
vyšlo 4. 5. 2018čís lo  9 /2018 cena 15 Kč

K zápisu do 1. tfiídy pfii‰lo v R˘ma-
fiovû sto dûtí, pûtina dostala odklad

Informaãní centrum R˘mafiov nabízí 
zapÛjãení elektrokol

Komorní muzikál Dva na smeti‰ti 
pohladil divákovu du‰i

Horolezci mají za sebou pát˘ roãník 
R˘mafiovsk˘ch osmitisícovek

Etapa Závodu míru skonãí opût 
v R˘mafiovû, ceny pfiedá Dominik Ha‰ek

ročník XX.
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NEILA HABIBI A HABIBI 2018

R˘mafiovská Neila Annidia získala 1. místo v kategorii skupin Habibi juni

Bruntálská Dambra Nur s choreografií Garba Bolly obsadila 3. mís-
to v kategorii skupin Habibi teen+

Naìa Schreiberová – vítûzka Neila
Habibi 2018 v kategorii Annidia
juni – sólo

Sólo teen+ (sólistky v kategorii od 16 let s porotou)
Domácí Neila ·ehrezádky – 1. místo ve skupinách Habibi dûti)

Fota: redakce, Simona Tu‰ková, Tereza Koritarová

Ria Vrbno p. Prad. (Drum sólo
fusion) obsadila 3. místo ve sku-
pinách Habibi juni Skupiny teen+ (Dambra Nur a Neila Annidia)

Finalistky Habibi sólo juni, medaile získaly taneãnice skupiny Ria
Vrbno p. Pradûdem

Anniya – vyhla‰ovatelka soutûÏe
pfii svém vystoupení

Dambra Basma – 2. místo ve
skupinách Habibi juni
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ÎákÛm do osnov
Tak na‰im dûtem ve ‰kolách pfiidáme hodinu tûlocviku, vlastenectví,

finanãní gramotnosti, ochrany Ïivotního prostfiedí, branné v˘chovy

(s jin˘m názvem) a novû taky pfiedmût Miluji jídlo, nepl˘tvám. Dûti

potfiebují rozvoj návykÛ, které jsou nutné ke zdravému Ïivotu.

V na‰em kraji se do v˘zvy Miluji jídlo, nepl˘tvám zapojilo 28 ‰kol

a pfiidávají se dal‰í. ·koláci tak mají získat zdravé stravovací návyky.

Mají se nauãit jídla si váÏit, vychutnat ho a vûdût, jak vzniká a odkud

pochází, kolik lidské práce je skryto v kaÏdém pokrmu. Ovoce, ná-

poje, hlavní chod s polévkou, dodrÏování pfiísn˘ch zásad hygieny

u kuchafiek, v˘Ïivové normy, v˘bûr ze dvou hlavních jídel… Mohla

bych pokraãovat. 

Ve ‰kolních jídelnách se dennû vyhodí 238 tun potravin, tolik Ïáci

a studenti ‰kol nedojí nebo odmítnou sníst. Jídlo, za které rodiãe roã-

nû zaplatí 2,5 miliardy korun. Je smutné, Ïe jedna tfietina uvafien˘ch

obûdÛ skonãí jako odpad. Pl˘tvá se tak pfiírodními zdroji, penûzi ro-

diãÛ, ale taky tolerujeme, Ïe je to normální, mnoÏství odpadu se pak

likviduje ve spalovnách.

Rodiãe, pfiála bych si, abyste vidûli, co v‰echno dûti nejí. Polévky,

maso, nejrÛznûj‰í saláty, ovocné knedlíky, rajskou omáãku, peãené

kufie, lu‰tûniny, dokonce kompoty. Je to dûs.

Uãitelé domlouvají, nutit dûti nemohou, rodiãe vûfií, Ïe teplé jídlo je

pro jejich potomky potfiebné, zaplatí stravné, ale to je tak asi v‰echno.

A tak budeme kolem jídelny a cestou k námûstí stále vidût roz‰lapa-

né kusy jablek, celé mandarinky a banánové slupky?

To snad ne! Pokusme se s tím nûco dûlat. V‰ichni. Si

Jdeme do sebe
K jaru a blíÏícímu se létu nepatfií permanentnû blbá nálada. Znám

spoustu lidí, ktefií ji mají. MoÏná Ïe mají k pesimismu vrozené sklo-

ny. Sklenici vody vidíte poloprázdnou, ãi poloplnou?

V touze po optimismu se objevují slova jako zodpovûdnost, opra-

vdovost, krása, vdûãnost, energie, pfiimûfienost…

Nebudeme bezcílnû nafiíkat nad nespravedlností a ‰patnostmi tohoto

svûta a vyãerpávat se mnoÏstvím informací o bezpráví a kfiivdách

(viz televizní hororické zprávy), o nehodách a autohaváriích.

Zamûfime se na nûco konkrétního, nám blízkého. Optimisté pr˘ mají

taky více rádi sami sebe.

Krásu mÛÏeme vnímat v ãlovûku, pfiírodû a jistû v umûní. Naordinovat

si to pûkné se dá v kaÏdé Ïivotní situaci a etapû. Nalaìme se na ma-

liãkosti, které nám pfiiná‰ejí radost a hezké záÏitky.

Kdo ráno vyjde z domu s dobrou náladou, bude pravdûpodobnû pot-

kávat pohodové lidi, kaluÏ s blátem elegantnû mine, neÏ aby se v ní

vymáchal. S tím souvisí takzvané dobíjení baterek, odpoãinek, radost

z maliãkostí, sport a také pfiíroda. Nûkdo se hrabe v motorech, nûkdo

v hlínû na zahrádce, nûkdo leze po skalách, lu‰tí kfiíÏovky, zajde na

kafíãko s pfiáteli. KaÏd˘ máme svÛj recept na dobrou náladu.

Zamraãen˘ optimista? Neznám!

AÈ vás ãekají jen pohodové a proslunûné zaãátky. Si

Pár slov... z kapsáfie

Foto na titulní stranû: 
Danu‰e Kotrlová – Rozkvetlé jaro
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Ve ãtvrtek 26. dubna se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov

konalo dvacáté ãtvrté fiádné zasedání zastupitelstva v tomto volebním

období. Na programu jednání byl závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2017,

schválení úãetní závûrky mûsta za rok 2017, dále zpráva o hospodafiení

mûsta k 31. bfieznu 2018 a v˘hled hospodafiení mûsta k 31. prosinci

2018. Zastupitelé vzali na vûdomí hospodáfiské v˘sledky spoleãností

Teplo, Mûstské sluÏby a Spojené lesy, s. r. o., za rok 2017 a také zprá-

vu o hospodafiení Bytermu R˘mafiov za rok 2017. Vût‰inu usnesení tvo-

fiily majetkové záleÏitosti, zámûry prodejÛ a vlastní prodeje pozemkÛ

nebo jejich ãástí. Zastupitelé pfiijali celkem pûtapadesát usnesení.

