kalendá-
fie zdobené pracemi ÏákÛ, které ‰kola kaÏdoroãnû vydává, si mohou
náv‰tûvníci knihovny prohlédnout do konce dubna.
O t˘den pozdûji se oslava v˘roãí pfiesunula pfiímo do hlavní budovy
na ·kolním námûstí. V ní pfied sedmdesáti lety zvlá‰tní ‰kola vznik-
la, a pfiestoÏe ji poté ãekalo nûkolik pfiesunÛ, napfi. na Sokolovskou 
ulici ãi na ulici Julia Sedláka, od roku 1960 opût sídlí uÏ trvale zde.
I sama budova má svou historii, více neÏ dvojnásobnû dlouhou (do
roku 1945 zde pÛsobila nûmecká dívãí obecná ‰kola). Stáfií stavby
ov‰em pfiiná‰í i nutnost nákladn˘ch oprav. V pováleãném období by-
lo v budovû napfi. instalováno ústfiední topení, elektroosmóza k od-
stranûní vlhkosti v pfiízemí, rekonstruovaly se uãebny i sociální zafií-
zení. Zásadní úpravy provedl vlastník, mûsto R˘mafiov, na hlavní
i sousední budovû dílen v posledním desetiletí. Ve ‰kole bylo roku
2005 vybudováno bezbariérové pfiízemí, v roce 2009 byla kompletnû

rekonstruována sousední budova, v níÏ kromû pracovní dílny vznik-
la moderní cviãná kuchynû a v podkroví ‰kolní druÏina, a koneãnû
roku 2013 byla vymûnûna okna a zateplena fasáda hlavní budovy. 
Ve stfiedu 12. dubna uspofiádala ‰kola jako souãást oslav jubilea den
otevfien˘ch dvefií. Zájemci si mohli prohlédnout obû ‰kolní budovy,
zhlédnout recitaãní, hudební a taneãní vystoupení dûtí, prolistovat si
‰kolní kroniky nebo v˘ukové materiály a dozvûdût se mnohé nejen
o historii, ale i o souãasnosti ‰koly. Tu dnes nav‰tûvuje 53 dûtí s tzv.
speciálními vzdûlávacími potfiebami, pfiedev‰ím dûti s lehk˘m men-
tálním postiÏením, ve speciální tfiídû téÏ Ïáci se stfiedním ãi tûÏk˘m
mentálním handicapem, kombinovan˘mi vadami ãi autismem.
Peãuje o nû patnáctiãlenn˘ personál, z toho devût speciálních peda-
gogÛ a tfii asistenti. Kromû v˘uky ‰kola zaji‰Èuje mimo‰kolní aktivi-
ty, pofiádá sportovní turnaje nebo akademie.
Základní ‰kola praktická v R˘mafiovû se pfii pfiíleÏitosti svého v˘roãí
pfiedstavila jako instituce, která slovy fieditelky Mgr. Hany Mûrákové
umoÏÀuje dûtem s nejrÛznûj‰ími handicapy a omezeními pfiipravit se
na Ïivot. „I dûti s postiÏením si zaslouÏí zaÏít pocit úspûchu. Snad je
v na‰í ‰kole vidût, Ïe se nám dafií s nimi pracovat a Ïe svou práci dû-
láme dobfie,“ dodala Hana Mûráková. ZN

Zu‰kaband koncertoval ve slovensk˘ch Rajeck˘ch Teplicích
Základní umûlecká ‰kola kromû jin˘ch sv˘ch aktivit v poslední dobû
rozvíjí vazby, kter˘mi na‰e mûsto disponuje na oficiální úrovni.
R˘mafiov totiÏ navázal partnerství s mnoh˘mi mûsty v zahraniãí
a tûchto kontaktÛ mÛÏe jistû vyuÏít kaÏd˘, kdo se má s ãím pochlu-
bit a co nabídnout. Nyní to byl orchestr Zu‰kaband, kdo vyuÏil part-
nerství se slovensk˘m mûstem Rajec.
R˘mafiov‰tí hudebníci tak mûli moÏnost na tfii dny vycesto-
vat na Slovensko a na koncertû zahrát pfiedev‰ím klientÛm
a hostÛm lázeÀsk˘ch Rajeck˘ch Teplic. Koncert byl odmû-
nûn potleskem ve stoje – na‰i sloven‰tí partnefii byli úrovní
hudební produkce opravdu v˘raznû pfiekvapeni. Tím pádem
nebyl dÛvod, proã ãleny orchestru neodmûnit trochou roz-
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mazlování – lázeÀskou koupelí a prav˘mi slovensk˘mi halu‰kami.
Tento koncert byl první z fiady aktivit, které jsme v rámci na‰eho no-
vého pfiátelství se ZU· Rajec naplánovali. JiÏ nyní poãítáme s dal‰ím
koncertem – tentokrát slovensk˘ch dûtí u nás – a rozhodnû nemíníme

zÛstat pouze u hudby. R˘mafiovská „ZU·ka“ má co nabídnout i na
poli divadelním, taneãním a v˘tvarném. TakÏe se na umûní v podání
slovensk˘ch dûtí mÛÏe tû‰it i r˘mafiovské publikum. 

Jifií Taufer, foto: archiv ZU· R˘mafiov

Vandal si vyhlédl auto na parkovi‰ti
·kodu za 10 tisíc korun zpÛsobil vandal majiteli oktávie zaparkova-
né u prodejny potravin na Opavské ulici v R˘mafiovû. V noci z 8. na
9. dubna si auto vyhlédl na parkovi‰ti a rozbil mu pfiední sklo, po-
‰kodil dvefie a vytrhl zpûtná zrcátka. R˘mafiov‰tí policisté pfiípad za-

dokumentovali, zahájili úkony trestního fiízení pro podezfiení z pfieãi-
nu po‰kození cizí vûci a pátrají po pachateli, kterému hrozí trest vû-
zení aÏ na jeden rok, zákaz ãinnosti nebo propadnutí vûci.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková, skupina tisku a prevence Bruntál

Jana Krausová a Karel Roden vystoupí v kvûtnu v R˘mafiovû
Na sobotu 27. kvûtna pfiipravuje SVâ R˘mafiov divadelní pfiedstave-
ní O lásce aneb Parle moi d‘amour, ve kterém se jako hlavní a je-
diní úãinkující pfiedstaví Jana Krausová a Karel Roden.
Hra francouzského spisovatele Philippe Claudela je, jak uÏ obsazení
napovídá, komorní záleÏitostí, která s lehce drastick˘m humorem sle-
duje pár stfiedního vûku, jenÏ ve svém pfiepychovém bytû probírá nej-
rÛznûj‰í traumata dlouholetého manÏelského vztahu.

Zaãátek je naplánován na 19:00 a vstupenky je moÏno zakoupit na
www. ticketart.cz nebo v prodejním místû této spoleãnosti, kter˘m je
novû Informaãní centrum na námûstí Míru 6 (muzeum). 
Otevírací doba: Po–Pá: 8:30–12:00 13:00–17:00

So: 9:00–12:00 13:00–16:00
Ne: 13:00–16:00

Jan Pfiikryl, SVâ R˘mafiov

Stupkovo kvarteto zahrálo po tfiech letech v R˘mafiovû opût bravurnû 
Koncert váÏné hudby v podání Stupkova kvarteta se ve Stfiedisku volného ãa-
su uskuteãnil témûfi na den pfiesnû po tfiech letech (v úter˘ 4. dubna). Sál
ov‰em ve ‰vech nepraskal. 
VáÏná hudba dnes nepatfií k tûm nejpopulárnûj‰ím ÏánrÛm. Mladá ge-
nerace poslouchá jiné hudebníky neÏ Dvofiáka nebo Cherubiniho, je-
jichÏ skladby zaznûly na koncertu v SVâ, dluÏno dodat, Ïe v preciz-
ním pfiednesu komorního Stupkova kvarteta pod vedením primária
Vladimíra ÎÛrka. Navzdory ‰ir‰ímu nezájmu má i tento hudební Ïánr
své skalní posluchaãe. Obecnû ale platí, Ïe se interpreti váÏné hudby
snaÏí hledat nové trendy. 
Opaãnou cestou jdou nûkteré popové kapely ãi rockoví interpreti,
ktefií se inspirují motivy váÏné hudby. Skupina Mefisto kdysi jako
kytarovou instrumentálku hrála Uhersk˘ tanec ã. 5 od Johannesa
Brahmse. Houslista Jaroslav Svûcen˘ s klávesistou skupiny Lucie
Michalem Dvofiákem zase vystupovali v programu Vivaldianno.
Kapela Emerson, Lake & Palmer pfiepracovala Obrázky z v˘stavy
Modesta Petroviãe Musorgského. Jeho dílo, pÛvodnû napsané pro
klavír, vÛbec vzbudilo velk˘ ohlas mezi umûlci napfiíã hudebními
Ïánry a dnes se asi nejvíc hraje v orchestrální úpravû Maurice Ravela.
Skupina Procol Harum zaloÏila melodii svého hitu A Whiter Shade of
Pale na skladbû Johanna Sebastiana Bacha a heavymetalová kapela
Accept si ve skladbû Metal Heart vypÛjãila pár tónÛ z klavírní sklad-
biãky Pro Eli‰ku Ludwiga van Beethovena. 
Kam tím mífiím? Posluchaãi úterního koncertu mohli nab˘t dojmu, Ïe
Stupkovo kvarteto pÛsobí ponûkud zkostnatûle. Pfii koncertu pfied tfie-
mi lety primárius Vladimír ÎÛrek pfiedstavil kvarteto a pfiiblíÏil re-
pertoár. Bylo to mnohem pfiíjemnûj‰í a posluchaãÛm vstfiícnûj‰í.
Letos tomu tak nebylo. Z hlediska zklamání z nízké úãasti asi opráv-
nûnû.
Stupkovo kvarteto bylo zaloÏeno v roce 1981 a navázalo na tradici
nûkdej‰ího studentského kvarteta posluchaãÛ Palackého univerzity
Olomouc, které pÛsobilo v letech 1960–1971. PÛvodní název soubo-
ru znûl Nové kvarteto, pozdûji ale do svého názvu pfievzal jméno
Franti‰ka Stupky, dirigenta âeské filharmonie a poté Moravské fil-
harmonie v Olomouci, která se díky nûmu zafiadila mezi pfiední ães-
koslovenská symfonická tûlesa. V repertoáru kvarteta se objevily
i ménû hrané skladby ãesk˘ch autorÛ, vãetnû hudby 20. století.

Primáriem Stupkova kvarteta je koncertní mistr, první houslista
a v neposlední fiadû doktor pfiírodních vûd a matematik Vladimír
ÎÛrek, kter˘ od roku 1973 pÛsobil v Karlíkovû kvartetu, v roce 1987
zaloÏil komorní orchestr I‰i Krejãího a do roku 1997 byl jeho umû-
leck˘m vedoucím a koncertním mistrem. Spolu s ním se na koncertu
v SVâ pfiedstavili kolegové z Moravské filharmonie Martina
Fischerová – druhé housle, Jifií Kobza – viola a David Kostrhon – 
violoncello. Posluchaãi vyslechli Kvartetní vûtu F dur Antonína
Dvofiáka. Právû interpretace Dvofiákova komorního díla je pro
Stupkovo kvarteto stûÏejní. Na repertoáru má nûkolik jeho smyãco-
v˘ch kvartetÛ a mnohokrát uvedlo dal‰í jeho nároãná a málo fre-
kventovaná díla. Následoval Smyãcov˘ kvartet ã. 5 F dur Luigiho
Cherubiniho a po pfiestávce Smyãcov˘ kvartet op. 70 Christiana
Sindinga. 
Posluchaãi odcházeli z úterního koncertu obohaceni o jedineãn˘ kul-
turní záÏitek a CD s nahrávkou Stupkova kvarteta, kter˘ obdrÏeli ja-
ko dárek, nicménû se smí‰en˘mi pocity, neboÈ souboru chybûl kon-
takt s nepoãetn˘m publikem, a i kdyÏ pÛsobil profesionálnû a bez-
chybnû, pfiipomínal spí‰e lodní kvarteto hrající ChopinÛv Valãík na
rozlouãenou na potápûjícím se Titaniku. JiKo

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
duben – kvûten 2017
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Jaroslav Du‰ek vyprodal âtyfii dohody i tu Pátou 
Dvû dlouho dopfiedu vyprodaná pfiedstavení a náv‰tûvnost kolem sedmi sto-
vek divákÛ, taková je bilance úterního a stfiedeãního divadelního pfiedstave-
ní (11. a 12. 4.) âtyfii dohody a Pátá dohoda, které pfiivezl do R˘mafiova skvû-
l˘ divadelní a filmov˘ herec a reÏisér Jaroslav Du‰ek se sv˘m t˘mem. 
Obû pfiedstavení vnikla na motivy stejnojmenn˘ch knih Dona Migu-
ela Ruize, mexického autora knih o neo‰amanismu a spiritualitû New
Age. Ve âtyfiech dohodách odhaluje Ruiz zdroj ‰patn˘ch Ïivotních
návykÛ, které nás pfiipravují o radost a vedou ke zbyteãnému utrpení.
âtyfii dohody, zaloÏené na staré toltécké moudrosti, nabízejí nov˘
pfiístup k vlastnímu nitru, abychom dokázali promûnit svÛj Ïivot
v proÏitek svobody, opravdového ‰tûstí a lásky. Ruiz shrnuje základ-
ní toltéckou moudrost a vyjadfiuje, co pro muÏe a Ïeny znamená Ïít
jako mírumilovní váleãníci v moderním svûtû. V toltécké tradici ve-
de nagual ãlovûka k osobní svobodû. Don Miguel Ruiz je nagual z ro-
du RytífiÛ orla a vûnuje se pfiedávání uãení star˘ch ToltékÛ. 
Jaroslav Du‰ek vede v pfiedstavení monolog a vysvûtluje divákÛm
postupnû v‰echny ãtyfii dohody této knihy, kterou pfieloÏil Viktor
Faktor. Mezi jednotliv˘mi dohodami vystupují dva hudebníci –
Zdenûk Konopásek na bicí a Pjér La ·é‘z na kytary. Du‰ek promlou-
vá na témata vzdûlávacího systému, v˘chovy dûtí, partnersk˘ch vzta-

hÛ a vnímání vlastního ega a ukazuje, Ïe cel˘ ná‰ systém je zaloÏen˘
na nesmyslném a nerovném soutûÏení a honbou za iluzorním svûtem.
První dohoda fiíká, abychom nehfie‰ili slovem. Mûli bychom hovofiit
jako osobnost a fiíkat jen to, co si myslíme, vyh˘bat se uÏívání slov
proti sobû nebo k pomlouvání druh˘ch, uÏívat sílu slova ve jménu
pravdy a lásky. Ve Druhé dohodû se dozvíme, Ïe bychom si nemûli
brát nic osobnû. Nikdo nedûlá nic kvÛli nám, co druzí fiíkají a dûlají,
je projevem jejich vlastní situace a snÛ. KdyÏ budeme imunní proti
názorÛm a ãinÛm druh˘ch, nestaneme se obûtí zbyteãného utrpení.
Tfietí dohoda praví, Ïe bychom si nemûli vytváfiet Ïádné domnûnky.
Mûli bychom nalézt odvahu klást otázky a vyjádfiit, co skuteãnû chce-
me. S ostatními bychom mûli hovofiit natolik jasnû, jak to jen dove-
deme, abychom se vyhnuli nedorozumûním, smutku a dramatÛm.
Tvrdí se, Ïe pouze touto jedinou dohodou dokáÏeme zcela zmûnit
svÛj Ïivot. A koneãnû ãtvrtá dohoda fiíká, Ïe bychom mûli dûlat v‰e
tak, jak nejlépe dovedeme. 
âtyfii dohody mûly premiéru 17. fiíjna 2004 v praÏském divadle Na
Lávce. Od té doby se pfiedstavení stalo kasovním trhákem napfiíã ce-
l˘m âeskem. Svûdãí o tom dlouho dopfiedu vyprodaná pfiedstavení,
a to nejen ta praÏská.
Podobné je to s pfiedstavením Pátá dohoda, které vzniklo opût podle
knihy Dona Miguela Ruize. Spolu se sv˘m synem Donem Josem
Ruizem nabízí nov˘ pohled na âtyfii dohody. V̆ sledkem praktiková-
ní Páté dohody je naprosté pfiijetí sebe sama, takov˘ch, jací jsme,
a téÏ v‰ech ostatních lidí. Pátá dohoda má za úkol pfiinést lidem na
celém svûtû svobodu b˘t sami sebou. Zavádí nás do hlub‰í roviny na-
‰eho sebeuvûdomování a navrací nás k na‰emu vrozenému pravému