Z jednání zastupitelstva

Míra plnûní Integrovaného dokumentu (ID) pro volební období

2014–2018 uÏ je v podstatû zfiejmá. Do konce volebního období mo-

hou b˘t realizovány maximálnû dvû nové investice, a to jedné aÏ

dvou cyklostezek nebo rybníkÛ, pokud bude vyhlá‰en dotaãní titul

a mûsto na realizaci obdrÏí dotaci.

V souãasné dobû je ukonãeno ‰estadvacet investiãních akcí, tfiináct dal-

‰ích je v rÛzné fázi realizace. Nûkteré se budou dokonãovat a financo-

vat je‰tû bûhem nûkolika mûsícÛ následujícího volebního období (zfiej-

Plnûní Integrovaného dokumentu na období 2014–2018

Aktuálnû z mûsta
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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

sociální pracovník úseku sociálnû-právní ochrany dûtí odboru sociálních vûcí

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: ãerven 2018
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové podmínky: 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

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:
• vzdûlání minimálnû vy‰‰í odborné v souladu s § 110 odst. 4 zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, v oborech vzdûlání zamûfien˘ch na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálnû-právní ãin-
nost, charitní a sociální ãinnost nebo vysoko‰kolské vzdûlání získané studiem v bakaláfiském nebo magisterském studijním pro-
gramu zamûfieném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péãi nebo speciální pedagogiku, 

• znalost pfiíslu‰n˘ch zákonn˘ch norem (rámcová znalost zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, velmi dob-
rá znalost zákona ã. 359/1999 Sb., o sociálnû-právní ochranû dûtí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ), 

• zku‰enosti v práci s lidmi, schopnost empatie a jednání s lidmi v krizov˘ch situacích, 
• praxe v sociální oblasti v˘hodou,
• vysoké pracovní nasazení,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vÛãi zamûstnavateli, 
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti: 
Zaji‰tûní v˘konu pfienesené pÛsobnosti svûfiené obecním úfiadÛm a obecním úfiadÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností na úseku sociálnû-
právní ochrany dûtí podle zákona ã. 359/1999 Sb., o sociálnû-právní ochranû dûtí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a to napfi.:
• vyhodnocování situace dítûte a jeho rodiny, zpracování individuálního plánu ochrany dítûte, 
• v˘kon funkce kolizního opatrovníka, 
• realizace opatfiení na ochranu dûtí, 
• zaji‰Èování poradenské ãinnosti ve stanoveném rozsahu, 
• sledování ústavní a ochranné v˘chovy, 
• plnûní stanoven˘ch úkolÛ v rámci péãe o dûti vyÏadující zv˘‰enou pozornost, 
• vedení evidence a spisové dokumentace klientÛ, záznamy o náv‰tûvách v rodinû a o ‰etfieních.

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

10. kvûtna 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 10. kvûtna 2018
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu nebo místo neobsadit. Rozhodnutí v˘bûrové ko-
mise 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 osob-
ními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût 
uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru sociálních vûcí
Bc. Iveta Podzemná, tel.: 554 254 222. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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V loÀském roce se termín jarních zápisÛ do prvních tfiíd posunul o dva mû-
síce, tedy na duben. Zámûr ministerstva ‰kolství oddálením zápisu minimali-
zovat poãet Ïádostí o odklad, které se v âeské republice staly trendem, ne-
vy‰el. Jen v R˘mafiovû se poãet odkladÛ meziroãnû ztrojnásobil. Letos jej do-
stala pûtina pfied‰kolákÛ.
Na nejvût‰í základní ‰kole regionu Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, probû-

hl zápis k povinné ‰kolní docházce v pátek 20. dubna. Po celé odpo-

ledne byla budova na Národní ulici, v níÏ sídlí první tfiídy, k dispozi-

ci rodiãÛm a pfied‰kolákÛm, ktefií sem pfii‰li sloÏit první „pfiijímací

zkou‰ku“. O tom, zda v záfií nastoupí do první tfiídy, nebo ne, ale mu-

seli mít rodiãe jasno uÏ pfied zápisem.

Zatímco je‰tû pfied dvûma lety mûli rodiãe na vyfiízení odkladu ãas do

konce kvûtna, aktuální pravidla urãují, Ïe Ïádost o odklad musejí pfii-

nést uÏ k dubnovému zápisu. ·kola by tak mûla mít o nûco dfiíve

pfiedstavu o tom, kolik prvních tfiíd v záfií otevfie. Na r˘mafiovské zá-

kladní ‰kole budou pravdûpodobnû tfii. K zápisu se dostavilo 101 dû-

tí, u 22 z nich se ale rodiãe rozhodli nástup do ‰koly o rok odloÏit (lo-

ni bylo u zápisu podáno 27 Ïádostí o odklad).

Potenciálních prvÀákÛ tak je 79, pfiibliÏnû stejnû jako loni (80). âíslo

se mÛÏe je‰tû nepatrnû zmûnit po dodateãném zápise, kter˘ ‰kola vy-

hlásila na 10. kvûtna. Tfii první tfiídy budou pomûrnû poãetné, podle

slov zástupce fieditele pro první stupeÀ Jifiího Gajdo‰e se zatím ãísla

pohybují v rozmezí 26–27 dûtí ve tfiídû.

Základní ‰kola praktická na ·kolním námûstí, která vzdûlává Ïáky

s mentálním ãi kombinovan˘m postiÏením, uspofiádala zápis do prv-

ní tfiídy 11. dubna. K zápisu se dostavili tfii pfied‰koláci, u dvou z nich

rodiãe poÏádali o odklad. ZN

K zápisu do první tfiídy pfii‰lo v R˘mafiovû sto dûtí, pûtina dostala odklad

Na na‰í ‰kole má mezi soutûÏemi nezastupitelné místo i volejbal,

kterému letos ve sportovním kalendáfii náleÏela pÛle dubna. Do 

okresního finále ve volejbalu star‰ích dûvãat, pofiádaného krnovskou

Z· ÎiÏkova, se letos pfiihlásilo jedenáct ‰kol vãetnû r˘mafiovské Z·.

Turnaj se vzhledem k poãtu zúãastnûn˘ch druÏstev odehrál systé-

mem dvou nalosovan˘ch skupin a o pofiadí a postupu se rozhodova-

lo dlouh˘mi vzájemn˘mi zápasy. Na‰e hráãky ·árka Beyerová,

Aneta Sedláfiová, Karolína Hrabalová, Adéla ·ubová, Katefiina

Furiková a Tereza Altmanová pfiedvedly bojovn˘ v˘kon a po dni pl-

ném perného volejbalu uhrály pûkné páté místo. Odbíjené zdar

a hodnû chuti do této nároãné, ale krásné hry. 

Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, foto: Lucie Ondráková

Okresní pfiebor ve volejbalu 
star‰ích dívek

·kolství

mû rekonstrukce objektu Julia Sedláka 18). Na konci volebního obdo-

bí tak bude splnûno nebo z velké míry rozpracováno 39 úkolÛ.

Tfiináct akcí zÛstane nesplnûno: revitalizace zimního stadionu, re-

konstrukce budovy kina, dûtské dopravní hfii‰tû na ulici 1. máje, 

II. etapa revitalizace Mudlového potoka, v˘stavba vodní nádrÏe pod

Opavskou ulicí v Janovicích, cyklostezka R˘mafiov – Edrovice – Ja-

novice, cyklostezka R˘mafiov – Jamartice, propojení cyklostezek

v Janovicích, chodník Opavská, rekonstrukce objektu Bartákova 21,

MûÚ na 8. kvûtna – energetické úspory, v˘kup rozestavûného objek-

tu na Husovû ulici a jeho následné vyuÏití ãi demolice, dostavba bu-

dovy muzea, vybudování bezbariérového pfiístupu, rekonstrukce

vnitfiních prostor a obnova expozic muzea, revitalizace lokality

U Statku. Nerealizování tûchto akcí má nûkolik pfiíãin: absenci do-

taãního titulu, problémy s nedostatkem projekãních kapacit a prÛtahy

v projednávání, rozhodnutí zastupitelÛ o pozastavení realizace, nes-

chválení Ïádosti o dotaci nebo nízkou alokaci jednotliv˘ch dotaãních

titulÛ.

Ve finanãním objemu znamená plnûní ID ãástku vysoce pfiesahující

200 milionÛ korun. Spolu s dal‰ími investicemi, které nejsou v ID 

uvedeny a byly v prÛbûhu volebního období realizovány, jde o ãást-

ku je‰tû mnohem vy‰‰í. Celkov˘ objem investic profinancovan˘ch ve

volebním období bude upfiesnûn ve finálním hodnocení volebního

období na zasedání zastupitelstva v záfií 2018, vãetnû podílu rozvojo-

v˘ch dotací, vlastních zdrojÛ a investic dcefiin˘ch organizací mûsta.

Objekt b˘valého kina na základû smlouvy o v˘pÛjãce na dobu urãi-

tou do 31. bfiezna 2020 uÏívá spolek Mûstské divadlo R˘mafiov za-

stoupen˘ Petrem La‰tuvkou. Ve 2. a 3. ãtvrtletí roku 2018 plánuje

spolek pokraãovat v rekonstrukci budovy, a to zejména kompletní

v˘mûnou oken ve vstupní budovû, opravou fasády, rekonstrukcí in-

teriéru sálu divadla (opravou omítek, novou v˘malbou a v˘mûnou

kobercÛ na pódiu), regulací systému vytápûní ve smyslu úpravy 

okruhÛ vytápûní.

Spolek dosud provedl v˘mûnu vstupních dvefií, v˘mûnu kotle vãetnû

vyvloÏkování komína, opravu vstupního schodi‰tû, nátûr oken, insta-

laci scénického osvûtlení a v˘mûnu osvûtlení budovy za LED, drob-

né zednické úpravy interiéru. Od ledna do kvûtna 2018 spolek v bu-

dovû uvedl devût pfiedstavení. 

Zastupitelé rozhodli o zru‰ení platnosti usnesení zastupitelstva mûsta

ã. 536/14/16 ze dne 22. záfií 2016 o demolici objektu Divadelní ul. 

ã. 454/13, R˘mafiov. DÛvodem rozhodnutí byly nové skuteãnosti, ze-

jména v˘‰e uvedené aktivity spolku, kter˘ se zapojil do rekonstrukce

budovy prostfiednictvím vlastních prostfiedkÛ a také díky benefiãním

pfiedstavením, koncertÛm a partnerÛm Mûstského divadla R˘mafiov. 

JiKo

Usnesení o demolici objektu na Divadelní ulici bylo zru‰eno
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Patnáct˘ roãník nejvût‰ího smí‰eného florbalového turnaje Moravsko-

slezského a Olomouckého kraje znovu vrcholil velk˘m finále, které

hostila multifunkãní sportovní hala v Ostravû-Dubinû pod zá‰titou regi-

onální televize TV Polar.

Organizátofii kaÏd˘m rokem osloví nûkolik stovek ‰kol, z nichÏ pouze

64 postoupí z oblastních kvalifikací a jejich ‰estiãlenná druÏstva mlad-

‰ích ÏákÛ i ÏákyÀ si zahrají nemilosrdné vyfiazovací zápasy finálového

pavouka. Úãastníci zaÏijí urputná utkání a vychutnají si doprovodn˘

program, setkání se znám˘mi sportovními osobnostmi a pfiedev‰ím fan-

tastickou atmosféru, kterou jim pfiipraví v˘pravy fanou‰kÛ, soutûÏící

o ceny pro nejlep‰í publikum.

Jako hráãi r˘mafiovské Z· se letos pfiedstavili Joná‰ Jablonãík, Ondfiej

Kfienek, Marcel Mihál, Tomá‰ Furik, Tadeá‰ Procházka a Roland

Wenzel. Úvod turnaje R˘mafiovákÛm nevy‰el a byli vyfiazeni uÏ v prv-

ním kole. I tak byli po celou dobu úÏasnû povzbuzováni více neÏ ãtyfii-

cetiãlenn˘m doprovodem sv˘ch skvûl˘ch fandÛ pod vedením uãitele

Petra Pally, ktefií si uÏ ponûkolikáté vybojovali pfiízeÀ organizátorÛ a ta-

ké první cenu v podobû zájezdu do Akvaparku Kravafie. V‰em, kdo se

na soutûÏi podíleli, patfií velké podûkování, cenu si jistû náleÏitû uÏijí. 

Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, fota: Helena Továrková
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Velké finále RBP Street Hockey 2018

Taneãní obor ZU· R˘mafiov má za sebou uÏ tfii soutûÏní klání a opût se mu
dafií získávat skvûlá umístûní.
Dne 9. bfiezna se v krnovském divadle konala okresní soutûÏní pfie-

hlídka taneãních oborÛ. Na‰i ‰kolu reprezentovaly choreografie

Jako sestry, Jako hvûzdy na nebi, Taneãní etuda, Human, Jsem ta-
neãnice a Never. Odborná porota sloÏená z taneãních lektorÛ ZU·

ohodnotila choreografie slovnû, ale i pásmem. Získaly jsme

2x bronzové pásmo, 1x stfiíbrné pásmo a 2x pásmo zlaté.

Sportovní hala v Opavû se stala 25. bfiezna dûji‰tûm regionální po-

stupové soutûÏe Czech Dance Masters. Vyhla‰ovatelem této akce

byla Czech Dance Organization. Taneãní obor At Dance ZU·

R˘mafiov jel do Opavy bojovat s choreografií Dûtské sny v katego-

rii art dance – malé skupiny dûti a se skladbou Vzpomínky v kate-

gorii contemporary II. liga. Obû choreografie získaly 1. místo a po-

stup na mistrovství Moravy do Bohumína.

Ve dnech 21. a 22. dubna probûhla v ostravském domû kultury

Akord soutûÏ Dance a Talent Star. V sobotu zaãala soutûÏ taneãní-

kÛ, které se zúãastnilo ‰edesát choreografií rÛzn˘ch taneãních i vû-

kov˘ch kategorií. At Dance ZU· R˘mafiov zastupovaly sólistky

Ivana Nûmcová, Barbora Hfiívová, T˘na Baslarová a malá formace

Dûtské sny ve sloÏení Klára Dûdochová, Karolína Hradilová, Stella

·materová, Lucie Nebesová, Barbora Hfiívová a T˘na Baslarová.

Tfii na‰e choreografie postoupily do semifinále, které se konalo

v nedûli. V tento den se pfiedstavili v Talent Star hudebníci, zpûvá-

ci, rodinné hobby, ostatní a taneãníci. Pût nejlep‰ích úãinkujících

pak postoupilo do veãerního grand finále. Dûtské sny získaly titul

absolutního vítûze Dance Star a také absolutního vítûze celé Dance

a Talent Star!

Úspû‰n˘ rozjezd soutûÏní sezóny

Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ – Ïáci získají bezplatnû:
– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny T (traktor) v hodnotû 10 000 Kã

– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B (osobní automobil) v hodnotû 8 000 Kã

– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C (nákladní automobil) v hodnotû 18 000 Kã

– sváfieãsk˘ prÛkaz ZK 111.11 (obalená elektroda) v hodnotû 10 000 Kã

– sváfieãsk˘ prÛkaz ZK 135.11 (CO2) v hodnotû 8 000 Kã

– kaÏd˘ rok nové montérky s logem ‰koly a pracovní obuv

Kuchafi-ãí‰ník – pro Ïáky jsou pfiipraveny odborné kurzy:

– studené kuchynû, barmansk˘, carvingov˘, baristick˘, práce 

s pivem, flair

– úãast na odborn˘ch kuchafisk˘ch a barmansk˘ch soutûÏích

– kaÏd˘ rok zdarma nové pracovní obleãení do kuchynû 

i pro obsluÏné ãinnosti

Mgr. Bronislav KoÀafiík, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola, R˘mafiov, pfiíspûvková organizace
nabízí pro ‰kolní rok 2018/2019 volná místa v tfiílet˘ch uãebních oborech:
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Chtûla bych podûkovat dûvãatÛm za úÏasnou reprezentaci, za tanec

pln˘ emocí, radosti a krásy. Dûkuji také rodiãÛm, ktefií nás dopro-

vázeli a podporovali. Pfieji v‰em sv˘m taneãníkÛm dal‰í úspûchy

v rozbûhnuté sezónû. Alena Tome‰ková, uãitelka TO ZU· R˘mafiov

Ve dnech 9.–13. dubna se na Gymnáziu a Stfiední odborné ‰kole R˘mafiov 
uskuteãnil dlouho oãekávan˘ koktejlov˘ kurz, jehoÏ vedení se ujali zku‰ení
barmani Bc. Adam Navrátil a Bc. Jakub Orel.
Barmani ze Zlína neponechali nic náhodû – pfiivezli s sebou velk˘

mobilní bar s inventáfiem, mnoho zku‰eností, odborn˘ch dovedností,

zajímav˘ch receptur a hlavnû

dobrou náladu, která úãastníky

provázela po cel˘ t˘den.

KaÏd˘ den se Ïáci uãili pfiipravovat

koktejly vhodné na soutûÏe i do

bûÏného provozu, zlep‰ovali tech-

niku práce za barem a získávali

informace o rÛzn˘ch nápojích

i surovinách vhodn˘ch na míchá-

ní nápojÛ. âtvrtek byl obohacen

zajímavou odbornou pfiedná‰kou

o nápojích Mgr. Alexandra Burdy

ze Slezské univerzity v Opavû,

kter˘ Ïáky také seznámil s moÏ-

ností navazujícího studia na této

univerzitû.

Poslední den museli Ïáci sloÏit

zkou‰ku z teoretické i praktické ãásti. PfiestoÏe pfiipadla na pátek tfii-

náctého, podafiilo se ji sloÏit v‰em úãastníkÛm, nûkter˘m dokonce

s vyznamenáním.

Dûkuji v‰em rodiãÛm, ktefií podporují své dûti v rozvíjení jejich pro-

fesních dovedností.

Fotografie mÛÏete zhlédnout ve fotogalerii na stránkách ‰koly

www.gymsosrym.cz. Mgr. Miroslava Koreníková
Gymnázium a SO· R˘mafiov, foto: Jakub Orel

Koktejlov˘ kurz

Fota: L. Baslar
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Moravskoslezská policie v minulém t˘dnu v rámci preventivních aktivit vû-
novala pozornost zejména lidem seniorského vûku. V úter˘ 24. dubna poli-
cisté z bruntálského oddûlení tisku a prevence vyrazili na besedu do Diakonie
âCE – stfiediska v R˘mafiovû. 
Policisté pfiiblíÏili posluchaãÛm pfiípady kriminality páchané na seni-

orech, zaznamenané v publikaci âerná kronika aneb Ze soudních sí-
ní, kterou vydalo Krajské fieditelství policie Moravskoslezského kra-

je – pfiípady, jeÏ pí‰e sám Ïivot a které oni sami ãasto fie‰í s obûÈmi

trestn˘ch ãinÛ seniorského vûku. 

Pfii povídání se seniory se podrobnû rozebíraly dva pfiíbûhy ze zmí-

nûné knihy. První pod názvem Proã ani pfiecházení na pfiechodu ne-
musí b˘t vÏdy bezpeãné se t˘kal chování v silniãním provozu, druh˘

pfiíbûh O vnucích byl zamûfien na podvody pachatelÛ vydávajících se

za pfiíbuzné obûtí.

Policejní tisková mluvãí Pavla Jirou‰ková zmínila aktuální pfiípad

z Albrechticka, kter˘ kriminalisté právû provûfiují. Pachatel telefo-

nicky kontaktoval 82letou Ïenu a tvrdil, Ïe je její vnuk. PoÏadoval

300 tisíc korun s tím, Ïe je ve finanãních potíÏích. Seniorka mu sdû-

lila, Ïe má 50 tisíc korun a zb˘vající peníze seÏene. Po telefonátu

kontaktovala rodinné pfiíslu‰níky, aby si pravdivost informace ovûfii-

la. Pfiíbuzní v‰e okamÏitû oznámili policistÛm. Policie doporuãuje za-

chovat se v podobn˘ch pfiípadech stejnû, a pokud je to moÏné, za-

znamenat si ãíslo, ze kterého údajn˘ vnuk ãi vnuãka volali.