já. Snad i proto je pro nûkteré diváky Pátá dohoda ménû srozumitel-
ná neÏ âtyfii dohody. Pfiitom pfiipomíná nejvût‰í dar, kter˘m se mÛ-
Ïeme obdarovat: svobodu b˘t sám sebou. 
Po náv‰tûvû obou pfiedstavení nelze ‰etfiit pfiívlastky, jako skvûlé, jed-
noduché, úÏasné, geniální. âlovûk se musí nutnû zamyslet nad sv˘m
dosavadním Ïivotem. Obû pfiedstavení humornû a s velk˘m nadhle-
dem nabourávají zajeté zpÛsoby my‰lení a vnímání skuteãnosti
a Du‰kova charismatická osobnost dokáÏe vtipnû, metaforicky a zá-
roveÀ srozumitelnû vyprávût a odhalovat velká moudra. Herec je na-
víc skvûl˘m improvizátorem, takÏe dûj her se tu a tam mÛÏe mírnû li-
‰it. NebraÀme se pouÏít kli‰é – pfiedstavení má hluboké sdûlení, kte-
ré zasáhne srdce snad kaÏdého vnímavûj‰ího diváka. 
Partnery pfiedstavení s v˘pravou Radky Kalabisové, v choreografii
Viktora Zborníka, se svûtly Martina Du‰ka a v reÏii Jaroslava Du‰ka
byly mûsto R˘mafiov, Mûstské muzeum R˘mafiov, SVâ R˘mafiov, ho-
tel Excelent a R˘mafiovsk˘ horizont. Tfieba dodat, Ïe si úãinkující po-
chvalovali velmi dobrou spolupráci s technick˘m t˘mem SVâ
R˘mafiov v ãele s Janem Pfiikrylem.
âást v˘tûÏku z pfiedstavení (cca 80 tisíc korun) vûnují realizátofii ob-
ãanskému sdruÏení Adventor, poskytujícímu podporu autistické ko-
munitû, dále Kouzelné bufiince R˘mafiov, Spoleãnosti pro podporu li-
dí s mentálním postiÏením v âR, Diakonii âCE – stfiedisku R˘mafiov
a taneãním skupinám Move2you a Neila Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov.
Za Diakonii âCE – stfiedisko R˘mafiov vyjádfiila podûkování Ilona
Nyíri: „Chtûla bych jménem Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû
podûkovat realizátorÛm a zejména herci Jaroslavu Du‰kovi za po-
skytnut˘ sponzorsk˘ dar z v˘tûÏku obou pfiedstavení. Peníze budou
pouÏity ke zkvalitnûní sluÏeb, které na‰e stfiedisko poskytuje.“
Za Kouzelnou bufiinku se vyjádfiila Lucie Camfrlová: „Dûkuji za
krásné pfiedstavení a za v‰echny ‰Èastné bytosti, i za Kouzelnou bu-
fiinku.“ JiKo, fota: Jakub Vala a redakce

Za Kouzelnou bufiinku dûkuje za finanãní dar Lucie Camfrlová
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S Jaroslavem Du‰kem o svobodû, Toltécích i bûÏném Ïivotû

Názor, Ïe cel˘ ná‰ systém je zaloÏen˘ na nesmyslném a nerovném sou-
tûÏení a honbû za iluzorním svûtem, a touhu po tom b˘t sám sebou a mít
osobní svobodu jsi získával postupnû od studentsk˘ch let, nebo to byla
pfielomová záleÏitost?
Ne, ne, u mû nenastal Ïádn˘ zlom. Hodnû lidí vypráví o nûjakém zlomu,
já to tak nemám. O smyslu a fungování Ïivota jsem pfiemítal uÏ na gym-
náziu, moÏná i o nûco dfiív. Vzpomínám, Ïe tenkrát se mi hodnû líbila ab-
surdní dramata Samuela Becketa, Eugéna Ionesca, Joe Simpsona. Zdálo
se mi, Ïe jejich díla vystihují pocit nesmyslného svûta nebo svûta, kde
povrch jako takov˘ moc smyslu nedává. Urãitû uÏ tehdy mi to tak mu-
selo pfiipadat... MoÏná uÏ i pfied gymplem, kdyÏ jsem ãetl ãasopisy
Repertoár malé scény, tam vÏdycky na konci otiskli nûjaké malé drama.
Pamatuji se, Ïe se mi tenkrát líbila hra Karel od S∏awomira Mro˝ka, lí-
bili se mi dadaisti nebo Sborník malého kolektivního ‰ílenství, mûl jsem
rád divadelního a filmového reÏiséra Petera Brooka, v pamûti mi utkvûl
Jerzy Grotowski nebo ‰panûlsk˘ dramatik Fernando Arrabal. TakÏe uÏ
v té dobû mû to muselo zajímat, to mnû mohlo b˘t tak dvanáct nebo tfii-
náct.
Ke zrodu pfiedstavení âtyfii dohody tû inspirovala stejnojmenná kniha
Dona Miguela Ruize, zaloÏená na staré moudrosti ToltékÛ. Proã právû
tato kniha a jak jsi ji objevil?
Kdybych to mûl celé vyprávût, je to na hodnû dlouho. KdyÏ to fieknu
struãnû, pÛvodnû mû oslovil Miroslav Krobot z Dejvického divadla, 
abych vytvofiil improvizované pfiedstavení s herci téhoÏ divadla. ¤ekl
jsem jim, aÈ si pfieãtou âtyfii dohody od Ruize a dále Archetypy ‰aman-
ské tradice od Angeles Arrienové a na základû toho pak budeme dûlat
pfiedstavení. Díky tomu jsme získali pfies Roberta Nûmce z vydavatelství
Pragma povolení pouÏít âtyfii dohody pro divadlo. Herci z „Dejvick˘ho“
fiekli, Ïe se jim to zdá hezk˘, ale Ïe nevûdí, jak podle toho dûlat divadlo.
Povídám dobr˘, udûláme nûco jin˘ho, a vytvofiili jsme úplnou improvi-
zaci, jmenovalo se to Sekec Mazec. A pak se mû Robert Nûmec zeptal,
co budeme dûlat s tûmi divadelními právy na âtyfii dohody, kdyÏ je má-
me. A na to já jsem fiekl, Ïe to zahraju sám v samostatném pfiedstavení.
TakÏe to vzniklo sv˘m zpÛsobem legraãnû, ani jsem nezam˘‰lel dûlat
podle toho pfiedstavení. Knihu âtyfii dohody jsem uvidûl v knihkupectví,
líbila se mi obálka, tak jsem ji koupil a hned první veãer jsem ji pfieãetl
v jednom zátahu a oslovila mû. 
Divadelní pfiedstavení âtyfii dohody mûlo premiéru 17. fiíjna 2004 v di-
vadle Na Lávce. Proã právû tam?
Ano, v divadle Na Lávce, a Ïe to bylo 17. fiíjna 2004, to uÏ si nepamatu-
ji, a jsem rád, Ïe mi to fiíká‰, takÏe to bude letos opravdu tfiináct let. A na
Lávce proto, protoÏe jsem tam pfiedtím hrál Cavemana a pokraãovali
jsme pak âtyfimi dohodami.
A proã Pátá dohoda? Nestaãily by ty ãtyfii pfiedchozí? Nûkdo mÛÏe na-
mítnout, Ïe je to jen nastavovaná ka‰e tûch ãtyfi pfiedchozích, i kdyÏ 
opût velmi pfiíjemnû a humornû zpracovaná. Jak pohlíÏí‰ na podobné
názory? V jednom z rozhovorÛ jsi prohlásil, Ïe nejvíc je ti blízká právû
ta Pátá, která je nejradikálnûj‰í, nejpodivnûj‰í. Proã?
Pátá dohoda je zlomová, k ní âtyfii dohody jakoby smûfiují logikou a ur-
ãit˘m jejich dotaÏením. Pátá dohoda vlastnû vzniká a je radikálním kro-
kem, fieknûme neobvykl˘m smûrem. Myslím si, Ïe pro mnoho lidí je to
nepochopiteln˘ nebo Ïe to spí‰ nechápou. Don Miguel Ruiz fiekl, Ïe
Pátou dohodu nûkolik let vykládal a Ïe to lidi vÛbec nechápali, aÏ pozdû-
ji nastala chvíle, kdy tomu zaãali trochu rozumût. PonûvadÏ Pátá dohoda

je radikální, tedy jdoucí ke kofienu v tom, Ïe ãlovûk udûlá krok do prázd-
na a upou‰tí my‰lenkové systémy. âtyfii dohody na rozdíl od Páté jsou
je‰tû ãtyfii my‰lenky, které budují my‰lenkov˘ systém, stav vûdomí – har-
monick˘ a tak dále, ale pofiád je to na základû nûjak˘ho my‰lení vytvofie-
no. KdeÏto Pátá se pomocí my‰lenek a my‰lení pokou‰í prostoupit do
prostoru mezi my‰lenkami. Do toho zvlá‰tního prostoru, kter˘ jsme mûli
vytvofien˘, kdyÏ jsme byli miminka, nebo do prostoru, kam jednou ode-
jdeme po smrti. MoÏná Ïe Anita Moorjani ve své knize Musela jsem zem-
fiít to oznaãuje slovem nekoneãné vûdomí. Je to nûco, co pfiesahuje my‰-
lenkové systémy, a zároveÀ je to podhoubí pro ty systémy. Je to cosi zá-
hadného, co by moÏná Toltéci oznaãili slovem Nahual, narozdíl od
Tonalu, protoÏe jejich teze je, Ïe svût tvofií dvû síly: Nahual a Tonal. Tonal
je to, co vidíme, hmotn˘ svût, zatímco Nahual je nûco, co nelze pojme-
novat ani zachytit, zmûfiit, a pfiesto se to projevuje skrz Tonal. A teì jde
o to, Ïe ty jde‰ pfies âtyfii dohody, pfies Tonal (ãtyfii principy), do toho pod-
houbí, Nahualu, a pomocí Páté dohody vstoupí‰ do prostoru, kde pfiipou-
‰tí‰, Ïe vesmír stejnû jako tvoje tûlo jsou dokonale vytvofiené a jaksi fun-
gují samy od sebe. Bez na‰eho my‰lení. Tûlo a jednotlivé procesy, které
tam probíhají, nepfiem˘‰lí vÛbec tak, jak si to pfiedstavujeme. Proto je
Pátá dohoda v jistém slova smyslu radikální, ale zároveÀ pro fiadu lidí tro-
chu nesrozumitelná, nebo jim mÛÏe pfiipadat divná, „nastavená ka‰e“. Pro
mû to není Ïádná nastavená ka‰e, pro mû je to právû naopak zcela radi-
kální krok. Ale pfiedstavení je vytvofieno tak, Ïe i ty âtyfii dohody zmiÀu-
jeme. Nechtûl jsem pfiedstavení koncipovat tak, Ïe kdo nevidûl âtyfii do-
hody, nepochopí Pátou. Ta je vytvofiena jako samostatné pfiedstavení
a moÏná se mÛÏe nûkomu zdát, Ïe opakujeme âtyfii dohody, i kdyÏ tro-
chu jinak. Ale to je podobné, jako by nûkdo o âtyfiech dohodách prohlá-
sil, Ïe je to taková psychologie pro chudé. VÏdy se najde nûkdo, kdo je
„moudr˘“ a kdo uÏ to v‰echno ví. KdyÏ jsme zaãali hrát âtyfii dohody, tak
nám fiíkali, to je nûjaká agitka nebo co, to je nûjak˘ politick˘ ‰kolení?
Jedna paní nám fiekla, Ïe jsme jí zkazili veãer, dal‰í nás obvinil z anarchie,
kdyÏ propagujeme poru‰ení systému. Stejnû jako âtyfii dohody pro‰ly 
urãit˘m v˘vojem, tak i Pátá se tvaruje a mûní. SnaÏím se najít prÛzraã-
nûj‰í a srozumitelnûj‰í zpÛsob sdûlení té velmi obtíÏnû sdûlitelné vûci.

rozhovor
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Jsi zastáncem nejen zdravé du‰e, ale také zdravého tûla. Podstoupil jsi
nûkolikrát t˘denní pobyt ve tmû, umírnûnû konzumuje‰ syrovou stravu
– raw food, zkou‰el jsi provozovat endogenní d˘chání podle Frolova,
chodí‰ bos. Jak na tebe v‰echny tyto blahodárné vûci pÛsobí?
D˘chání jsem opravdu jednu dobu zkou‰el, to mû zajímalo. Zkou‰el
jsem se prod˘chávat, ale nepropracoval jsem se k takové dokonalosti ja-
ko zku‰ení kadeti, ktefií umí nûkolikaminutov˘ v˘dech. Co se t˘ãe syro-
vé stravy, jím kromû raw food i zcela bûÏnou stravu, jen se snaÏím jíst
v pfiijatelné mífie, a ãím jsem star‰í, tím mnû pfiijdou nesmyslnûj‰í jedno-
tliv˘ v˘Ïivov˘ systémy. Znám lidi, ktefií se fiídí vûdecky podloÏen˘mi di-
etami, akorát kaÏdá ta dieta je úplnû jiná a dokonce si navzájem protifie-
ãí. Spí‰ se zamûfiuji na to, co mi chutná, co mi dûlá dobfie a po ãem mi je
pfiíjemnû, a nejím jídla, o kter˘ch vím, Ïe mi moc nesvûdãí. Chození na-
boso, to bych bral s jakousi lehkostí, kdyÏ se tam pak zaplete nûjak˘ ãer-
pání energie, tak potom chce kaÏd˘ ãerpat energii. Pro mû je pfiirozen˘
hrát divadlo naboso, hraji je tímto zpÛsobem od mládí a i v Ïivotû cho-
dím ãasto, ale ne pofiád, bos. Nosím barefooty – bos˘ boty, jin˘ boty ne-
chci. A tady se oklikou zase vracíme k Páté dohodû, kdy vstoupí‰ do pro-
storu mimo my‰lenky a ony tû uÏ tolik neotravujou. Pfiedstava, Ïe to se
smí, a to se nesmí, tohle je správné, a to ‰patné. Potká‰ na svûtû jiné lidi
a to, co ty povaÏuje‰ za správné, oni povaÏují za ‰patné a opaãnû. Jde
o urãit˘ zpÛsob doãasného omezení, ve kterém lidi Ïijí, a ãasto jsem si
v‰imnul, Ïe lidé, ktefií hodnû vûfií nûjak˘m my‰lenkám, b˘vají trochu za-
smu‰ilí nebo útoãní aÏ agresivní. Zaãnou se zlobit, Ïe nûkdo jejich my‰-
lenku neuznává. Jak mÛÏete tohle nebo tamto... a není to v rozporu...?
Je podle tebe hodnû dÛleÏité souznûní s pfiírodou? Které místo na svû-
tû je ti opravdu hodnû blízké?
Na‰e tûlo je pfiírodní jev, je to divoká záleÏitost a funguje na principu pfií-
rodních souvztaÏností. Já za pfiírodu povaÏuji i galaxii. Samozfiejmû ladû-
ní se na jakékoliv harmonické celky, jako je pfiíroda, rostliny, zvífiata, slun-
ce, v‰echny ty energie, které pracují v Ïivotadárném dechu a v souladu, to
je nádhera. Jsem více suchozemec, nepotápím se nûkam pod vodu do
hloubek, kde to musí b˘t taky krásn˘. Pohybuji se spí‰e na hladinû a po
sou‰i, ale i tam ãlovûk potká spoustu zajímav˘ch tvorÛ a b˘vá to nûkdy
pûkn˘ setkání, tfieba jen s malink˘m ptáãkem. U nás na chatû k nám pfii-
létá ãervenka, pozoruje lidi pfii práci, je od tebe pÛl metru, tfii ãtvrtû, zpí-
vá a v‰ichni mají toho ptáãka rádi a oãekávají ho. A najednou zjistí‰, Ïe
takov˘ mal˘ tvor dokáÏe vytvofiit ohromné pole radosti pro desítky lidí,
ktefií se s ním potkávají. A tím místem, které je mi blízké, je Sázava, kam
jsem jezdil s rodiãi asi od dvou let pod stan a jezdím tam pofiád. To mís-
to je pro mû zvlá‰tním zpÛsobem pfiitaÏliv˘ a siln˘, i ve snech se mi o nûm
zdálo. A kdyÏ se ocitám nûkde ve svûtû v Austrálii, na Novém Zélandu,
v Peru, tak vÏdycky, kdyÏ se vrátím, vynofií se my‰lenka, Ïe na Sázavû je
to úplnû stejnû hezk˘ – zvlá‰tnû to tam voní a je to vyladûn˘. Tam jsem si
znovu uvûdomil, Ïe to místo je opravdu nádhern˘. Tam jezdím rád. 
Mûl jsi to ‰tûstí poznat pyramidy v Teotihuacánu, kde jsi dokonce tan-
ãil s Toltéky pfii jarní rovnodennosti. To musel b˘t úÏasn˘ záÏitek. Jak
jej vnímá‰ s odstupem ãasu? 
Jelo nás tam asi dvacet, byli jsme tam v bfieznu na rovnodennost. Bylo
to bizarní. Dá se o tom dlouze povídat. Do‰lo tam ke zvlá‰tnímu jevu,
kdy místní policajti a úfiedníci nechtûli indiány pustit k pyramidám.
Indiáni to povaÏují za svÛj posvátn˘ prostor. A Toltéci, ktefií nás dopro-
vázeli, mûli povolení z úfiadu, pfiedloÏili ho úfiedníkovi, kter˘ povolení
pfied nimi na místû roztrhal. Stály tam obrnûné vozy s tûmi lidmi se sa-
mopaly a mnû to tak divnû evokovalo osma‰edesát˘ rok u nás. Oni ne-
chtûli pustit domorodé indiány na jejich posvátné místo. Indiáni nakonec
zaãali na místû tanãit a dohodlo se, Ïe nás tam pustí, kdyÏ si kaÏd˘ bû-
loch koupí vstupenku a vezme s sebou jednoho indiána. Indiáni od-
mítli platit za to, Ïe vstoupí do svého posvátného prostoru pfied
chrámem Quetzalcoatl (opefieného hada). Je to nejvy‰‰í symbol tol-
técké moudrosti (Sjednocení protikladÛ).) Tak jsme si tam zkrátka
zatanãili.
Pr˘ ses odnauãil zlobit se. Copak to jde? VÏdyÈ ãlovûk, má-li v sobû ur-
ãit˘ pfietlak emocí, nemûl by je zadrÏovat, ale dát jim volnost, pfiípadnû
si emoce vÛbec neshromaÏìovat. Jak jsi to dokázal? 
Je to kaÏdodenní praxe. V‰echno, co ses v Ïivotû nauãil, ses nauãil opa-
kováním a praxí. Zavázat si tkaniãku, psát, zpívat, pískat, jezdit na kole,
plavat, v‰echno jsi trénoval a opakoval, aÏ jsi v‰echno umûl do urãité mí-
ry a mohl jsi to zdokonalovat. A s emocemi je to stejn˘. KdyÏ se bude‰

chtít nauãit b˘t v klidu a nereagovat
hned na kaÏd˘ podnût na‰tvan˘m
zpÛsobem, tak se to nauãí‰. Musí‰
jen umût pozdrÏet takovou tu auto-
matickou reakci, která vût‰inu lidí
ovládá, a dokonce ji povaÏují za pfii-
rozenou, a jaksi nechápou, Ïe je to
nauãen˘. My se nauãíme reagovat
zpÛsobem, kter˘ povaÏujeme jed-
nak za pfiirozen˘, a potom zpÛso-
bem, kter˘ je pro nás v˘hodn˘.
Nauãíme se reagovat tak, abychom
v dané situaci „pfieÏili“. Nûktefií lidé
jsou vzteklí nebo se prosazují nûja-
kou agresí, nûkdo pofiád pláãe nebo
omdlí, a protoÏe omdlí, tak si jej pak
v‰ichni v‰imnou. Teì jde o to, jestli
ty zpÛsoby, které se nauãíme, pro-
spívají na‰í radosti, anebo jestli spí‰
zesilují disharmonii. Systém âtyfi
dohod tû vede k tomu, abys vûdomû
pûstoval harmonick˘ stav. TakÏe
kdyÏ nûkdo provede nûco, co by tû
dfiív rozãílilo, tak pozdrÏí‰ svou re-
akci, nerozãílí‰ se, nechá‰ to jen tak
doznít a pak se vûnuje‰ pfiítomné si-
tuaci, aniÏ bys nutnû musel poru‰it
harmonii. I kdyÏ se nûkdy dûje situace, která vyÏaduje hbitou reakci, ale
nesmí b˘t do toho vpu‰tûny ty zfietûzen˘ automatismy, kdy si nûkdo mys-
lí, Ïe teì se reaguje právû takhle a tûlo je tak nauãen˘. Dá se to nauãit, stej-
nû jako nesladit kafe, nejíst maso, nepít alkohol, i kdyÏ se pfiedtím pil, od-
nauãit se koufiit. Nejvût‰í problém emocí je ten, Ïe na sebe navazují fie-
tûzce my‰lenek. Emoce za sebou v tu chvíli táhnou chuchvalce my‰lenek
a tebe pak obtûÏují my‰lenky, ne emoce. My‰lenky rozpoutané emocemi.
Je hodnû dÛleÏité nauãit se, Ïe to nemusí fungovat takhle automaticky, Ïe
emoce mÛÏe probûhnout, aniÏ by pfiivlekla my‰lenky. Ale to se musí na-
trénovat, ãlovûk si musí uvûdomit, jak to vzniká. Nûkdo mÛÏe tvrdit, Ïe
musí koufiit, ale nemÛÏe pfiitom popfiít, Ïe mu to úplnû neprospívá. Mohl
by si fiíct, má to pro mû nûjak˘ smysl, nemûl bych si místo cigarety radû-
ji zameditovat? ProtoÏe cigareta je vût‰inou náhraÏka skuteãné komuni-
kace, a proto si dává tu zesílenou komunikaci do nejvût‰ího komunikaã-
ního orgánu, kter˘ máme v tûle, a tím jsou plíce, které kdyÏ se rozloÏí, tak
mají pfies padesát metrÛ ãtvereãních. A ãlovûk aktivuje tu obrovskou plo-
chu koufiem a tím zesiluje jak˘si pocit komunikace.
Mohou se nahromadûné emoce promûnit v apatii k ãlovûku, kter˘ pfii-
spûl k pravidelnému hromadûní emocí?
MÛÏe se to stát. Je tfieba si v‰ak uvûdomit, Ïe tebe se to net˘ká. Máme
problém vztahovaãnosti. TakÏe kdyÏ ãlovûk nûco fiíká nebo dûlá, a nám
se to nelíbí, my si myslíme, Ïe to dûlá proti nám. Ale pfii podrobnûj‰ím
zkoumání zjistí‰, Ïe to dûlá proto, protoÏe si myslí, Ïe tak má v Ïivotû 
existovat. Najednou zjistí‰, Ïe to není proti tobû, ale Ïe je to jeho mecha-
nismus, a v tu chvíli se mÛÏe‰ osvobodit od automatické reakce, Ïe ti to
ubliÏuje, a tím pádem zmizí také apatie. DÛleÏité je pochopit, Ïe vÏdy
zvenãí – energeticky – si k tobû nûkdo nûco dovolí do té míry, do jaké
míry ty sám sebe bude‰ zneuÏívat. âím víc bude ãlovûk sám sebe zneu-
Ïívat, tím více lidí bude na nûj pÛsobit. KdyÏ bude ãlovûk sám sebe mi-
lovat a nebude se zneuÏívat, najednou lidé pfiestanou dûlat naschvály,
‰patné vûci. Jsou to zvlá‰tní spojen˘ nádoby a právû tohle sledovat je fas-
cinující. Má to souvislost s tím, Ïe ty to vnitfinû buduje‰, ono se ti to zaã-
ne zobrazovat zvenãí a ty se pfiestane‰ rozãilovat, protoÏe k tomu uÏ ne-
bude Ïádn˘ dÛvod. 
Jak vnímá‰ Tibet? Je ti blízk˘ duchovnû-filosofick˘ systém buddhis-
mu?
Já v Tibetu nikdy nebyl. TûÏko o nûm mohu hovofiit. Nûkter˘ vûci mû
fascinují, líbí se mi, kdyÏ ãtu o buddhismu, ale vím o tom velmi málo.
Existuje po svûtû spousta rÛzn˘ch uãení, kter˘ jsou nûjak formulovan˘,
ale já se jimi nezab˘vám. Tibet je samozfiejmû fascinující, v nûãem i ma-
gick˘ a pfiitaÏliv˘, ale zároveÀ musím fiíct, Ïe o tom vím velice málo, ve
smyslu vnímání. Mám o tom nûjaké my‰lenky, ãasto velice zprostfiedko-
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van˘, od lidí, kter˘m mÛÏu dÛvûfiovat nebo jsou mnû milí. Tibet je hod-
nû velk˘ a je tam mnoho aspektÛ. Vnímám ho jako nûco silného, velmi
zvlá‰tního, velice podstatného, jako cosi, co v sobû nese urãit˘ mocn˘
archetyp, ale to je asi tak jedin˘, co k tomu dokáÏu fiíct.
Z pfiedstavení âtyfii dohody a Pátá dohoda podporuje‰ finanãnû nûkte-
ré charitativní organizace v âesku. Z r˘mafiovsk˘ch pfiedstavení pÛ-
jdou finance Diakonii R˘mafiov a Kouzelné bufiince, dále taneãní sku-
pinû Neila a Move2you a Adventoru, sdruÏení poskytujícímu sluÏby
a podporu autistické komunitû. V zahraniãí finanãnû podporujete
Indiány v Ekvádoru, ktefií se snaÏí koupit kus amazonského pralesa,
aby zabránili tûÏbû ropy a dfieva. MÛÏe‰ se blíÏe zmínit o tûchto zásluÏ-
n˘ch ãinnostech?

Z kaÏdého zájezdového pfiedstavení âtyfi dohod nebo Páté dohody, pro-
toÏe chodí mnoho divákÛ, po dohodû s pofiadatelem putuje ãást v˘tûÏku
na dobroãinné úãely a charitativním organizacím. Nápad se jednou zro-
dil v Liberci, kde jsme hráli ve vyprodaném sále pro velké mnoÏství di-
vákÛ. Já povídám, co s tolika penûzi budeme dûlat? A paní pofiadatelka
Vlastiãka fiekla, tak je nûkomu darujte, a od té doby se to stalo normou.
Vezmeme si svÛj honoráfi, kter˘ nám k Ïivotu staãí, nepotfiebuji tryskové
letadlo, nehromadím peníze, nechávám je proudit. A mnû pfiipadá, Ïe je
to veselej‰í zpÛsob Ïivota, neÏ je nûkde hromadit a bát se o nû. Dûláme
to uÏ léta a pfiijde nám to pfiirozen˘. 
Dûkuji za podnûtn˘ a velmi pfiíjemn˘ rozhovor.

JiKo, fota: Jakub Vala a redakce

Skupina SCREAMERS 
oslaví 20 let existence v R˘mafiovû

Narozeninové turné skupiny Screamers s názvem 20 let s Vámi zaví-
tá v pátek 21. dubna do R˘mafiova. Ve velkém sále SVâ bude pro
pfiíznivce kabaretní zábavy pfiichystán program, na kter˘ samotní
Screamers zvou takto: „20 let – to je pfiece ten nejkrásnûj‰í vûk v Ïi-
votû kaÏdého ãlovûka. Otevírá se nám svût nov˘ch moÏností, zku‰e-
ností, radostí… A tak i vy v‰ichni se staÀte souãástí na‰eho velkého
narozeninového turné. Zavzpomínáme na nejzábavnûj‰í a vámi nej-
oblíbenûj‰í scénky a písniãky, které jste mohli vidût za celou dobu pÛ-
sobení skupiny Screamers, a samozfiejmû se mÛÏete tû‰it i na spoustu
nového, co jste je‰tû nevidûli, o ãem jste je‰tû nesly‰eli… Bude to nû-
co velkolepého, nezapomenutelného, krásného.“
Akce zaãíná v 19:00 a vstupenky je moÏno zakoupit v pfiedprodeji
v Informaãním centru na námûstí Míru. Jan Pfiikryl, SVâ R˘mafiov

KdyÏ uvidí‰ obra, prohlédni si nejprve pozici slunce,
aby to nebyl jenom stín trpaslíka. Novalis

Známá i neznámá v˘roãíCitát:
21. 4. 1892 nar. Jaroslav Kvapil, skladatel, dirigent a klavírista

(zemfi. 18. 2. 1958) – 125. v˘roãí narození 
22. 4. Den Zemû – slaví se od roku 1970, kdy ho ameriãtí

studenti uspofiádali poprvé ve snaze o prosazení no-
v˘ch ekologick˘ch zákonÛ a zv˘‰ení státního rozpo-
ãtu na ochranu Ïivotního prostfiedí 

22. 4. 1707 nar. Henry Fielding, anglick˘ spisovatel a Ïurnalista
(zemfi. 8. 10. 1754) – 310. v˘roãí narození 

23. 4. Svûtov˘ den knihy a autorského práva – vyhlá‰en 
UNESCO v roce 1995 jako symbolické datum svûto-
vé literatury, na nûÏ pfiipadají Ïivotní v˘roãí W. Sha-
kespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabokova
a dal‰ích spisovatelÛ

23. 4. 1902 nar. Halldór Kiljan Laxness, islandsk˘ spisovatel, no-
sitel Nobelovy ceny (zemfi. 8. 2. 1998) – 115. v˘r. nar.

26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na âernobyl – v˘roãí
havárie v roce 1986 

27. 4. 2007 zemfi. Mstislav Rostropoviã, rusk˘ violoncellista a di-
rigent (nar. 27. 3. 1927) – 10. v˘roãí úmrtí 

29. 4. Mezinárodní den tance – v˘roãí narození francouz-
ského choreografa a novátora tance Jeana Georgese
Novarra v roce 1727, vyhlá‰en Mezinárodním diva-
delním ústavem roku 1982 

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. 1927 nar. Vûra Sládková, prozaiãka (zemfi. 1. 4. 2006) 
– 90. v˘roãí narození

2. 5. 1772 nar. Novalis, vl. jm. Friedrich Leopold von Hardenberg,
nûmeck˘ spisovatel (zemfi. 25. 3. 1801) – 245. v˘r. nar.

2. 5. 1857 zemfi. Alfred De Musset, francouzsk˘ spisovatel (nar.
11. 12. 1810) – 160. v˘roãí úmrtí 

3. 5. Mezinárodní den svobody tisku – poprvé byl uspo-
fiádán roku 1991 z iniciativy sdruÏení Reportéfii bez
hranic 

4. 5. 1977 zemfi. Karel Höger, herec (nar. 17. 6. 1909) – 40. v˘r. úm.
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Historická posádka ·pinavci zve na tyto akce:

ÚTùK Z ¤ÁDU 22. a 23. dubna
Pikantní pfiíbûhy a povûsti z klá‰tera

Pálení ãarodûjnic pfii vítání jara se sokolníky
·ermífiská skupina Lucius, skupina ‰ermu Conducti

Loutkové divadlo Ka‰párek na cestách
Sokolnické ukázky v˘cviku drav˘ch ptákÛ spolku Dûdictví

DOB¯VÁNÍ HRADU SOVINCE 29. a 30. dubna
Vojenská historie aneb Bojové umûní stfiedovûku

·ermífisk˘ program pln˘ napínav˘ch soubojÛ
Po oba dny v 11:30 a 15:30 probûhne bitva o Sovinec
Teátr Víti Marãíka, tûÏkoodûnci v plné zbroji Taranis

Finsk˘ mu‰ket˘rsk˘ regiment Corporal
Loutkové divadlo Ka‰párkÛv svût

Sokolnické ukázky v˘cviku drav˘ch ptákÛ

KOLOTOâ PRÍMA POHÁDEK 20. a 21. kvûtna
Den dûtí na zakletém hradû

Sokolnické ukázky a pfiílety drav˘ch ptákÛ
¤emeslné keramické dílniãky pro nejmen‰í
Kejklífiské, ‰ermífiské a loutkové pohádky:

Kejklífiská a divadelní spoleãnost Komedianti
TûÏkoodûnci v plné zbroji Solutus

Skupina ‰ermu Fuente Ovejuna
Îonglér a akrobat Jindra Holeãek
Loutkové divadlo Ka‰párkÛv svût