Pfii besedû zaznûly informace o dal‰ích ãast˘ch pfiípadech trestné ãin-

nosti páchané na seniorech i s pouãením, jak se v takové situaci nej-

lépe zachovat ãi jak jí pfiedcházet. KaÏd˘ úãastník od policistky ob-

drÏel publikaci, doprovodn˘ materiál s preventivními radami a dal‰í

upomínkové pfiedmûty vãetnû reflexních páskÛ. Pfii debatû o kráde-

Ïích ãi podvodech nejedna posluchaãka zmínila svou zku‰enost.

âernou kroniku si posluchaãi odnesli domÛ, aby si pfiíbûhy mohli

kdykoliv pfieãíst a pfiipomenout. Akce byla úãastníky hodnocena vel-

mi pozitivnû. JiKo

Policie ãetla seniorÛm

Jen pÛlhodina a ãtyfii kilometry od sebe dûlily dvû váÏné nehody moto-

cyklistÛ na R˘mafiovsku ze soboty 21. dubna. První havárie se stala

v Janovicích, druhá v Ondfiejovû. U obou soubûÏnû zasahovaly v‰echny

r˘mafiovské posádky záchranáfiÛ – dva t˘my rychlé zdravotnické pomo-

ci a lékafiská rendez-vous – a také dva vrtulníky z Ostravy a Olomouce.

K první nehodû byli záchranáfii voláni v pÛl páté odpoledne do

Janovic. Osmapadesátilet˘ muÏ utrpûl pfii pádu stroje z mostu do po-

toka tûÏké poranûní horních i dolních konãetin. Byl o‰etfiován po-

zemními t˘my záchranáfiÛ a na pomoc vzlétl také ostravsk˘ vrtulník

LZS. V dobû letu posádky na místo události ale dostali operátofii in-

formaci o dal‰í váÏné nehodû motocyklisty v nedalekém Ondfiejovû.

Dispeãefii proto operativnû odklonili letící stroj ke druhé havárii a ze

základny v R˘mafiovû vyslali na pomoc pozemní posádku RZP. O ‰e-

trn˘ transport prvního pacienta do nemocnice zároveÀ poÏádali le-

tecké záchranáfie z Olomouce. 

KdyÏ t˘my záchranáfiÛ dorazily k motocyklistovi v Ondfiejovû, byl

v bezvûdomí a v kritickém stavu. Se sv˘m strojem narazil do tech-

nické stavby, pfiivodil si mnohoãetná poranûní a jeho stav se rychle

zhor‰oval. Pacient byl okamÏitû naloÏen do vrtulníku a transportován

do ostravské Fakultní nemocnice. Bûhem letu v‰ak u nûj do‰lo k se-

lhání krevního obûhu a posádka musela zahájit resuscitaci. Ta bohu-

Ïel nebyla pfies v‰echnu snahu úspû‰ná a zasahující lékafi musel po

tfiiãtvrtûhodinovém úsilí konstatovat smrt pacienta.

PhDr. Luká‰ Humpl, Tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

V okolí R˘mafiova havarovali krátce po sobû dva motocyklisté

Záchranáfii v terénu

Nehoda v Janovicích Nehoda v Ondfiejovû

Fota: Policie âR
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Závist je skryt˘ obdiv.          Soren Aabye Kierkegaard

Známá i neznámá v˘roãí
Citát:

5. 5.  V˘znamn˘ den âR – v˘roãí Kvûtnového povstání
praÏského lidu v roce 1945 

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

log a filosof (zemfi. 11. 11. 1855) – 205. v˘roãí narození 

5. 5. 1853  nar. Eduard Vojan, herec (zemfi. 31. 5. 1920) 

– 165. v˘roãí narození 

6. 5. 1948  zemfi. Maurice Maeterlinck, belgick˘ spisovatel, nosi-

tel Nobelovy ceny (nar. 29. 8. 1862) – 70. v˘roãí úmrtí 

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

krále (volba probûhla 2. 3. 1458) – 560. v˘roãí

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

3. 4. 1897) – 185. v˘roãí narození 

7. 5. 1868  nar. Stanis∏aw Przybyszewski, polsk˘ spisovatel

(zemfi. 23. 11. 1927) – 150. v˘roãí narození 

8. 5.  Státní svátek âR – Den vítûzství, v˘roãí kapitulace
Nûmecka v roce 1945 

8. 5.  Mezinárodní den âerveného kfiíÏe – v˘roãí narození
Henriho Dunanta

9. 5.  Den Evropy – upomínka na historick˘ den roku
1950, kdy tehdej‰í francouzsk˘ ministr zahrani-
ãí Robert Schuman poprvé vefiejnû pfiednesl ná-
vrh na zaloÏení Evropského spoleãenství uhlí
a oceli 

9. 5. 1873  nar. Howard Carter, anglick˘ archeolog a egyptolog

(zemfi. 2. 3. 1939) – 145. v˘roãí narození 

10. 5. 1993  cestovatel, horolezec a polárník Miroslav Jake‰ do‰el

jako první âech pû‰ky na severní pól; byl ãlenem expe-

dice Malachov-Weber North Pole Light – 25. v˘roãí

12. 5. 1743  na PraÏském hradû byla korunována Marie Terezie na

ãeskou královnu – 275. v˘roãí

13. 5. 1923  zemfi. Charlotta Garrigue-Masaryková, manÏelka prv-

ního prezidenta (nar. 20. 11. 1850) – 95. v˘roãí úmrtí

13. 5. 1923  nar. Bohu‰ (Bohumil) Balajka, literární historik, kritik

a prozaik (zemfi. 7. 2. 1994) – 95. v˘roãí narození 

14. 5.  Svátek matek (druhá kvûtnová nedûle) – slaví se od
roku 1914 

14. 5. 1863  nar. Vilém Mr‰tík, spisovatel, publicista a pfiekladatel

(zemfi. 2. 3. 1912) – 155. v˘roãí narození 

15. 5. 1993  zemfi. Marie RosÛlková, hereãka (nar. 17. 12. 1901)

– 25. v˘roãí úmrtí

16. 5. 1868  poloÏen základní kámen k stavbû Národního divadla
v Praze – 150. v˘roãí

17. 5. 1873  nar. Henri Barbusse, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 

30. 8. 1935) – 145. v˘roãí narození 

17. 5. 1938  nar. Alena Vostrá, spisovatelka (zemfi. 15. 4. 1992) 