Petr ·enkyfiík, Historická posádka ·pinavci

Akce hradu Sovince
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V R˘mafiovû se bude natáãet televizní dokument
V souvislosti s blíÏícím se st˘m v˘roãím vzniku âeskoslovenska a také s le-
to‰ním dvacát˘m v˘roãím zaloÏení âesko-nûmeckého fondu budoucnosti
vznikne televizní dokument o ãesko-nûmeck˘ch vztazích na území na‰í re-
publiky. Pro âeskou televizi bude pûtidíln˘ cyklus natáãet dokumentarista
Jifií Fiedor s kameramanem Jaromírem Kaãerem.
âe‰i a Nûmci spoleãnû Ïili v srdci Evropy nûkolik století – vedle se-
be, spolu i proti sobû. Zvlá‰tû v posledním století se vztahy obou 
etnik znaãnû zdramatizovaly a je‰tû dnes, kdy jsme v rámci Evropské
unie nejbliÏ‰ími sousedy a nahlas deklarujeme nutnost spolupráce, se
nedá s jistotou fiíct, Ïe byly v‰echny stíny minulosti zaÏehnány.
O tom, jak se ãesko-nûmecké vztahy na území dne‰ní âeské republi-
ky za posledních sto let promûÀovaly, jaké historické události i jedi-
neãné osudy je utváfiely, ale i o tom, jak se s minulostí její pamûtníci
vyrovnávají, by mûl vyprávût nov˘ dokument âeské televize.
Pût hodinov˘ch dílÛ dokumentárního cyklu by se podle slov jeho reÏi-
séra mûlo chronologicky vûnovat celému stoletému úseku od vzniku
âeskoslovenska po souãasnost. „Úvodní díl se zamûfií na první repub-
liku, druh˘ na okupaci a protektorát, cyklus bude pokraãovat odsunem
NûmcÛ, obdobím od roku 1947 do sametové revoluce a poslední díl, na
kter˘ jsme poÏádali o grant âesko-nûmeck˘ fond budoucnosti, se bude
vûnovat dobû od pfievratu do dne‰ka,“ nastínil Jifií Fiedor pfii první ná-
v‰tûvû R˘mafiovska, které zahrnul mezi vybrané lokality pro natáãení.
Kromû nûj filmafii zmapují Hluãínsko, Liberecko nebo ·umavu, tedy
dal‰í pohraniãní oblasti do roku 1945 pfieváÏnû osídlené Nûmci, ale ta-
ké mûsta ve vnitrozemí, kde mûlo nûmecky hovofiící obyvatelstvo sil-
né zastoupení, jako je Brno nebo Jihlava. Pátrat pfiitom nebudou jen po
osudech NûmcÛ, ale i âechÛ ãi SlovákÛ, ktefií zvlá‰tû v pohraniãí pfii-
cházeli po skonãení druhé svûtové války na jejich místo.
Dokumentarista, nakladatel a kurátor Jifií Fiedor je podepsán pod
znám˘mi dokumenty pro rozhlas i âeskou televizi, napfiíklad z cyk-

lÛ Neznámí hrdinové, Heydrich – koneãné fie‰ení, Fenomén
Underground nebo Sbohem, âeskoslovensko, v nûmÏ zachytil vztahy
âechÛ a SlovákÛ po rozpadu spoleãného státu. I druh˘ ãlen filmafi-
ského tandemu Jaromír Kaãer je zku‰en˘m tvÛrcem dokumentÛ, spo-
lupracoval napfi. na filmech dokumentaristky Jany ·evãíkové nebo na
pozoruhodn˘ch hran˘ch snímcích porevoluãní éry, napfi. Vojtûch fie-
ãen˘ sirotek ZdeÀka Tyce ãi Cesta pust˘m lesem Ivana Vojnára. Za
kameru ve filmu Pouta Radima ·paãka získal âeského lva.
Natáãení dokumentu o ãesko-nûmeck˘ch vztazích je ve fázi pfiíprav
a kontaktování pamûtníkÛ i znalcÛ regionální historie. V pátek 
7. dubna filmafii nav‰tívili r˘mafiovské muzeum a místního rodáka
Alfreda Heinische. Samotné natáãení v na‰em kraji by mûlo zaãít ve
druhé polovinû kvûtna. ZN

Ode‰el dobr˘ ãlovûk Mgr. Jifií Zahradník
Neubûhlo mnoho dní od smutné chvíle, v níÏ v noci 2. dubna 2017
dotlouklo odváÏné srdce na‰eho skvûlého kamaráda, mnoholetého
kolegy a neobyãejnû dobrého ãlovûka Jifiího Zahradníka po létech
tûÏkého zápasu s nevyléãitelnou nemocí.
Narodil se v Plinkoutû 21. dubna 1947 v ãeskonûmecké rodinû, coÏ
nûkdy vytváfielo nesmyslnou bariéru, kterou v‰ak pfiekonával s nad-
hledem moudrého a vysoce vzdûlaného ãlovûka, ba s lehkostí a vti-

pem. Po maturitû na r˘mafiovské
SVV·, za níÏ se skr˘valo ãtyfileté
torzo kdysi úctyhodn˘ch osmile-
t˘ch gymnázií, se zapsal na studi-
um uãitelství na Pedagogické fa-
kultû v Ostravû v oborech fyzika
a základy prÛmyslové v˘roby, tfie-
baÏe se jeho v˘razn˘ talent mohl
lépe rozvíjet ve specializovanûj-
‰ím studiu na jiném technickém ãi
univerzitním uãení, jak by mu vy-
hovovalo lépe. V ostravsk˘ch vy-
soko‰kolsk˘ch ‰kamnech se téÏ
seznámil se svou sympatickou pa-
ní Danou, která pfii nûm stála cel˘
Ïivot, byla neodmyslitelnou sou-

ãástí jeho Ïivota a vûrnou oporou ve dnech svazující nemoci aÏ do
tragického konce. Po úspû‰ném absolutoriu fakulty v ãervnu zlého
roku 1969 jej na rok pohltila nemilovaná armáda, a tak se teprve na
konci srpna roku 1970 objevil na r˘mafiovské 1. základní ‰kole.
Rozmáchl˘ extrovert, tak trochu rebel a vûãn˘ kluk si nás okamÏitû
získal. Kantor pln˘ síly i chytrého humoru, nebojácn˘ chlapík a na-
prosto spolehliv˘ kamarád s námi proÏíval víc neÏ jen penzum uãi-
telsk˘ch strastí ãi sporadick˘ch slastí. V R˘mafiovû se cítil doma, Ïil
zde rád, aniÏ to dával najevo, pokud se v‰ak nûkdo neopatrnû jeho
mûsta jen dotkl, se zlou se potázal. Na rozdíl od vût‰iny jeho pfiátel
a kolegÛ, ktefií byli vût‰inou „odjinud“, patfiil k men‰inû, co po studiu
nehledala ‰tûstí jinde.

Nebyla to v‰ak jen sborovna, kde okamÏitû získal kredit, také dorÛ-
stající dûti jej pfiijaly s velk˘mi sympatiemi. Rozverné dívenky a ne-
ménû rozjívení ho‰i si jej oblíbili, respektovali jej, ocenili jeho takt,
obsáhlé znalosti, schopnost nauãit bez v˘hrÛÏek ãi nátlaku. Vûdûli, Ïe
se umí zlobit nejv˘‰ minuty a hned se vrací jeho typick˘ úsmûv a po-
hoda. Ochotnû pfiijímali jeho nadhled a spravedliv˘ postoj k primu-
sÛm i hráãÛm zadních dvefií, ba i k nejednomu lotfiíkovi. Se zaujetím
excelovali ve fyzikálních soutûÏích. TfiebaÏe byly jeho doménou pfií-
rodní vûdy, také ve zdánlivû ménû atraktivní pracovní v˘chovû ope-
roval nezvyklou manuální zruãností i pfiedstavivostí. Mûl co pfiedat.
KdyÏ koneãnû dorazily poãítaãe, byl první, kdo si hned novou tech-
niku osvojil, a k jeho dosavadní praxi tak pfiibyl dal‰í obor, informa-
tika. S údivem jsme záhy zjistili, Ïe jeho Ïáci rozumí vûci o mnoho
víc neÏ my, a na‰e dosavadní sebevûdomí upadlo na úroveÀ témûfi tr-
pasliãí.
Interiér ‰koly se rychle mûnil, ale odborníky musela nahradit muÏská
ãást sboru. I zde byl pfiínos na‰eho populárního kolegy obrovsk˘ a na
kaÏdém kroku se skr˘vala ãi skr˘vá jeho práce. KaÏd˘ z nás se set-
kal s jeho fantazií, pomocí a dílem, vÏdyÈ nikoho, kdo poÏádal o po-
moc, nikdy neodmítl bez ohledu na svÛj ãas a potfieby. Nelze nepfii-
pomenout rozsáhlou spolupráci na obnovû mûstského muzea. Jeho
pomoc v‰ak nekonãila s jeho otevfiením, obraceli jsme se na nûj stá-
le. Jako vût‰ina z nás nemûl, nikoli bez dÛvodÛ, ani on pfiízniv˘ po-
stoj k pfiedlistopadovému reÏimu, coÏ dával nepokrytû aÏ nebezpeã-
nû najevo. Není tedy divu, Ïe se s chutí podílel na jeho bourání.
Nesmírnû aktivní ãlovûk a zaujat˘ milovník automobilÛ se nyní mo-
hl svobodnû zab˘vat ãinností, v níÏ byl znalcem. Od kvûtna 1993 se
vûnoval montáÏi zabezpeãovacího zafiízení u vozÛ ·koda pfii prodej-
nû na Opavské ulici.
Pfievrat pfii‰el pfiíli‰ pozdû a teprve 1. ãervence 1995 se mu koneãnû
dostalo zaslouÏeného ocenûní, kdyÏ se stal vyuãujícím fyziky, infor-
matiky a v˘poãetní techniky na ãtyfiletém a obnoveném osmiletém
Gymnáziu R˘mafiov. Vûnoval svou nemalou erudici a mnoho ãasu téÏ
absolventÛm veãerního studia. Jeho noví kolegové jej dodnes pova-
Ïují za velkou osobnost a siln˘ pilífi muÏské ãásti pedagogického sbo-

Filmafii v rozhovoru s A. Heinischem
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Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Jaroslav Kreãmer – R˘mafiov ............................................. 80 let
Lydie Voráãová – Janovice ................................................. 81 let
Hana Poláchová – R˘mafiov ............................................... 81 let
Elfrieda Heinischová – R˘mafiov ........................................ 81 let
Blanka Rozsívalová – R˘mafiov .......................................... 82 let
BoÏena Horká – R˘mafiov ................................................... 82 let
Bohumír Gregor – R˘mafiov ............................................... 82 let
·arlota Kmentová – R˘mafiov ............................................ 82 let
Jifiina Citovská – R˘mafiov ................................................. 82 let
Marie Zahradníãková – R˘mafiov ....................................... 84 let
Libu‰a Veãefiová – R˘mafiov ............................................... 84 let
Marie Hrabinová – R˘mafiov .............................................. 85 let
Stanislav Hausknecht – R˘mafiov ....................................... 85 let
Miroslav Hlaváã – R˘mafiov ............................................... 86 let

Vzpomínka
Kdo v srdcích Ïije, neumírá,
kdo mûl rád, nezapomíná.

Dne 28. dubna 2017 vzpomeneme
3. smutné v˘roãí,

co nás beze slÛvka rozlouãení opustila
na‰e milovaná dcera, maminka, 

sestra a vnuãka

Katefiina Minichová.
S láskou stále vzpomínají

tatínek s rodinou, maminka s rodinou,
dcera Hanka, sourozenci a babiãka s dûdou

Vzpomínka
Milá Kaãenko, dnes by Ti patfiil cel˘ svût, 

vÏdyÈ bys slavila 25 let.
Proã jsi musela tak brzy odejít z tohoto svûta, 

vÏdyÈ jsi tolik chtûla tady s námi b˘t,
radovat se ze svého dítûte, smát se,
proã Tû musel TvÛj pfiítel zavraÏdit.

Nám nezbylo nic neÏ vzpomínky, krut˘ Ïal a smutek.
Známe jen cestiãku k Tvému hrobu,

kam Ti mÛÏeme poloÏit kytiãku a zapálit svíãku.
Stále to bolí a nikdy nepfiestane.

Dne 24. dubna by 25. narozeniny oslavila

Katefiina Peková.
Kdo jste ji znali a mûli rádi, 

vzpomeÀte s námi.

Stále vzpomíná maminka, bratr Petr 
s pfiítelkyní, bratr Pavel s pfiítelkyní, 

babiãka a dûda, 
teta Marcela s rodinou, rodina Bandíkova,

kamarádky a kamarádi.
Nikdy na Tebe, Kaãenko, nezapomeneme.

ru. Podobnû jako dfiív získal velkou oblibu téÏ u studentÛ, aÈ dospí-
vajících ãi dospûl˘ch. Roku 2009 se doãkal dÛchodu, ale vyãerpáva-
jící kantofiinu povûsil na hfiebík aÏ o rok pozdûji. Îádn˘ skuteãn˘ od-
poãinek nenastal, nic nezmûnil na sv˘ch nejrÛznûj‰ích aktivitách.
Je‰tû ãas se vûnoval autÛm a jeho zahrádka byla radost pohledût.
âasem pfiicházely stále tûÏ‰í chvíle a my jsme si jeho kruté problémy
dlouhé a zrádné choroby s obavami uvûdomovali. Stav se viditelnû
hor‰il, ale Jirkovi nezabránil zajímat se o v‰e a h˘fiit typick˘mi Ïerty,
a nám tak zb˘vala víra, Ïe tady s námi pobude déle. ParÈák, kter˘ 
umûl naslouchat a b˘val ve v‰em na‰í spolehlivou vrbou, v‰ak ode-
‰el pfiíli‰ brzy. 
Skromn˘ a nenároãn˘ altruista s vysok˘m intelektem usnadnil stov-
kám R˘mafiovanÛ úspû‰nû se vyrovnávat s pfiijímacími zkou‰kami na
stfiední i vysoké ‰koly. Své Ïáky vybavil vysok˘m penzem znalostí,
které jim studium usnadnily, ale i praktick˘mi návyky nezbytn˘mi
v Ïivotû. Patfiil k tûm, co je dokázali pfiesvûdãit, Ïe vzdûlání není zby-
teãné, Ïe morálka a slu‰nost patfií k normálnímu lidskému Ïivotu stej-
nû jako optimismus a víra ve své schopnosti. U mnoh˘ch tak stál na
startu úspû‰né Ïivotní dráhy. My, jeho vûrní pfiátelé, jsme pfii‰li o ne-
obyãejnû blízkého a naprosto spolehlivého kamaráda, kterého jsme
mûli moc rádi a kterého jsme si velice váÏili, nejednou obdivovali
a vÏdy mu plnû dÛvûfiovali. Nefiíkali jsme to, to chlapi nedûlají, a on
si o‰klivil jakákoli velká slova, oslavy ãi plácání po zádech. 
S Mgr. Jifiím Zahradníkem odchází v˘znamná osobnost bytostnû
spjatá s R˘mafiovem a v˘sledky jeho aktivity najdeme a vÏdy bude-
me nacházet v‰ude kolem nás. Chápeme velikost ztráty, je totiÏ i na-
‰í, a nikdy na Jirku nezapomeneme. Vyjadfiujeme hlubokou soustrast
paní Danû Zahradníkové, synÛm Hynkovi a Jifiímu i jejich rodinám. 
DIFFICILE EST TACERE, CUM DOLEAS. Zarmoucení pfiátelé

Rozlouãili jsme se

Marie Strouhalová – R˘mafiov .......................................... 1940
Jifií Zahradník – R˘mafiov ................................................. 1947
Anna Bahulíková – R˘mafiov ............................................ 1938
Valter Ondryá‰ – R˘mafiov ................................................ 1947

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Základní organizace KSâM R˘mafiov
zve obãany

k pfiedmájovému setkání
28. dubna v 15:00

na námûstí Míru v R˘mafiovû
Rostislav Kubis, pfiedseda ZO

-08-2017  19.4.2017 14:58  Stránka 18



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 8/2017

19

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Jak se slaví svátky jara u nás a v Polsku
Pohraniãí, zvlá‰tû to nûkdej‰í sudetské, je dosud vnímáno jako kraj se ztrátou kul-
turní pamûti, jako místo, jehoÏ tradice byly odsunem pÛvodního obyvatelstva pfie-
ru‰eny a nové v dosídleneckém kotlíku pfiistûhovalcÛ odev‰ad nezakofienily.
Velikonoce se ale i tady slaví stále. Jejich pÛvodní i dne‰ní obrozující se podobû
i srovnání s mnohem Ïivûj‰í tradicí polskou je vûnována dubnová v˘stava v muzeu.
VernisáÏ a s ní spojené v˘tvarné dílny pro dûti probûhly t˘den pfied sa-
motn˘mi Velikonocemi. Ve ãtvrtek a pátek 6. a 7. dubna se v prostorách
Galerie Octopus vystfiídalo nûkolik skupin ÏákÛ ze základních a matefi-
sk˘ch ‰kol regionu i ze ZU· R˘mafiov, které si mohly pod vedením
Haliny Jakubowské a Patryka Blaniy z Opole vyzkou‰et dvû nejoblíbe-
nûj‰í techniky zdobení velikonoãních vajíãek – voskovou batikou (pi-
sanky) a vy‰krabáváním ornamentÛ (kraslice). Ve ãtvrtek odpoledne se
zároveÀ slavnostní vernisáÏí otevfiela v˘stava vefiejnosti.
Spolupráce r˘mafiovského muzea a Muzea Wsi Opolskiej trvá uÏ od ro-
ku 2011. Díky spoleãn˘m projektÛm si náv‰tûvníci Galerie Octopus
mohli prohlédnout historické fotografie z obou regionÛ nebo velkolepou
v˘stavu polsk˘ch kraslic, pol‰tí zájemci zase mohli v Opoli nav‰tívit ex-

pozici dûl r˘mafiovské art brut malífiky Marie Kodovské. Na tyto projek-
ty letos navazuje nov˘ s názvem Kulturní sblíÏení, kter˘ je opût spolufi-
nancován z fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd.
Spoleãná velikonoãní v˘stava pfiedstavuje unikátní srovnání polsk˘ch
velikonoãních tradic a ponûkud chud‰ích, ale v civilní podobû stále pfie-
trvávajících zvykÛ na‰eho kraje. Zatímco polské etnografické muzeum
pfiedstavuje ukázku kraslic, jejichÏ techniky zdobení i siln˘ symbolick˘
v˘znam se v Polsku stále pfiedávají z generace na generaci, regionální
muzeum R˘mafiovska na v˘stavu pfiispûlo pfiedmûty spojen˘mi
s Velikonocemi nejen coby svátky jara, ale i nejv˘znamnûj‰ími svátky
kfiesÈansk˘mi. Náv‰tûvníci najdou napfi. obfií fiehtaãku z kostela v Horním
Mûstû, formu na peãení beránka, nejrÛznûj‰í kfiíÏky a dal‰í náboÏenské
artefakty, ale i pÛvabné velikonoãní pohlednice z dvacát˘ch let.
Po cel˘ duben bude v˘stava k vidûní v R˘mafiovû a v kvûtnu se pfiesune

do Opole. Kromû ní se letos
pfiipravuje je‰tû ãesko-polská
v˘stava obrazÛ Marie Ko-
dovské a polského fiezbáfie
Jana Koloczka (1964), autora
polychromovan˘ch dfievû-
n˘ch plastik, která v ãervenci
a srpnu probûhne v Polsku
a v záfií dorazí do R˘mafiova.
K v˘stavû navíc vyjde obsáh-
l˘ barevn˘ katalog. Leto‰ní
spoleãn˘ projekt obou muzeí
zavr‰í v R˘mafiovû prosinco-
vá v˘stava polského malova-
ného porcelánu. ZN
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Historie R˘mafiova obrazem