– 80. v˘roãí narození
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Spoleãenská kronika

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

Josefa Tome‰ková – R˘mafiov    ........................................... 80 let
Kvûtoslava BoÏková – R˘mafiov    ....................................... 80 let
Franti‰ek Smékal – R˘mafiov    ............................................ 81 let
Franti‰ka Tomanová – R˘mafiov    ....................................... 81 let
BoÏena Drlíková – R˘mafiov    ............................................. 81 let
Jozef StarchoÀ – R˘mafiov    ................................................ 81 let
Stanislav Ondra – R˘mafiov    .............................................. 82 let
Lydie Voráãová – Janovice    ................................................ 82 let   
Hana Poláchová – R˘mafiov    .............................................. 82 let
Katefiina Calábková – R˘mafiov    ........................................ 83 let
RÛÏena Kopeãná – R˘mafiov    ............................................. 83 let
Otto Spitzer – R˘mafiov    ..................................................... 85 let
Veronika Ujfalu‰i – Janovice    ............................................. 87 let
Florica Ftáãková – R˘mafiov    ............................................. 88 let

Ode‰la jediná na svûtû, 
jeÏ nikdy nezradí.

Na ni nám zÛstane nejhezãí
vzpomínka.

To byla nejdraÏ‰í,
to byla maminka. J. Seifert

Dne 5. kvûtna 2018
si pfiipomeneme 6. smutné v˘roãí,

kdy nás navÏdy opustila 

milovaná maminka, sestra, teta a ‰vagrová,

paní Marcela Petro‰ová z R˘mafiova.
S láskou v srdci vzpomíná 

dcera Markéta a ostatní ãlenové rodiny.

Rozlouãili jsme se
Josef Volek – R˘mafiov    .................................................... 1939
Bohuslav Zelenka – R˘mafiov.............................................. 1936
Zdenûk Sedláãek – R˘mafiov ............................................... 1940
Rudolf Kubíãek – Janovice.................................................. 1942
Ilona Hudáãková – Janovice ................................................ 1956
Ludmila Lunerová – R˘mafiov............................................. 1951
Pavel La‰ák – Dolní Moravice............................................. 1927
·arlota Hebláková – Stará Ves............................................. 1923
Miroslav Tome‰ – R˘mafiov................................................. 1931

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

27. 4. – 25. 5. SVâ R˘mafiov
V˘stava: Miloslav Marek – KfiíÏová cesta

5. 5. 14:00 Kult. dÛm Stará Ves, Bugrfest
5. 5. 16:00 M. muzeum R˘mafiov

VernisáÏ: Josef âapek – V krajinû a v zahradû
5.–31. 5. M. muzeum R˘mafiov

V˘stava: Josef âapek 
– V krajinû a v zahradû

5.–31. 5. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava návrhÛ urbanisticko-architektonické 
soutûÏe na rekonstrukci budovy muzea 

5. 5. 15:00 Schindlerova stodola Malá Morávka
Zahájení sezóny Soukromého muzea
Kapliãkov˘ vrch, vystoupení Smí‰eného
pûvec. sboru Bruntál

5., 6. a 8. 5. hrad Sovinec Útûk z fiádu
12. 5. 14:00 velk˘ sál SVâ, pfiedná‰ka: Karla Mafiíková:

Bariéry spolupráce rodiny a ‰koly
12.–13. 5. hrad Sovinec Pocta veteránÛm
16. 5. 17:00 M. muzeum R˘mafiov VernisáÏ v˘stavy 

návrhÛ urban.-architekt. soutûÏe 
na rekonstrukci budovy muzea 

18. 5. 17:30 M. muzeum R˘mafiov Muzejní noc: 
Îivot na R˘mafiovsku za první republiky

19. 5. 14:00 M. muzeum R˘mafiov Pavla Peãinková: 
Povídání o Josefu âapkovi

19.–20. 5. hrad Sovinec Slavnosti pánÛ ze Sovince
23. 5. 19:00 Jazzclub SVâ – zahrada divadla

Koncert: Laco Deczi a Celula New York
24. 5. 19:00 MD R˘mafiov Koncert: Petr Spálen˘
25. 5. 15:00 kaple V Lipkách, Noc kostelÛ

15:00 kostel sv. arch. Michaela, Noc kostelÛ
25. 5. kostel Nejsv. Trojice Malá Morávka

Noc kostelÛ
26.–27. 5. hrad Sovinec Kolotoã prima pohádek
26. 5. 20:00 hrad Sovinec Netradiãní noãní prohlídky
31. 5. 19:00 MD R˘mafiov Divadlo: Udûlej mi dítû

Pfiehled kulturních akcí 
kvûten 2018

Pfiedná‰ka se stejnojmenn˘m názvem proslovená v Mûstském muzeu

R˘mafiov 11. dubna mûla vést k zamy‰lení nad tím, kam aÏ pronikly

fiímské vojenské jednotky a jaké archeologické a numismatické pra-

meny z prvních ãtyfi století po Kristu se nacházejí na území

R˘mafiovska a severní Moravy. Lákav˘m v˘chodiskem k tûmto úva-

hám se stal nûmeck˘ název pro mûsto R˘mafiov – Römerstadt (¤ím-

ské mûsto).

R˘mafiov a jeho okolí se nachází v oblasti s vy‰‰í nadmofiskou v˘‰-

kou, a tudíÏ zde nelze pfiedpokládat dlouhodobé osídlení germánsk˘-

mi kmeny, které v dobû fiímské na na‰em území a rovnûÏ v soused-

ním Polsku sídlily. Je to horské a podhorské pásmo JeseníkÛ mezi

stfiední Moravou, Slezskem a v˘chodními âechami. Ve Slezsku v do-

bû fiímské Ïili v˘chodogermán‰tí Lugiové, resp. Vandalové (archeo-

logicky przeworská kultura). V âechách a na Moravû se usadili po-

lab‰tí Germáni (Svébové), z nichÏ nejdÛleÏitûj‰ími byli Markomani

(v âechách a poté na Moravû) a Hermundufii (do markomansk˘ch vá-

lek v âechách). Právû pro nû je pfiíznaãné osídlení v níÏinách s úrod-

nou pÛdou. Nestavûli si v˘‰inná opevnûná

sídla (hradi‰tû), ale Ïili v otevfien˘ch osa-

dách podél vodních tokÛ.