Pozor! Zahajujeme soutûÏ

Pro leto‰ní soutûÏ jsme zvolili téma Historie R˘mafiova obrazem.
V jednotliv˘ch vydáních budeme do konce kalendáfiního roku uve-
fiejÀovat fotografie Bohumila ·védy z 60.–80. let, na kter˘ch jsou vy-
obrazeny ulice, zákoutí, dnes jiÏ neexistující budovy nebo ménû zná-
mé pohledy na na‰e mûsto. Úkolem soutûÏících bude urãit pfiesnû,
o které místo jde, pfiípadnû která budova nebo lokalita se v souãasné
dobû na tomto místû nachází. 
Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu
redakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je
mÛÏete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15

s fotografií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 15. prosince. Kupóny mÛ-
Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního
ãísla pfií‰tího roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uve-
fiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 12. led-
na 2018. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 1
Jméno a pfiíjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Místo, kde se objekt nachází

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

✃
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V knihovnû se odehrála noc plná her
Druhou noc vûnovanou hrám uspofiádala r˘mafiovská knihovna pro dûti a je-
jich rodiãe na Zelen˘ ãtvrtek. Akce mûla jednoduchou my‰lenku – oÏivit fe-
nomén deskov˘ch her, které b˘valy dfiíve vyhledávanou volnoãasovou zába-
vou, a dnes se vlivem moderních médií z programu rodinn˘ch veãerÛ ponû-
kud vytrácejí.
Knihovnice pfiipravily kromû deskov˘ch her i malou velikonoãní díl-
nu; zdobit kraslice nebo tvofiit jarní dekorace ale nakonec nikoho ne-
lákalo, protoÏe hry v‰echny doslova pohltily. Hrálo se lidské pexeso,
skládalo domino z kníÏek napfiíã celou pÛjãovnou, procviãovaly

ztuhlé kosti pfii Twisteru, v˘skalo u Doublu, soustfiedûnû pfiem˘‰lelo
u velbloudích dostihÛ, taktizovalo u Tsura a cviãil postfieh i strate-
gické my‰lení u mnoha dal‰ích deskovek. Skvûle se pobavili v‰ichni
– pfied‰koláci, puberÈáci i dospûlí, ktefií se nechali hrami docela strh-
nout, a na pár hodin se tak vrátili do dûtství.
Deskové hry mají stále potenciál zabavit a taky stmelit celou rodinu,
jejich pofiizovací cena ale neb˘vá právû nízká. Zájemci proto mohou
vyuÏít nabídku r˘mafiovské knihovny a libovolnou hru si vypÛjãit. 

ZN
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Tipy na nejlep‰í audioknihy
Zvukové knihy neboli knihy do ucha ãi mluvené slovo, zkrátka nahráv-
ky ãetby a dramatizace kniÏních pfiedloh se stávají velice oblíben˘mi,
i kdyÏ v r˘mafiovské knihovnû na opravdov˘ zájem teprve ãekáme.
V̆ zkumy potvrzují, Ïe poslouchání knih dûti od ãetby neodvádí, na-
opak pomáhá pfiedãtenáfiÛm i zaãínajícím ãtenáfiÛm rozvíjet slovní zá-
sobu, podporuje fantazii, uãí soustfiedûní i schopnosti plynule vnímat
del‰í text a rozumût mu. A samozfiejmû vede k potû‰ení z pfiíbûhÛ.
Audioknihy ale nejsou urãené jen dûtem. Stfiedo‰koláci mají moÏnost
volnû stahovat povinnou ãetbu na webu âeského rozhlasu. A dospûl˘m
mohou zvukové knihy poskytnout ãasto chybûjící hlas, kter˘ by je do-

provázel pfii dlouh˘ch cestách autem nebo pfii jednotvárné práci, a v˘-
znam mají i pro ty, kdo se ãtením zápasí kvÛli únavû nebo vadám zraku.
Mûstská knihovna nabízí více neÏ sto audioknih pro dûti i dospûlé.
Dospûlí si mohou poslechnout nyní populární severské detektivky, 
souãasnou ãeskou i svûtovou literaturu, napfiíklad knihy Katefiiny
Tuãkové, Petry Soukupové, Michala Viewegha, Bernarda Miniera,
Johna Irvinga nebo Haruki Murakamiho. Dûti zase urãitû ocení oblíbe-
nou Aniãku Ivany Peroutkové v podání Marthy Issové nebo Zlobilky
a Nezbedníky Martiny Drijverové, Dûti z Bullerbynu i Devatero pohá-
dek a Pohádky z pafiezové chaloupky. Petra Klimentová

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Jostein Gaarder: Dívka s pomeranãi
Georg byl je‰tû mal˘, kdyÏ mu zemfiel otec. Na památku mu ale na-
psal dopis, kter˘ uschoval v koãárku, ve kterém Georga vozil. V do-
pise mu pí‰e o dívce s pomeranãi, kterou poprvé poznal v metru. Byla
to Georgova matka. Pomeranãe mûla, protoÏe byla malífika a chtûla
je namalovat. Otec dívku nemohl spustit z oãí. Georg se také zamilo-
val a nechtûl dívku ztratit jako jeho otec. Po smrti otce si v‰ak jeho
matka na‰la nového muÏe. Georg se rozhodl, Ïe jim nebude v lásce
bránit, a tak dal matce dopisy alespoÀ pfieãíst.
Moc se mi líbilo, Ïe kniha byla psána ze Ïivota, a taky to, jak se
GeorgÛv otec v dopise rozepisoval. PfiestoÏe nemám v oblibû romá-
ny, tato kniha se mi líbila, doporuãila bych ji hlavnû tûm, kdo se
v knize nebojí smutnûj‰ích témat.

MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky.
Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je‰tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu,
ale teì spolu pí‰eme tuhle knihu. 
První fiádky pí‰u já, otec do ní bude postupnû vstupovat. Hlavnû on
má co vyprávût.

Nevím jistû, jestli si tátu pamatuji. MoÏná si jen myslím, Ïe si ho pa-
matuji, protoÏe jsem ho vidûl na mnoha fotografiích.
Jediné, o ãem jsem pfiesvûdãen, Ïe si pamatuji doopravdy, je, jak jsme
spolu jednou sedûli na terase a dívali se na hvûzdy.
Na jedné fotce sedím s tátou na Ïluté koÏené pohovce v pokoji.
Vypadá to, jako by mi nûco hezkého vyprávûl. Pohovku máme pofiád,
ale táta uÏ na ní nesedí.
Na jiném obrázku jsme se usadili do zeleného houpacího kfiesla na
verandû. Ta fotografie visí na zdi od chvíle, kdy táta umfiel. A v tom
houpacím kfiesle právû teì sedím. SnaÏím se nehoupat, protoÏe zapi-
suji do bloku. Pak v‰echno pfiepí‰u do tátova starého poãítaãe.
O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se
je‰tû dostaneme.

(GAARDER, Jostein. Dívka s pomeranãi. Praha: Albatros, 2004. 158 s.)

Amálie Andr‰ová
7. B, Z· Jelínkova 1, R˘mafiov

Jostein Gaarder: Dívka s pomeranãi
Mezi desítkami pfiíbûhÛ, jeÏ uÏ jsem za svÛj nepfiíli‰ dlouh˘ ãtenáfi-
sk˘ Ïivot stihla pfieãíst, je velmi obtíÏné vybrat jen jeden, o nûjÏ bych
se chtûla podûlit. Kniha, která se nakonec stala mou volbou, mû v‰ak
ãímsi zaujala hned na první pohled. V jedné z polic v knihovnû mû 
okamÏitû pra‰tila do oãí její oranÏová barva, která se mezi ostatními
vybledl˘mi hfibety knih naprosto vyjímala, a já témûfi sly‰ela, jak na
mû ta dívka uvnitfi knihy kfiiãí, aÈ si pfiíbûh pfieãtu.
O autorovi jsem nikdy dfiíve nesly‰ela, ale jak jsem brzy zjistila, je-
ho knihy jsou velmi oblíbené mezi ãtenáfii jak náctilet˘mi, tak i star-
‰ími. ZpÛsob, jak˘m ãtenáfiÛm pfiibliÏuje základní filosofické otázky,
mû naprosto uchvátil a mé oãi po fiádcích jen klouzaly.
Pfii ãtení jsem se vÏila do postavy patnáctiletého Georga, jenÏ ve
sv˘ch ãtyfiech letech ztratil otce následkem zhoubné nemoci. KdyÏ
Georg jednoho veãera ve starém koãárku na pÛdû na‰el jedenáct let
star˘ dopis, kter˘ zde otec zanechal, napjatû jsem spolu s ním ãetla
pfiíbûh, jejÏ dopis dlouhá léta skr˘val.
Ze zaãátku jsem moc nechápala, jak je moÏné tolik postrádat ãlovû-
ka, jehoÏ Georg vlastnû témûfi vÛbec neznal, aãkoliv byl jeho otcem.
V prÛbûhu ãtení jsem ale rychle pochopila, Ïe i za tak krátkou dobu
se do pamûti uloÏí tisíce mal˘ch stfiípkÛ vzpomínek, které se i po
dlouhé dobû snadno zabodnou do srdce. Mimo hlavní dûjovou linii
jsem se v‰ak dozvûdûla spoustu zajímavostí o Hubbleovû teleskopu
a pfiedev‰ím o hvûzdách, které byly nedílnou souãástí Ïivota
Georgova otce. Bylo velmi obtíÏné se od pfiíbûhu odtrhnout, ale
s blíÏícím se koncem jsem ãetla stále pomaleji, neboÈ se mi pomy‰-
lení, Ïe se s knihou budu muset jiÏ za chvíli rozlouãit, vÛbec neza-
mlouvalo.

„Kdybych si mûl vypÛjãit moudrá slova svého táty: Îivot je gigantic-
ká loterie, v níÏ jsou viditelné jen vítûzné losy.“

„Ty, jenÏ nyní ãte‰ tuto knihu, jsi taky vítûzn˘ los.“

—————————————
„Dívej se na svût, Georgu, prohlíÏej si ho, dokud ses je‰tû nenabiflo-
val pfiíli‰ mnoho pouãek z fyziky a z chemie. V tomto okamÏiku bûÏí
obrovská stáda divok˘ch sobÛ pfies vûtrem biãovanou Hardangervid-
du. V Camarque, mezi dvûma rameny delty fieky Rhóny, hnízdí stovky
rÛÏov˘ch plameÀákÛ. Neodolatelná stáda elegantních gazel bûÏí
africkou savanou. Tisíce a tisíce tuãÀákÛ spolu klábosí na ledovém
pobfieÏí Antarktidy a nemají se ‰patnû, líbí se jim to. Ale není dÛleÏi-
té jen mnoÏství. Osamocen˘ zamy‰len˘ los vystrkuje hlavu z jehliãna-
tého lesa ve v˘chodním Norsku. Pfied rokem se jeden odváÏil aÏ do
na‰í ulice. Na chatû na Fjellstlen bûhá v panice vydû‰en˘ lumík ko-
lem dfievníku.“

„Boubelat˘ tuleÀ pleská ocasem do vody mezi ostrÛvky
u Tonsbergu.“

„Nechoì na mû s tím, Ïe pfiíroda není zázrak. Nefiíkej mi, Ïe svût ne-
ní pohádka. Ten, kdo to nepochopil, si toho moÏná v‰imne aÏ tûsnû
pfiedtím, neÏ se pohádka bude ch˘lit ke konci. Pak ãlovûk dostane po-
slední ‰anci strhnout si klapky z oãí, poslední pfiíleÏitost protfiít si oãi
úÏasem a oddat se tomuhle zázraku, se kter˘m se teì louãí a musí ho
opustit.“

„Snad chápe‰, co se tu snaÏím vyjádfiit, Georgu. Nevím o nikom, kdo
by se s pláãem louãil s Euklidovou geometrií nebo periodick˘m systé-
mem prvkÛ. Nikdo neuroní ani slzu proto, Ïe se odpojil od internetu
nebo zapomnûl násobilku. âlovûk se louãí se svûtem, s Ïivotem, s po-
hádkou. Pak se louãí i s okruhem lidí, které má doopravdy rád.“

Pfiíbûh doporuãuji pfieãíst tûm, kdo mají neustále naspûch, a tûm, kdo
obãas zapomínají zvednout hlavu a podívat se ke hvûzdám, které jsou
od nás tak daleko, ale jak˘msi zpÛsobem tak blízko.
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„Kdyby se v‰echno, co se pfiihodilo bûhem historie vesmíru, obraznû
napûchovalo do rozvrhu jednoho dne, Zemû by vznikla nûkdy pozdû
odpoledne. Dinosaufii by se objevili pár minut pfied pÛlnocí. A lidstvo
by existovalo asi tak dvû vtefiiny...“

„Snít o nûãem nepravdûpodobném má své jméno. ¤íká se tomu na-
dûje.“

„Îurnalisté a rodiãe jsou si podobní v tom, Ïe jsou stejnû zvûdaví.
A politici a dûti zase dostávají citlivé otázky, na které není vÏdy jed-
noduché odpovûdût.“

„Jsme na svûtû jenom jednou a teì.“

(GAARDER, Jostein. Dívka s pomeranãi. 1. vyd. Praha: Albatros,
2004. 160 s.) Adéla Lileková, kvarta, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Jazzclub

âtvrt˘ koncert ve fabrice: UÏ jsme doma a americk˘ jazzman
Pfied pár lety si majitel v˘robny velkoobjemov˘m kontejnerÛ Dalibor
Kamensk˘ splnil sen, kdyÏ v hale své firmy uspofiádal koncert kapely
Dekadent Fabrik. První koncert ve fabrice mûl úspûch, a tak následovaly dal-
‰í – o rok pozdûji si v tovární hale zahrály Krásné nové stroje, loni MCH
Band. Letos byli hvûzdou veãera legendární UÏ jsme doma.
Leto‰ní koncert si Dalibor Kamensk˘ nadûlil ke kulatinám. Kromû
tradiãních pfiedskokanÛ, místní kapely Sibérija, která nechybûla na
Ïádném z dosavadních koncertÛ ve fabrice, se bûhem nûj na pódiu
pfiedstavilo trio amerického jazzového kytaristy Willa Bernarda, kte-
r˘ do R˘mafiova pfiijel na pozvání Jazzclubu SVâ, a ve finále praÏ‰tí
UÏ jsme doma. Ti si v R˘mafiovû zahráli po pûti letech.
Koncert mûl gradující dynamiku. Zaãal od zádumãiv˘ch, temnû se li-
noucích skladeb Sibérije, která pfiedeslala, co mohou její posluchaãi 
oãekávat na novém albu, jehoÏ kfiest se chystá na konec ãervna.
Americk˘ soul-jazzov˘ kytarista Will Bernard v triu s ãesk˘m basky-
taristou a kontrabasistou Milo‰em Kláp‰tûm a bubeníkem Tomá‰em
Hobzkem rozproudili energii v sále a uÏívali si zcela nekomorní 
atmosféru tovární haly, zaplnûné nûkolika stovkami posluchaãÛ.
Finále bylo podle oãekávání hudební explozí. UÏ jsme doma jsou
v na‰ich konãinách pojmem, a tak i kdyÏ tento koncert zrovna nebyl
jejich vrcholem, publikum je nechtûlo pustit z pódia. UJD hráli hlav-
nû z alba Jeskynû a pár hitÛ star‰ích, novinka neprokmitla Ïádná.
Ostatnû i poslední album Tfii kfiíÏky, kter˘m v roce 2015 UJD oslavili

tfiicet let existence, tvofií kompilace pfiedûlávek star‰ích vûcí.
âtvrt˘ koncert ve fabrice navázal na ten loÀsk˘ i v˘stavou. Po ·árce
Lupeãkové a jejích grafikách se tentokrát pfiedstavili studenti umû-
lecké fotografie pod vedením Jindfiicha ·treita, ktefií vytvofiili sérii
snímkÛ pfiímo v areálu firmy Eurointermetall Dalibora Kamenského.
V̆ sledn˘ v˘bûr nazvan˘ Industria pofiadatel akce nainstaloval pfií-
znaãnû do improvizované galerie mezi kontejnery. ZN

Z okolních obcí a mûst

Bfiidliãná opût bodovala
V Ostravû se 30. bfiezna ko-
nal devát˘ roãník prestiÏní
Ïákovské konference Pre-
zentace badatelsk˘ch pro-
jektÛ EVVO, letos pod zá‰ti-
tou námûstka hejtmana
Moravskoslezského kraje
Mgr. Stanislava Folwarcz-
ného. SoutûÏe se zúãastnilo
ãtrnáct ‰kol z celého kraje
s patnácti pracemi. Samo-
zfiejmû mezi nimi nechybûla
ani Z· Bfiidliãná.

KaÏdé soutûÏní druÏstvo musí svou práci prezentovat ve vymezeném
ãase, ale pfiedev‰ím ji obhájit pfied pfiísnou porotou. Ta potom vybere
tfii nejlep‰í práce a vítûzn˘m t˘mÛm pfiedá diplomy. Po spoleãném 
obûdû ãekala na úãastníky druhá, jiÏ klidnûj‰í, ale neménû zajímavá pÛ-
le programu. V‰ichni zájemci se mohli podívat do Svûta techniky, kde
je ãekala vûdecká show britského chemika Dr. Michaela G. S. Londes-
borougha, B.Sc Hons Ph.D.
Konference se zúãastnili i Ïáci z Bfiidliãné, a to hned dvû druÏstva slo-
Ïená ze ãlenÛ pfiírodovûdného krouÏku. KaÏd˘ t˘m v Ostravû prezen-
toval vlastní badatelskou práci. První, ve sloÏení Katefiina Bartozelová,
Petr Oli‰, Miroslav Loukota, Jan RepáÀ, Michal BuráÀ, Marek
SmaÏinka a Dominik Smékal, ji nazval v˘stiÏnû Stres rostlin a zab˘val
se v ní chováním rostlin v pfiípadû ohroÏení. Druh˘ t˘m, kter˘ tvofiily
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V Horním Mûstû vznikl Hornick˘ spolek 
V Horním Mûstû byl zaloÏen Hornick˘ spolek Horní Mûsto, z. s. Hlavními cíli spol-
ku jsou péãe o podzemí dolu sv. Antonína Paduánského, ‰ífiení hornick˘ch tra-
dic, prÛvodcovství po podzemí a propagace spolku a hornictví v na‰em regionu.
Spolek hledá nové ãleny, muÏe i Ïeny nad 18 let se zájmem pracovat
pro spoleãnou vûc a oÏivit povûdomí o hornické historii Horního
Mûsta a okolí. Pfiihlá‰ku ke ãlenství je moÏno získat na e-mailové 

adrese: hornik.hornimesto.cz, nebo osobnû pfii první nenároãné bri-
gádû, která se bude konat 1. kvûtna 2017 od 9:00 v Horním Mûstû
– sraz je na parkovi‰ti u kostela sv. Máfií Magdalény.
BliÏ‰í informace a stanovy spolku jsou zatím k dispozici na v˘pisu ze
spolkového rejstfiíku na www.justice.cz, webové stránky chystáme.
Zdafi BÛh! Eva Machová, jednatelka spolku

V˘prava za havûtí
Îe titulek zní málo pfiitaÏlivû? To je moÏné, ale zcela jinak pÛsobila
moÏnost setkat se s tûmito tvory na Ïáky ze Z· Bfiidliãná, ãleny pfií-

rodovûdného krouÏku SK ASK âR Bfiidliãná. 
JiÏ od ledna se velmi peãlivû pfiipravují nejen na Biologickou olym-
piádu, ale i Zlat˘ list a fiadu dal‰ích soutûÏí a iniciativ zamûfien˘ch
tímto smûrem. Proto s povdûkem pfiijali moÏnost rozjet se 6. dubna
do Pevnosti poznání v Olomouci na nauãn˘ program s názvem
Odpudiví i kouzelní. Vedle teoretické náplnû si vyzkou‰eli i vlastní
obratnost pfii sestavování koster obojÏivelníkÛ a stateãní se mohli pfií-
mo dotknout hadÛ, pavoukÛ ãi bojechtivû vypadajícího ‰tíra.
„Pomazlení“ s tûmito pfií‰erkami zvládli nejen kluci, ale i dívky. 
LektorÛm z Pevnosti poznání velice dûkujeme za trpûlivost. Celá v˘-
prava se v‰em moc líbila. ZáÏitkÛ bylo tolik, Ïe i zpáteãní cesta do
Bfiidliãné ubûhla velmi rychle a bezproblémovû, na ãemÏ mûl velkou
zásluhu autodopravce Ing. Josef Petrik, s jehoÏ autobusy se na‰i Ïáci
vydávají na toulky za poznáním jiÏ nûkolik sezón. Zb˘vá je‰tû podû-
kovat za finanãní podporu MûÚ Bfiidliãná a doufat, Ïe na‰e naukové
programy podpofií i v budoucnu.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
vedoucí pfiírodovûdného krouÏku

Adéla Adámková a Anna Sedláãková, mûl na pamûti starou moudrost,
Ïe v‰e v pfiírodû je k nûãemu dobré. Obû dívky zajímalo vyuÏití kopfii-
vy dvoudomé a její pfiínos pro lidsk˘ organismus. Proto svÛj projekt
nazvaly Kopfiiva, nedocenûná bylina. Skloubily v nûm vûdeckou práci
– obsah látek v rostlinû – i trochu toho Ïenského zkoumání, tedy vafie-
ní, peãení... Proto pfii pfiípravû prezentace vonûla ‰kolní kuchyÀka jako
pfied svátky.

Oba na‰e t˘my byly velmi úspû‰né, projekt Stres rostlin dokonce zís-
kal diplom za pfiekrásné druhé místo. V̆ sledky nás velice tû‰í, ale 
urãitû se nechystáme usnout na vavfiínech, proto se oba t˘my jiÏ pfii-
pravují na dal‰í klání, tentokrát v Olomouci, na pÛdû Pfiírodovûdecké
fakulty Univerzity Palackého. Vûfiím, Ïe jim budete spolu s námi pfiát
‰tûstí. Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová

koordinátorka EVVO
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Malífi prasat
V lidském Ïivotû se objevuje mnoho odpor-
n˘ch nefiestí, které zpÛsobují velké zlo ve spo-
leãnosti, poniÏují ãlovûka a zostuzují ho. Vûfiím,
Ïe tûmi nejvût‰ími zly jsou chamtivost a leÏ, ne-
boÈ jsou také pÛvodci mnoha ostatních podlos-
tí a nefiestí. JelikoÏ jiÏ pfied mnoha tisíci lety pfii-
‰el jejich prostfiednictvím na zem mezi lidi
Belzebub, lze jistû právem obû nazvat ìáblem,
protoÏe jimi vzniklo v‰echno ne‰tûstí, loupeÏe,
vraÏdy a války, jeÏ zniãily tisíce lidsk˘ch ÏivotÛ
a tisíce lidí dostaly do bídy, Ïalu a nouze.
KdyÏ leÏ, zi‰tnost, hrabivost drÏí ãlovûka v zajetí,
pak ho pfiipraví o charakter, jeho lidská dÛstoj-
nost je zhanobena, ztratí dÛvûru a respekt oko-
lí a kaÏd˘ se na nûj dívá s v˘smûchem a pohr-
dáním.
Z tûchto pfiíkladÛ chci nyní uvést dva, které jsem
velmi dobfie znal. Zaãnu malífiem prasat.
Tento majetn˘ a váÏen˘ muÏ byl tak chamtiv˘,
Ïe jedno uprchlé velké prase, které náhodou
bûÏelo pfies jeho zahradu, vlákal do svého do-
mu a zamkl v chlívku.
V tom, Ïe prchající zvífie, které vstoupilo na jeho
pozemek, dal pod zámek, by nebylo je‰tû nic
protiprávního; v pfiípadû, Ïe by to ‰el okamÏitû
oznámit, aby ho vlastník mohl opût najít.
Sám smysl pro povinnost a touha po majetku
svádûly pravdûpodobnû tuh˘ boj, pfii nûmÏ ta
poslední hyena získala pfievahu a muÏi ihned
na‰eptala my‰lenku zbûhlé prase, které bylo bí-
lé, natfiít naãerno, aby nebylo poznat a zabrá-
nilo se pfiípadnému zkoumání. – Jak bylo za-
m˘‰leno, tak bylo uãinûno!
Ihned nabarvil prase tak smolnû ãernou bar-
vou, Ïe se skuteãnû nedalo ve srovnání s dfií-
vûj‰ím vzhledem poznat. BohuÏel v‰ak nemûla
volnû poloÏená zahrada, za rybníãkem s ráko-
sím osázen˘m ol‰emi, Ïádnou ochranu pfied
zvûdav˘mi pozorovateli, ktefií onu zvlá‰tní pro-
mûnu bûlou‰e ve vraníka tajnû sledovali. – KdyÏ
se majitel vepfie pfii‰el také do okolí zeptat, zda
tu nebyl jeho zbûh vidûn, soused odnaproti mu
pochopitelnû sdûlil, co se tam odehrálo. – –
Obchodník s prasaty se k dotyãnému kvapem
odebral, neboÈ mu to staãilo, a ptal se po svém
dezertérovi. MuÏ trochu zaraÏenû a rozpaãitû
popfiel, Ïe by poskytl pfiístfie‰í cizímu vepfii.
Obchodník s prasaty se v‰ak nenechal jen tak
lehce odb˘t a trval na tom, Ïe si prohlédne

chlév. – KdyÏ se tak stalo, kupec ihned poznal
podle hlavy a u‰í zvífie, které mu uteklo a jeÏ na
nûj sice jako nepoznateln˘ moufienín, av‰ak
pfiátelsky zachrochtalo. Aãkoliv muÏ tvrdil, Ïe
prase patfií jemu, pfiece jen nebyl obchodník tak
hloup˘, jak vypadal a jak si ten podvodník mys-
lel. Vzal vodu a umyl kousek srsti na ‰tûtinatém
obyvateli chléva. A vida, tu se ukázala pÛvodní
bíloÏlutá barva. – 
Teì se musel majitel domu tváfiit jakoby nic,
musel vlastnoruãnû pomoct um˘t moufienína
do bûla a je‰tû udûlat nûco navíc k uchláchole-
ní kupce, aby ho ne‰el Ïalovat! – –
Jakkoliv byla trapná záleÏitost vyfiízena mezi ãtyfi-
ma oãima, nezÛstalo to malífiské umûní utajeno
a roz‰ífiilo se v krátké dobû po celém mûstû.
V‰ude se vûdûlo, Ïe se objevil nov˘ malífi, jenÏ
bydlí v horní Hochhäuser Gasse.1 A tak si dfiíve
váÏen˘ muÏ svou hamiÏností pokazil povûst
a vydal se napospas v˘smûchu obyvatel mûsta,
protoÏe se mu od té doby v‰ude fiíkalo „malífi
prasat“. 

Pán von Mantel
Nyní se dostáváme ke druhému exempláfii, pa-
nu von Mantel.2

Tento tkalcovsk˘ mistr mûl dÛm v Horním pfied-
mûstí, asi jednu stfielu z kulovnice pod Horním
ml˘nem, první dÛm na volném místû, kam ved-
la jen prostá cesta, která se vinula okolo domu
pfies ml˘nsk˘ náhon a potom ústila naproti do
‰iroké polní cesty, kde se je‰tû podél ní táhla fia-
da nûkolika domÛ.
Bylo to na masopustní úter˘ roku 1825, kdyÏ
majitele tohoto domu napadlo odpoledne sla-
vit a jít za zábavou do Janovic.
Po cestû nav‰tívil nûkolik hostincÛ, kam v‰ude
lákala hudba, bavil se do pozdního veãera
a potom se vydal na cestu domÛ. Tak pfii‰el
k takzvanému hostinci LouÏe, kde tenkrát b˘va-
lo kaÏdou nedûli po cel˘ rok opravdu veselo.3

Tento hostinec postavil svého ãasu edrovick˘
dûdiãn˘ rychtáfi Schinzel na své louce u vozové
cesty, kudy nyní vede vefiejná silnice, stál na ba-
Ïinaté pÛdû, a proto dostal od mého obrazo-
tvorného lidu jméno „LouÏe“4 – –
Ve ãtyfiicát˘ch letech koupil tento dÛm janovic-
k˘ kominík Felix Kosch, strhnul ho i se základy
a postavil zde nov˘ pûkn˘ hostinec, kter˘ dostal
hrdé jméno „U âerného orla“. –

Av‰ak na vzne‰en˘ hostinec se pfiece jen ne-
mohl vypracovat, neboÈ „lep‰í lidé“ sem nezaví-
tali, protoÏe dfiívûj‰í jméno mûlo ‰patnou po-
vûst, a jelikoÏ zde uÏ neznûla hudba, která by lá-
kala lÛzu, stál velk˘ hostinec nadále prázdn˘. –
A tak Kosch ten velk˘ dÛm prodal Ïidovi jmé-
nem Moses, jenÏ zde zfiídil palírnu lihu.5

Tkalcovsk˘ mistr tedy nakonec zavítal do hos-
tince „U LouÏe“.
V místnosti bylo natûsnáno plno lidí v‰eho dru-
hu a bavili se opravdu vesele. – Tkalcovsk˘ mis-
tr se postavil úplnû dozadu ke kachlov˘m kam-
nÛm. V troubû se dusila velká telecí peãenû, je-
jíÏ delikátní vÛnû stoupala tkalcovskému mistru
do nosu, aÏ po ní zatouÏil, tím víc, Ïe dosud jen
pil a velmi málo jedl. –
Peãínka byla brzy hotová a krájely se z ní porce.
KdyÏ se dotanãilo, podávala se hostÛm. Zrovna
se hrál nov˘ kus, a tak se ve‰kerá pozornost
hostÛ obrátila k taneãníkÛm. – A jelikoÏ kamna
stála vlevo u dvefií, napravo se nacházel v˘ãep
a mezi nimi se tlaãilo mnoho lidu, tak si tkalcov-
sk˘ mistr pomyslel, Ïe je právû vhodná doba str-
ãit peãeni i s pánví pod kabát a nepozorovanû
s ní odejít. – Musel si myslet, Ïe se svou kofiistí
zrovna tak dobfie unikne jako jednou jeden in-
valida v KoÀském ml˘nû, jenÏ úspû‰nû provedl
ten sam˘ „dovedn˘ kousek“. – Ná‰ hrdina se
v‰ak hofice m˘lil, neboÈ sotva se ‰Èastnû vydal
s pánví pod kabátem ze dvefií ven, dohrála
hudba a jeden host si poruãil peãeni. – –
Hostinsk˘ spûchal, aby pro objednané do‰el,
ale bûda – pánev a peãenû z trouby zmizely! –
–
Spustil se ihned povyk a jeden mládenec po-
znamenal, Ïe pfied troubou stál dlouhou dobu
nûjak˘ muÏ v kabátû a Ïe se odtud vykradl. – 
OkamÏitû byl uspofiádán lov na lupiãe!
V‰echno, co mûlo nohy, proudilo ven najít
a pokud moÏno chytit toho muÏe v kabátû. – 
A skuteãnû ho dole v Edrovicích chytili, strhli mu
kabát – a on nechal pánev s peãení spadnout
do snûhu. Zatímco se mnozí zab˘vali peãení,
pánví a kabátem, bûÏel odtud bez dechu jako
kdysi Josef Egyptsk˘!
Ve chvíli dopadení dostal taky pofiádnou facku,
z toho si v‰ak nic nedûlal. Mûl ‰tûstí, Ïe umûl
dobfie bûhat, takÏe sv˘m pronásledovatelÛm se
zdravou kÛÏí unikl! – Od té doby se mu v‰ak
v‰ude fiíkalo: „Pán von Mantel!“