Ani ojedinûlé nálezy fiímsk˘ch mincí pfiímo

z R˘mafiova a v nûkolika lokalitách na sou-

sedním ·umpersku nemohou b˘t svûdec-

tvím pro germánské osídlení nebo pobyt

¤ímanÛ. Zajímavé objevy v‰ak pocházejí

ze sousedního Bruntálska, a to zejména

z posledních let. Je to hlavnû hromadn˘ ná-

lez fiímsk˘ch bronzov˘ch mincí z 3. a 4. sto-

letí spolu s fiímskou vojenskou tzv. kolínko-

vitou sponou z lokality Staré Mûsto

u Bruntálu. Nejnovûji mÛÏeme pfiipome-

nout depot fiímsk˘ch denárÛ z lokality

Zátora. Soubor tvofiilo 105 stfiíbrn˘ch min-

cí od císafie Trajana aÏ po Marka Aurelia

Byli ¤ímané v R˘mafiovû?

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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a Faustinu Star‰í. V‰echny tyto nálezy mincí svûdãí o existenci komu-

nikací. Jin˘m dÛvodem pfiítomnosti starovûk˘ch lidí na R˘mafiovsku

a v Jeseníkách mohou b˘t nerostné suroviny, napfi. zlato. Pro dobu fiím-

skou zatím nemáme Ïádné exaktní archeologické doklady.

Objevy fiímsk˘ch krátkodob˘ch (tzv. pochodov˘ch) táborÛ na Moravû

pocházejí zejména z doby markomansk˘ch válek (166–180) za vlády

císafie Marka Aurelia. Nejsevernûj‰ími lokalitami od fiímské hranice

jsou tábory v Olomouci-Nefiedínû (od R˘mafiova asi 45 km) a zejména

v Jevíãku (od R˘mafiova asi 70 km). Také v tradici mûsta Olomouce,

podobnû jako je tomu u mûsta R˘mafiova, jsou zmínky o fiímské minu-

losti. V pfiípadû Olomouce mohou mít legendy o fiímském zaloÏení 

urãit˘ reáln˘ základ v objevu fiímského tábora v Nefiedínû.

Doklady pro pobyt fiímské armády na území dne‰ního R˘mafiova 

a okolí nemáme. RovnûÏ germánské osídlení z prÛbûhu doby fiímské aÏ

do tûchto míst nezasáhlo, ale starovûké a poté i stfiedovûké cesty tudy ne-

pochybnû vedly. Jsou-li v bezprostfiedním sousedství, tj. na Bruntálsku

a ·umpersku, ojedinûlé nálezy fiímsk˘ch mincí, event. i jin˘ch artefaktÛ,

nelze do budoucna vylouãit zv˘‰ení takov˘ch nálezÛ z doby fiímské i na

R˘mafiovsku. Potom bude tfieba nûkteré na‰e dosavadní poznatky pfie-

hodnotit. Ve zkoumání doby fiímské je mnohé moÏné.

Foto a text: Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D., prof. UO
Uniwersytet Opolski, Univerzita Hradec Králové

V̆ lety na elektrokolech jsou stále oblíbenûj‰í, protoÏe elektrokola

nabízejí pohodlí, uvítá je kaÏdá vûková kategorie a navíc jsou ‰etrná

k Ïivotnímu prostfiedí. V loÀském roce se díky projektu „Rozvoj tu-

ristického informaãního centra“, kter˘ byl financován Moravsko-

slezsk˘m krajem, mohla zfiídit nabíjecí stanice pro elektrokola pfii

Informaãním centru R˘mafiov. K dispozici jsou ãtyfii zásuvky pro na-

bíjení a také moÏnost si tato elektrokola zapÛjãit pfiímo v IC R˘ma-

fiov. Díky roz‰ifiující se síti e-pÛjãoven je moÏné vyuÏít tyto doprav-

ní prostfiedky v rÛzn˘ch lokalitách, obzvlá‰tû tam, kde je ‰patné ne-

bo Ïádné autobusové spojení. 

Jitka ·a‰inková, foto: Markéta Vyhlídalová, IC R˘mafiov

Podpora elektromobility 
také v na‰em regionu

Mûstská knihovna R˘mafiov pfiipravila pro dûti páté scénické ãtení, to leto‰ní
probûhlo v pondûlí 23. dubna v kinosále SVâ a herci praÏsk˘ch divadel dûtem ten-
tokrát pfiiblíÏili známou knihu Lewise Carrolla Alenka v fií‰i divÛ a za zrcadlem. 
KníÏky jsou dnes mnoh˘m dûtem vzdálenûj‰í neÏ poãítaãe, a proto je

potfieba znovu je k ãetbû pfiilákat, tfieba prostfiednictvím scénického

ãtení. Herci Ondfiej Vacke a Vojtûch Barto‰ jedno takové pfiedvedli

dûtem ze základních ‰kol z R˘mafiova, Horního Mûsta a Staré Vsi.

K vytvofiení iluze jim staãilo jen pár rekvizit a ply‰oví kolegové,

medvídek v roli Klobouãníka a zajíãek.

Alenka anglického matematika a logika Lewise Carrolla se neãekanû

octne v záhadné krajinû plné podivností. Ponûkud tvrdohlavá dívka

pfiichází s dûtsky rázn˘m fie‰ením fantazijních zápletek, jeÏ mají na

svûdomí svérázní obyvatelé fií‰e divÛ. Lewis Carroll v legendárním

pfiíbûhu pfiedvádí schopnost logicky svázat absurdnosti svûta, svou

básnivou imaginaci a znalost dûtského chování. Díky tomu se jeho

dílu dostalo svûtového uznání a popularity.

Herci Alenãin pfiíbûh oÏivili pfiímo pfied oãima divákÛ a dûti pfiitom

aktivnû zapojovali do dûje. Ve scénû soudního procesu, v okamÏiku,

kdy má b˘t vynesen ortel nad jednou z postav, ale pfiedstavení zniãe-

Herci pfiiblíÏili dûtem pfiíbûh Alenky v fií‰i divÛ
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honic konãí. Herec Vojta sdûlí dûtem, Ïe pokud se chtûjí dovûdût, jak

pfiíbûh o Alence dopadne, budou si muset kníÏku doãíst sami.

„Dûti by mûly nab˘t dojmu, Ïe kniha není nudná, Ïe pro nû mÛÏe b˘t
kamarád a Ïe existuje celá fiada zpÛsobÛ, jak ji ãtenáfii pfiiblíÏit, coÏ
se nám v tomto pfiípadû podle ohlasÛ dûtského publika podafiilo na-
plnit,“ prohlásila po pfiedstavení fieditelka mûstské knihovny Lenka

Îmolíková. JiKo

PROVOZNÍ DOBA

Po – Út  9:00–18:00, ât – Pá  9:00–17:00, 
St  z a v fi e n o, www.knihovnarymarov.cz

KdyÏ jsem o této knize sly‰ela poprvé, fiekla jsem si: „Co znamená ten

název? Jak se vlastnû ãte? To urãitû nebude kníÏka ãeské autorky.“ Ale

opak byl pravdou. Tegmine je zvlá‰tní, nic nefiíkající název knihy ãeské

autorky Soni Sirotkové.