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Patrnû mínûna Hohehausgasse, nynûj‰í Bartákova ulice. Pozn. red.
2 Der Mantel = kabát. Pozn. red.
3 Pro srovnání: Démon Alkohol, obraz kultury v 8 oddílech, oddíl „Pivo“. – Tato kníÏka je na prodej u Huga Schuberta v R˘mafiovû a stojí 

v elegantním provedení 60 krejcarÛ. D. H. 
4 ProtoÏe podle legendy, jak známo, hostince stavûl, resp. záludn˘ plán stavût takové pasti pro hfií‰níky lidem zadal ìábel, mûly by se tyto

neblahé domy radûji pojmenovat „Pekelná kuchynû nebo ëáblova baÏina“, protoÏe se v nich ubohé lidstvo zniãí. D. H.
5 MÛÏe se to naz˘vat „palírna kofialky”. Ale co jsem fiíkal pfied chvílí? Dfiíve to byla ìáblova past na my‰i – nyní sem zavítala jeho vzne‰enost

kníÏe pekel sama! – Ó palírna kofialky – ó lidská bído – ó slep˘ lide – ó slepá vládo! – – – D. H.
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Z historie

V˘zkum lokality BurgetÛv statek
Stopy nejstar‰ího opevnûní mûsta a jeho paralely

Jeden z posledních vût‰ích v˘zkumÛ probíhal v letech 1989–1991.
Bûhem tfií let byl nalezen relikt stfiedovûké hradby v délce 17 m a ná-
roÏí Hrádecké brány. Z kulturních vrstev se podafiilo vyzvednout do-
stateãné mnoÏství nálezÛ, které umoÏnily velmi pfiesné datování for-
tifikace. Nepochybnû zajímav˘m zji‰tûním je, Ïe kamennému opev-
nûní nejspí‰ pfiedcházelo dfievûné, neboÈ pod star‰í kamennou zdí 
i okolo ní leÏelo znaãné mnoÏství uhlíkÛ, dokonce i silné dfievûné
desky a kousky zuhelnatûl˘ch dfiev.
Nezvykl˘ byl téÏ poãátek v˘zkumu. Mlad˘ kolega zakopl poprvé na
lokalitû krumpáã takov˘ch 10 cm do zemû a kfiiãí „stará mince“. My
v‰ak pfiedpokládali spí‰ mizern˘ hliníkov˘ halífi ãi troník, v nejlep‰ím
nûkteré drobné rakousko-uherské platidlo. Smáli jsme se mu, Ïe si
vym˘‰lí… Smích nás pfie‰el, kdyÏ jsme nepravideln˘ kotouãek stfiíb-

ra oãistili. Na aversu
drobné mince, spí‰e
plí‰ku, se objevilo
písmeno W jako
Wencezlaus (zde Vá-
clav II.) a typick˘
lev zle cenící tesáky
na reversu. Prvním
nálezem byl vzácn˘
praÏsk˘ parvus, dva-
náctina praÏského
gro‰e, drobná mince
z kutnohorské emise
z let 1300–1310. To
bylo opravdu neãe-
kané entrée.
Pfiedstihov˘ v˘zkum
plochy Burgetova
statku v horním zá-
vûru Husovy ulice
(Niedere Ringgasse)
odhalil ãást stfiedo-
vûkého opevnûní
mûsta z 13.–17. sto-

letí. V̆ zkum situoval tfii fáze uÏívání vcelku primitivní mûstské hrad-
by (nikoli ochranné zdi) a levé nároÏí Hrádecké brány
(Burgstadteltor), která se otevírala k cestû na hrad Strálek a dál na
Královskou stezku, ·ternberk, Uniãov a Olomouc.
Nejstar‰í identifikovatelné stopy pÛvodního obranného zafiízení mûs-
ta, jeÏ jsou rozhodující pro dataci, dokumentují pomûrnû nepfiíli‰ ãi-
telné zbytky dfievûné konstrukce. Dá se tedy pfiedpokládat, Ïe mûsto
krátce po svém zaloÏení spí‰ symbolicky chránilo nûjaké pfiesnûji ne-
urãené dfievûné plaÀkové hrazení. RovnûÏ není jasné, zda obepínalo
cel˘ vnûj‰í okruh sídli‰tû a bránilo vstupu do celého mûsta, nebo je
postavili jen na nejohroÏenûj‰ích místech. Spí‰e neÏ nákladnou pali-
sádu lze pfiedpokládat siln˘ plot (do 3 m) ze svisl˘ch kÛlÛ a patrnû
siln˘ch fo‰en vertikálnû pfiipevnûn˘ch na horizontálních trámcích

dfievûn˘mi kolíã-
ky. Mezi zbytky
konstrukce jsme
totiÏ nena‰li Ïádné
kovové staveb-
ní prvky, hfiebíky
(s hlaviãkou), klín-
ce (hfiebíky bez
hlaviãky), které se
uÏívaly v nezmû-
nûné podobû jiÏ
v fiímském stavi-
telství, ani hfieby
délky 10 ãi více
centimetrÛ.
S Ïelezem se vût‰i-
nou ‰etfiilo a zlom-
ky ãi po‰kozené
pfiedmûty se obvy-
kle pfietavovaly
nebo pfiekováva-
ly, u nás se to 
v‰ak podle nálezÛ
u drobnûj‰ích ko-
vov˘ch pfiedmûtÛ
v kovárnách váÏ-
nûji nepraktikova-
lo. ·lo asi o zboÏí relativnû levné. Snad to bylo tím, Ïe v‰ude v oko-
lí a nejspí‰e i v R˘mafiovû pracovaly hamry s hutûmi a dostupné zá-
soby Ïelezn˘ch rud leÏely v pfiímém okolí mûsta. Nebyl to jen
Pittenwald, ale téÏ jednotlivé doly nad Edrovicemi ãi zahrádkami nad
lomem. Pfiesto nelze zcela bagatelizovat hodnotu Ïelezn˘ch prvkÛ,
kterou si snadno pfiedstavíme, pokud víme, Ïe kaÏd˘ hfiebíãek musel
kováfi vykovat zvlá‰È. Velmi zku‰en˘ a zruãn˘ kováfi pan Mazel
z Nového Pole potvrdil experimentem, Ïe na vykování jediného klín-
ce bylo potfieba aÏ 60 úderÛ.
Plot se pfiíli‰ neli‰il od stejn˘ch zafiízení z nedaleké minulosti (sou-
vislé dfievûné hrazení bez mezer) nebo i dne‰ních. Proti pfielézání stû-
ny byly dfievûné tûsnû kladené desky podle dochovan˘ch vyobrazení
nahofie zahroceny. Nelze vylouãit ani rouben˘ plot z vodorovn˘ch
kulánÛ zbaven˘ch kÛry a spojujících mohutné zahrocené vertikální
kÛly, do nichÏ byly zapu‰tûny (viz Nov˘ ·aumburk). Mohly b˘t téÏ
upevnûny mezi dvojice kolm˘ch pilífiÛ. V men‰ích fragmentech, ale
vzácnû i v celé délce se objevovaly zbytky siln˘ch prken a v˘jimeã-
nû i celá v její bezprostfiední blízkosti. Palisádové opevnûní by bylo
mnohem nákladnûj‰í a vyÏadovalo více úsilí pfii instalaci. Pevnou
dfievûnou konstrukci jistû doplÀovala speciálnû zpevnûná brána
v místech pozdûj‰ích prÛchodÛ. PÛvodní Hrádecká brána nejspí‰e

Situace mûsta ve 13.–15. stol. (1 Hrádek, 2 radni-
ce, 3 tvrz Vestenhof /15. stol./, 4 kolonizaãní ves na
Bezruãovû /2. pÛle 13. stol./, 5 pfiedkolonizaãní ves
/1. pÛle 13. stol./, kaple V Lipkách s poustevnou)

V̆ zkum Burgetova statku 1991 (1 hradební zeì,
2 Husova ul., 3 pfiíkopy Hrádku a mûsta, 4 b˘-
val˘ dÛm p. Krátkého, 5 mûstsk˘ hrad, 6 zbofie-
n˘ dÛm, 15–16 ãísla parcel, 18 dílna bronzolitce

PraÏsk˘ parvus Václava II. 
(PARVI PRAGENSES – zvût‰en˘) Soudobé vyobrazení dfievûné stfiedovûké tvrze s plaÀkovou hradbou

PraÏsk˘ gro‰ Václava II. 
(GROSSI PRAGENSES)
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fungovala na stej-
ném místû jako
pozdûji. 
Volba místa pro
stavbu mûsta na
„zeleném drnu“
byla jistû dobfie
promy‰lena a vy-
uÏila v‰ech prvkÛ
terénní konfigura-
ce zvoleného pro-
storu. Nespornû se
opfiela o domi-
nantní postavení
star‰í, av‰ak od-
dûlené pevnosti
Hrádku. Dfievûné
opevnûní doplÀo-
val patrnû uÏ v po-
ãátcích hlubok˘
souvisl˘ mûstsk˘
pfiíkop na severo-
západní a západ-
ní stranû nevy-
soké r˘mafiovské 
ostroÏny, dal‰í
a mnohem krat‰í

bránil pfiístupu od v˘chodu. Dál uÏ ztûÏoval pfiístup k jihov˘chodní li-
nii fortifikace rozlehl˘ jiÏní moãál neustále provlhãovan˘ potÛãkem
pramenícím na horním konci dne‰ní Hornomûstské ulice.
Severov˘chodní díl opevnûní se opíral o vysok˘ sráz prudce upadající
k nivû Podolského potoka. 
Jak vidût pfiedstavovala dfievûná zeì jen doãasné provizorium jako v ji-
n˘ch nov˘ch mûstech. Opevnûní mûlo také symbolick˘ podtext, bylo
v˘razem statutu mûsta, varovalo pfied útokem na jeho obyvatele, zdÛ-
razÀovalo jejich bezpeãí, svobodu a v˘jimeãné postavení. Ve váleãn˘ch
dobách mûlo opevnûné mûsto i funkci refugia, jako dfiíve mívala hra-
di‰tû, tj. stávalo se útoãi‰tûm a asylem válkou ohroÏen˘ch obyvatel 
z okolí. Pfiíchozí posilovali mûstskou hotovost, pfiivádûli téÏ ohroÏen˘
dobytek a zásoby potravin, nutn˘ch pfii del‰ím obléhání. Právo hradeb-
ní tak bylo vyjádfiením jednoho z nejdÛleÏitûj‰ích mûstsk˘ch privilegií,
ale téÏ v˘razem p˘chy a nadfiazenosti mû‰ÈanÛ. 
Vzhledem k neúpln˘m nálezÛm konstrukce je tfieba hledat paralely, kte-
r˘ch bychom na‰li na Moravû a ve Slezsku nemálo (napfi. v˘zkumy 
olomouckého archeologa Mgr. Luká‰e Hlubka, b˘valého pracovníka
Muzea R˘mafiov). Dnes uÏ víme, Ïe nejedno moravské nebo slezské
mûsto chránila linie dfievûného ãi dfievohlinitého opevnûní do té doby,
neÏ se podafiilo zbudovat (kupodivu pomûrnû brzy) kamennou fortifi-
kaci. Pfiesto je nejednou nenahradili kamennou zdí, a nûkterá mûstská
sídla tak natrvalo chránila jen pÛvodní dfievûná nebo dfievohlinitá kon-
strukce, pfiípadnû hlinit˘ val s palisádou. Jinde pouÏívali dfievûnou for-
tifikaci dál jako doplnûk kamenné hradby.
Obdobné dfievûné zafiízení, jaké uÏíval ve sv˘ch poãátcích R˘mafiov, je

prokázáno u star‰ího Lipníku nad Beãvou (zal. 1238), Uniãova (1213),
Mohelnice (1131), Ivanãic (1221) ãi Vy‰kova (pov˘‰en na mûsto 1238).
Podobné obranné pásmo uÏíval téÏ Prostûjov (mûsto 1390) nebo Pfierov
(mûsto 1256). Archeologick˘ v˘zkum prokázal také v Litovli (1256–8)
pÛvodní palisádové hrazení zasazené takfika bez v˘znamnûj‰ích mezer
do základové r˘hy v podobû Ïlabu, v nûjÏ se slily kÛlové jamky.
Dendrochronologick˘ rozbor nálezÛ (srovnání ‰ífie a typu letokruhÛ
s datovan˘mi nálezy dfieva v daném území) potvrdil kácení stromÛ na
litovelskou palisádu v letech 1251 a 1291. Není tak vylouãeno, Ïe stej-
n˘m obrann˘m zafiízením disponovala vût‰ina sídli‰È naz˘van˘ch anti-
qua civitas (staré mûsto). Obdobn˘ název najdeme na Surgentovû ma-
pû rab‰tejnského panství (1747). V místech pfiedmûstské osady na
Bezruãovû ulici nalezneme zãásti dochovan˘ nápis „Locus ubi antea
urbs… Römerstadt“, tedy „Místo zaloÏení starého mûsta… R˘mafiov“.
PfiipomeÀme, Ïe podobnû jako v R˘mafiovû byla pÛvodní pfiedmûstská
litovelská osada vzdálena od nového mûsta kolem pÛl kilometru.
Nûkterá mûsteãka nemûla Ïádné opevnûní, nejv˘‰e v podstatû symbo-
lické brány (viz Bfiidliãnou ad.) v koncích ulic.
Lze ocitovat nejdÛleÏitûj‰í ze závûrÛ archeologické komise sloÏené
z pracovníkÛ opavské expozitury Archeologického ústavu v Brnû,
Muzea Bruntál a geologického stfiediska v R˘mafiovû z 29. 11. 1989:
„1. nález se povaÏuje za zajímav˘ a dobfie zapadá do kontextu v˘zku-
mu stfiedovûké zástavby dal‰ích severomoravsk˘ch mûst.
2. pfiiná‰í dosud neznámé, málo známé ãi jen tu‰ené skuteãnosti.“
Následuje doporuãení s fiadou upfiesnûní pokraãovat v roce 1990
v pfiedstihovém v˘zkumu dal‰ích ãástí lokality. 

Mgr. Jifií Karel, fota: archiv autora
(Go‰, V. – Karel, J.: Stfiedovûké opevnûní mûsta R˘mafiova, Vlastivûdn˘
vûstník moravsk˘ XLIX/2, Brno 1997; TíÏ: Mûstsk˘ hrad v R˘mafiovû ve
13.–15. století, Stfiední Morava 15, Olomouc 1997; TíÏ: Tvrz
v R˘mafiovû, Archaeologia historica, 17/92, Ústí nad Labem, Brno
1992; Go‰, V. – Karel, J. – Novák, J.: Nadzemní objekt 14.–15. století
v R˘mafiovû-Hrádku, âasopis Slezského zemského muzea, série B XXIV,
Opava 1974; Hlubek, L.: Pfiíspûvek k opevnûní mûsta R˘mafiova, StM,
sv. 35, Olomouc 2013; Koufiil, P. – Kováãik, P. – Prix, D. – Wihoda, M.:
Tvrz a mûsto Jeseník ve stfiedovûku, Archaeologia historica 32, Brno
2007; Karel, J.: Pfiíbûh lesÛ a lidí R˘mafiovska, dûjiny lesÛ a jejich uÏí-
vání, R˘mafiov 2008; T̆ Ï: Dûjiny Bfiidliãné /v tisku/ etc.)

Jin˘ typ dfievûné hradby (ideální rekonstrukce Nového ·aumburku, 
J. Coufalík)

Soubor okrajÛ a v˘dutí ze 13. století z prostoru
Hrádecké brány

Horní ãást Husovy ulice v dobû v˘zkumu (1990), v popfiedí domek 
p. KrátkéhoSoubor kÛlov˘ch jamek na nám. Míru (v˘zkum Mgr. M. Kieconû, 2013)
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Kam na v˘let

Na Skfiítek se málem jezdilo vlakem
Skfiítek (874 m n. m.) je sedlo oddûlující Hrabû‰ickou vrchovinu od
Hrubého Jeseníku. Odpradávna bylo toto místo dopravním korido-
rem propojujícím R˘mafiovsko se ·umperskem.
Tato sníÏenina samozfiejmû nemohla uniknout pozornosti dávn˘ch 
obyvatel hor, ktefií potfiebovali pfiekonávat jesenickou hradbu pfii
cestách za obchodem ãi pfii lovu. UÏ ve stfiedovûku tudy vedla jaká-
si stezka, která mífiila napfiíklad na hrad Rab‰tejn, kter˘ stával neda-
leko Skfiítku a byl nejv˘‰e poloÏen˘m hradem Moravy.
S rozvojem prÛmyslu se tehdy císafisk˘ dvÛr rozhodl budovat nové,
moderní dopravní spojení. DÛvodem byla také potfieba rychlého pfie-
sunu vojsk v pfiípadnû váleãn˘ch konfliktÛ. Tûch nebylo málo, ale
v této oblasti se vût‰inou odehrávaly mezi Raku‰any a Pru‰áky.
Jednou z pátefiních komunikací, které budoval pfiímo císafisk˘ dvÛr,
byla ta vedená z Hradce Králové do Opavy. Vedla pfiibliÏnû ve stej-
né trase jako souãasná silnice I/11 a na Skfiítku byla budována v le-
tech 1839–1842.
Se stavbou této silnice souvisí také jedna drobná památka zachova-
ná pod horami, u mostu pfies fieku Mertu v Sobotínû. Jde snad o je-
dinou dochovanou m˘tní stanici u nás. Z dokumentÛ víme, Ïe po do-
konãení silnice bylo na jejích úsecích zfiízeno sedm silniãních a pût
mostních m˘t. Tato stanice mezi nimi v‰ak je‰tû nestála. Objevuje se
aÏ k roku 1864, kdy je uvádûna v seznamu majetku Sobotínsk˘ch Ïe-
lezáren, které vlastnili bratfii Kleinové. Dá se pfiedpokládat, Ïe si prá-
vû tato firma pronajala m˘to v˘mûnou za údrÏbu silnice.
Na konci 19. století byla m˘tní stanice v Sobotínû opût k pronájmu.
Vyvolávací cena za pronájem na jeden rok byla tehdy 100 zlat˘ch.
V˘bûr m˘ta se li‰il podle druhu dopravovaného nákladu. Jeden kus
taÏného dobytka pfiecházel za 2 krejcary, za tûÏk˘ dobytek hnan˘
platil jeho prÛvodce 1 krejcar za kus.
Historie v˘bûru m˘ta na státních silnicích se uzavírá v roce 1895
a k úplnému zru‰ení v˘bûru m˘tného do‰lo v roce 1902. V následu-
jících letech byl domek v rukou nûkolika soukrom˘ch majitelÛ.
Zajímavá je informace, Ïe podle pamûtníkÛ po roce 1945 slouÏila
m˘tnice nûkolik let také jako trafika. Ve druhé polovinû 20. století
v‰ak objekt bez vyuÏití postupnû chátral, aÏ se dostal do témûfi ha-
varijního stavu. Hrozil mu stejn˘ osud jako u mnoha podobn˘ch 
úãelov˘ch staveb.
Díky zájmu historikÛ a domnûnce, Ïe jde moÏná o poslední ve své
pÛvodní podobû dochovanou m˘tní stanici nejen v Olomouckém
kraji, ale i v âeské republice, se nakonec podafiilo zajistit opravu.
U pfiíleÏitosti oslav 140. v˘roãí Ïelezniãní trati Zábfieh – Sobotín by-
la 10. záfií 2011 zrekonstruovaná sobotínská m˘tnice slavnostnû
pfiedstavena vefiejnosti a pfiedána Olomouckému kraji. O její správu
se dnes stará Muzeum silnic ve Vik˘fiovicích.

Potfiebu pfiípfieÏe pro tûÏké povozy mífiící do kopce a z kopce, stejnû
jako nutnost obãerstvení pro formany vedly k v˘stavbû horského
hostince. UÏ v polovinû 19. století byl vystavûn pfiímo v sedle zá-
jezdní hostinec Berggeist (Horsk˘ skfiítek). Tak dostalo do té doby
bezejmenné sedlo své jméno. Je‰tû v mapách z 30. let 19. století ne-
ní Ïádné jméno tohoto prÛsmyku uvedeno.
K hostinci byly pfiistavûny hospodáfiské budovy, slouÏící jako stáje
pro konû, ale jeho v˘znam ãasem upadal v souvislosti s rozmachem
Ïelezniãní dopravy. V roce 1872 byla totiÏ zprovoznûna Ïeleznice
z Olomouce do Opavy.
Moc nechybûlo, a dnes jsme jezdili na Skfiítek rovnûÏ vlakem. UÏ
v roce 1878 pfiivítali R˘mafiov‰tí první vlak z Val‰ova. Byla to tako-
vá sláva, Ïe se hned zaãalo uvaÏovat o prodlouÏení trati aÏ do dne‰-
ního Polska. Tato snaha, která zahrnovala nároãn˘ prÛchod horsk˘m
terénem, zÛstala jen na papífie. Stejnû tak projekt, kter˘ mûl
R˘mafiov napojit na jiÏ vybudovanou lokální traÈ Zábfieh – Sobotín,
která byla dokonãena v roce 1871. Nejdfiíve se projektanti pokusili
zpracovat napojení na traÈ Hrabi‰ín – R˘mafiov, ale od roku 1894 by-
la preferována spojnice právû do Sobotína.
Podle projektu mûla traÈ ze souãasného sobotínského nádraÏí zamí-
fiit pfies Vernífiovice a do údolí fieky Merty nad samotu Kosafie. Zde
se mûla pfiimknout k souãasné lesní cestû a obkrouÏit vrcholy kop-
cÛ, aby nabrala v˘‰ku na pfiekonání sedla na Skfiítku.
Zajímavé je, Ïe ze Skfiítku se mûla podle projektu vydat do
Hrabû‰ické vrchoviny, kolem zfiíceniny hradu Rab‰tejna, na horní
konec Bedfiichova. Odsud mûla vést odboãka na dokonãenou trasu
Ïeleznice vedoucí z Olomouce pfies ·ternberk a Uniãov do
·umperka.
Z Bedfiichova mûla projektovaná traÈ opût stoupat do kopce a kolem
Kamenné hory zamífiit do katastru dnes jiÏ bohuÏel témûfi zmizelé
vesniãky Ferdinandova. Tady by traÈ pfiekonala dal‰í horské sedlo
a zamífiila do Janovic a odsud na r˘mafiovské nádraÏí. Z Janovic do
Staré Vsi byla opût naplánována odboãka, která mûla spojit s Ïelez-
niãní sítí zdej‰í hutní provozy. V létû roku 1894 v‰e vypadalo slib-
nû. Za úãasti janovického lesmistra Riegera se uskuteãnila pochÛz-
ka v˘boru pro v˘stavbu Ïeleznice pfiímo v terénu po uvaÏované tra-
ti.
Pak se ale objevily problémy a ke stavbû nedo‰lo. Projekt leÏel pût
let v ‰uplíku, neÏ se opût zaãalo mluvit o v˘stavbû. Znovu ov‰em zÛ-
stalo jen u zámûru. Do stavby pak vstoupila je‰tû první svûtová vál-
ka, stavitelé se zámûrem zab˘vali opût v roce 1921. VÏdycky ale na-
razili na problémy v podobû vysok˘ch nákladÛ na stavbu, sloÏit˘ch
terénních pomûrÛ i problémÛ s provozem trati v horském terénu
v zimním období. Po první svûtové válce se navíc objevil konkurent
v podobû silniãní dopravy i v˘razn˘ útlum prÛmyslov˘ch aktivit
v regionu. A tak se dnes mÛÏeme jen nad mapou obdivovat dÛmysl-
nosti projektantÛ pfiedminulého století a na Skfiítek vyjet pohodlnû
autem ãi autobusem.
Miroslav Kobza: Cestou necestou za Tajemstvím Hrubého Jeseníku

1904

Souãasnost Fota: archiv Miloslava Marka
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Do sbírky osmitisícovek si lezci TJ Horal R˘mafiov pfiipsali dal‰í kofiist – bûhem
ãtvrtého roãníku závodÛ ve vytrvalosti a rychlosti dospûli na vrchol Lhoce
(8 516 m n. m.). PfiestoÏe jde o vrchol niÏ‰í neÏ v pfiedchozích roãnících, zdola-
n˘ úsek byl zatím nejdel‰í. LezcÛm na nûj staãila hodina a tfii ãtvrtû.
Princip lezeck˘ch závodÛ na umûlé stûnû v SVâ R˘mafiov zÛstal stejn˘.
KaÏd˘ rok skupina pfiihlá‰en˘ch horolezcÛ spoleãnû symbolicky zdolá
jednu osmitisícovku. Po Mount Everestu, K2 a loÀské KanãendÏenze se
v sobotu 8. dubna stal cílem vrchol Lhoce. PfiestoÏe horolezci postupují
od nejvy‰‰ích vrcholÛ k nejniÏ‰ím, v realitû vylezou kaÏd˘ rok víc metrÛ.
DÛleÏit˘ je totiÏ startovní bod. Zatímco na Mount Everest lezci vyrazili
z tábora ve v˘‰ce 6 500 metrÛ, a urazili tak do cíle 2 350 metrÛ, o rok po-
zdûji je od vrcholu K2 dûlilo jiÏ 3 611 metrÛ a loni se na KanãendÏengu
dostali aÏ po zdolání 3 736 metrÛ. Letos svÛj cíl opût oddálili, kdyÏ si za
start urãili základní tábor v Namche Bazaaru ve v˘‰ce 3 450 metrÛ.
Cestou na vrchol bylo tfieba pfiekonat uÏ cel˘ch 5 066 metrÛ.
Závodníci se o vytyãenou trasu dûlí. KaÏd˘ vyleze podle sv˘ch sil
nûkolik sad po ãtyfiiceti metrech (tj. pût osmimetrov˘ch cest na umû-
lé stûnû), zdolané metry se sãítají, a jakmile je souãet roven pfiedur-
ãené trase na vrchol osmitisícovky, závod dospûje do finále. KaÏd˘
závodník se zároveÀ úãastní vyfiazovacího rychlostního závodu, z nû-

hoÏ je do v˘sledku
zapoãítán souãet
dvou nejrychlej‰ích
ãasÛ sprintersk˘ch
cest. O umístûní
v závodu rozhoduje
poãet vylezen˘ch
metrÛ cestou na vr-
chol dûlen˘ ãasem
ze sprintu. Koneãné

pofiadí je tak závislé na rychlosti i na vytrvalosti lezce.
Leto‰ní, zatím nejnároãnûj‰í závod byl tûÏ‰í i tím, Ïe se ho úãastnilo ãtr-
náct lezcÛ, o dva ménû neÏ loni. Na kaÏdého tudíÏ pfiipadl vût‰í díl tra-
sy. Navzdory tomu byl celkov˘ spoleãn˘ ãas skvûl˘ – zatímco loni
zvládli vylézt 3 736 metrÛ na KanãendÏengu za hodinu a dvacet minut,
tentokrát jim na zdolání více neÏ pûti tisíc metrÛ staãila hodina a tfii ãtvr-
tû. „V minulém roãníku pouze tfii závodníci pfiekonali hranici 400 vyle-
zen˘ch metrÛ. Letos se do rozmezí 440 a 520 metrÛ dostalo osm závod-
níkÛ. O v˘sledcích nakonec rozhodovaly i desetiny sekundy ve sprintu,“
komentoval leto‰ní roãník R˘mafiovsk˘ch osmitisícovek ‰éf Horalu
R˘mafiov Tomá‰ Neset.
Vítûzem závodu se stal r˘mafiovsk˘ lezec Ondfiej ·imko, kter˘ zvládl
520 metrÛ a v souãtu dvou cest mûl nejrychlej‰í ãas 16,33 sekund. Za
ním si bezmála pÛlkilometrov˘ úsek (480 metrÛ) ukrojil Franti‰ek
Ondrá‰ek rovnûÏ z R˘mafiova s nejlep‰ím ãasem 17,24 sekund a na tfie-
tí pfiíãku se vy‰plhal Michal Kuda z Poliãky s porcí 440 metrÛ a nejlep-
‰ím ãasem dvou cest 17,41 sekund.
Îeny se do závodu pfiihlásily opût ãtyfii a nic se nezmûnilo ani na me-
dailov˘ch pozicích, nicménû lezkynû tentokrát zdolaly více metrÛ. První
Milica Peterková z R˘mafiova urazila stejnû jako o rok dfiíve 480 metrÛ
a v souãtu dvou cest mûla nejlep‰í ãas 20,62 sekund, ãímÏ si o témûfi ãty-
fii vtefiiny vylep‰ila svÛj loÀsk˘ rekord. Druhá Júlia BaláÏová ze sloven-
sk˘ch BánovcÛ nad Bebravou také vylezla 480 metrÛ (loni 400 m) a ãa-
sem 27,85 sekund pfiekonala svÛj loÀsk˘ nejrychlej‰í v˘sledek o víc neÏ
vtefiinu. A lep‰í byla i Ivana Hofírková z R˘mafiova na tfietím místû, kte-
rá sice ãasem 32,32 sekund svÛj loÀsk˘ rekord nepfiekonala, ale zato zdo-
lala 280 metrÛ, tedy o 120 metrÛ více neÏ v minulém roãníku.
Sponzory ãtvrtého roãníku osmitisícovek byly mûsto R˘mafiov, firma
Katr, organizace STAN a SVâ R˘mafiov, které poskytlo zázemí pro
konání závodu. Díky finanãním pfiíspûvkÛm sponzorÛ mohli b˘t me-

dailisté ocenûni kvalitním horole-
zeck˘m vybavením; hlavní cenou
byl pár cepínÛ Singing Rock Bandit.
Místní horolezci kromû tréninkÛ na
umûl˘ch stûnách pofiádají i v˘jezdy
na pfiírodní skály. Letos uÏ absolvo-
vali zimní v˘stup v okolí Popradské-
ho plesa a ãeká je letní lezení v Tat-
rách a rakousk˘ch Alpách a sportovní
lezení na Sicílii. Nezanedbávají ani
domovsk˘ Rab‰tejn, jehoÏ správu uÏ
loni zaãali naplÀovat v˘mûnou ji‰tûní
a ãi‰tûním skal. Na Rab‰tejnû brzy
probûhne i první spoleãná akce novû
zaloÏeného dûtského oddílu Horalu
R˘mafiov, kter˘ vede Jakub Vala.
Plán oddílov˘ch akcí je zvefiejnûn na
stránkách oddílu horalrymarov.cz. 
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V bfieznu a dubnu absolvovaly dûti z lezeckého krouÏku Stfiediska
volného ãasu R˘mafiov dal‰í dva závody Moravskoslezského
Gekona. V opavském kole 11. bfiezna se v nejmlad‰í dívãí kategorii
velmi dobfie vedlo Vendulce AmbroÏové – vylezla obû kvalifikaãní
cesty aÏ k vrcholu, ve finále také topovala a v superfinále skonãila na
chytu ã. 7, coÏ jí v celkovém souãtu vyneslo na tfietí místo. V chla-
pecké kategorii jsme mûli také jediného lezce, Matûje Fryblíka. Ten
taktéÏ v‰echny kvalifikaãní cesty i finálovou s pfiehledem topoval.
Dolezl k topu i v superfinále a jen ãas jej odsunul rovnûÏ na tfietí mís-
to. V dívãí kategorii 11–14 let byla velkou favoritkou Amálie
Andr‰ová. Amálka nezklamala, vylezla v‰echny kvalifikaãní cesty
i cestu finálovou a v superfinále dolezla k poslednímu chytu v nej-
lep‰ím ãase, takÏe suverénnû zvítûzila. V chlapecké kategorii 
11–14 let v˘bornû lezl ·imon Nádvorník. Kvalifikaãní cesty topoval,
ve finále taktéÏ a opût muselo rozhodnout aÏ superfinále. Tam se do-
stal se tfiemi dal‰ími lezci k 8. chytu a musel rozhodnout aÏ ãas, kte-
r˘ mu zaruãil v˘borné tfietí místo.
Dal‰í kolo se uskuteãnilo 8. dubna v Orlové. Na velké stûnû plné pfie-
visÛ nebyl závod rozdûlen na kvalifikaci a finále, ale v‰echny dûti 
absolvovaly tfii cesty – dvû na obtíÏnost a jednu na rychlost. V nej-
mlad‰ích kategoriích jsme mûli zástupce pouze v chlapecké katego-
rii – Matûje Fryblíka, kter˘ pfielezl v‰echny cesty na obtíÏnost a aÏ
ãas jej o necelou vtefiinu odsunul na tfietí místo. Po závodû si Matûj
v rámci tréninku pfielezl cesty vy‰‰ích vûkov˘ch kategorií bez zavá-
hání. Podobná situace byla i mezi dívkami ve vûku 11–14 let. Amálie
v obtíÏnosti vylezla v‰e k topu a teprve v rychlostním závodû na‰la

jedinou pfiemoÏitelku a musela se tentokrát spokojit s druh˘m mís-
tem. Na stupních vítûzÛ Ïádn˘ dal‰í závodník z R˘mafiova nestanul,
ale i tak se na‰i lezci neztratili a se ctí hájili r˘mafiovské barvy.
Dal‰í kolo dûti ãeká 20. kvûtna na domácí pÛdû, na stûnû Stfiediska
volného ãasu R˘mafiov. Pfiijìte povzbudit r˘mafiovské lezce a podívat
se, jak si poradí s obtíÏností na‰ich cest. Fota a text: Jakub Vala
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PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:
Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov

Mobil: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 5. 5. 2017

Uzávûrka pro vydání
je ve ãtvrtek

27. 4. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
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