KdyÏ ji na‰li na ulici, apatickou a nekomunikující, odvezli ji po bûÏném 
o‰etfiení v nemocnici do léãebny. Pfiece jen to bylo nejbliÏ‰í zafiízení s psy-
chiatry za plotem. AÏ na lehké prochladnutí, které pfiiãítali mimofiádnû
teplému únoru, nebyla nemocná fyzicky a nemûla ani Ïádná zranûní.
Pouze nedokázala odpovûdût na otázku, jak se jmenuje, co se jí stalo a od-
kud je. Jak si pozdûji ovûfiili pfies policii, nikdo ji také nepostrádal.

Cel˘ pfiíbûh se odehrává na ·umavû, kde má sedmnáctiletá Veronika

chodit do ‰koly a pfiedstírat, Ïe je normální stfiedo‰kolaãka. Ve skuteã-

nosti to ale není pravda. Nikdo neví, odkud se vzala. KdyÏ ji jednoho

dne na‰li na ulici, nic si nepamatovala ani nevûdûla, kde je. 

Po ãase stráveném v psychiatrické léãebnû se lékafii rozhodnou udûlat

experiment, kter˘ by mohl Veronice navrátit vzpomínky – po‰lou ji na

·umavu, kde má spoleãnû s paní Sadovskou pfiedstírat, Ïe jsou vnuãka

s babiãkou. KdyÏ se kolem Veroniky zaãne objevovat tajupln˘ Ben,

Veronika vytu‰í, Ïe právû on je klíãem k její minulosti. Jisté je, Ïe Ben

urãitû není obyãejn˘ ãlovûk.

Pochopila, Ïe to jsou soufiadnice. Její fotka a soufiadnice. V ‰oku hned
netu‰ila, co udûlat. Vracel se. Rychl˘m pohybem tedy vytrhla list, zmaã-
kala ho a nacpala do kapsy u bundy. Tfiesoucíma se rukama tápala
u svítícího faxu a zklidÀovala dech. Nasedne a uvidí, Ïe mu svítí fax! Co
bude následovat?

Pfiíbûh Veroniky mû zaujal, byla jsem vtaÏena do dûje natolik, Ïe jsem

nemohla pfiestat ãíst. Náhle v‰ak kniha skonãila, pfiestoÏe nebyly zod-

povûzeny v‰echny otázky. Tfieba ta hlavní, jestli si Veronika vzpomene

na svou ztracenou minulost. JelikoÏ má kniha nepfiedvídateln˘ dûj pln˘

záhad, je cel˘ pfiíbûh velmi poutav˘. Ráda bych se dozvûdûla, jak bude

Veroniãin Ïivot pokraãovat, proto doufám, Ïe autorka napí‰e i druh˘ díl.

Miroslava Jaro‰ová, sekunda, Gymnázium a SO· R˘mafiov
(SIROTKOVÁ, SoÀa. Tegmine, Vimperk: Tigris, s. r. o., 2016. 312 s.)

SoÀa Sirotková: Tegmine

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Servis sluÏeb

Prodejní místa:
Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

po–pá 16:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00

Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do v˘‰e 500 Kã za osobu.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v kvûtnu

Od 1. 5. je bazén v sobotu otevfien jiÏ od 9:00
pondûlí 14:00–20:00 pátek 14:00–20:00
úter˘ 14:00–20:00 sobota 9:00–20:00
stfieda 14:00–20:00 nedûle 13:00–20:00
ãtvrtek 14:00–20:00

V pondûlí a stfiedu 17:00–18:30 – plaveck˘ oddíl

Sauna je v provozu kaÏd˘ den a vstup do ní je zahrnut 
v základním vstupném

Jazzclub
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Mûstské divadlo (MD) R˘mafiov hostilo v pondûlí 23. dubna Komorní hudební
divadlo Ostrava s obnovenou premiérou muzikálu Miroslava Horníãka
a Pavla Dostála Dva na smeti‰ti.
V prÛbûhu dvou t˘dnÛ je to po komedii KdyÏ se zhasne Moravského

divadla Olomouc jiÏ druhé pfiedstavení, které MD R˘mafiov pfiipravi-

lo pro místní diváky. V tomto pfiípadû lze hovofiit o obnovené premi-

éfie muzikálu Dva na smeti‰ti, protoÏe pÛvodnû vznikl pod reÏijním

vedením hereãky Moravského divadla v Olomouci Vlasty Hartlové

a nastudovali jej v tehdej‰ím privátním Divadle Silesia Ludmila

Forétková s Jifiím Vobeck˘m. Premiéra se uskuteãnila témûfi na den

pfiesnû pfied sedmi lety, 21. dubna 2011. 

V obnovené r˘mafiovské premiéfie pod hlaviãkou Komorního hudeb-

ního divadla Ostrava se pfiedstavila Barbora Niedobová a Jifií

Vobeck˘. Oba herce mohli diváci vidût loni v létû v pfiírodním amfi-

teátru La Skála v Janovicích pfii premiéfie SvûtákÛ ZdeÀka

Podskalského a Vratislava BlaÏka v úpravû Jifiího Vobeckého nebo na

podzim v hudební revue ·est Ïen Jindfiicha VIII. s písniãkami Jifiího

Suchého a Jifiího ·litra.

Komorní muzikál Mi-

roslava Horníãka a Pav-

la Dostála s hudbou

Richarda Pogody Dva
na smeti‰ti nás pfiivádí,

jak jiÏ název napovídá,

na smeti‰tû. Nikoliv

v‰ak na smeti‰tû do-

slovné, ale symbolic-

ké, na místo, kam jsou

odkládáni lidé, ktefií

nejsou momentálnû

zapotfiebí. Tak se jed-

noho dne na smeti‰ti 

ocitá stárnoucí herec

(Jifií Vobeck˘), protoÏe

se nehodil fiediteli do

mladého, dynamické-

ho divadelního kolek-

tivu. Jin˘ by na jeho

místû rezignoval, ale

herec se nevzdává.

KdyÏ na smeti‰ti potká Ïenskou „bytost“ (Barboru Niedobovou),

která uÏ na hledání dÛstojného místa na svûtû rezignovala, roz-

hodne se jí pomoci terapií divadlem a ze smeti‰tû udûlá divadelní

scénu. 

Muzikál pln˘ komick˘ch situací rozdává nadûji. Díky terapii diva-

dlem se z Ïenské „bytosti“ stane opût Ïena a ze symbolického sme-

ti‰tû divadelní scéna, která nepotfiebuje mramor. Muzikál obsahuje

v‰echno, co voní divadlem – pfiedev‰ím moudrost a k tomu nestár-

noucí humor Miroslava Horníãka bravurnû rozveden˘ Pavlem

Dostálem s muzikou Richarda Pogody, kterou v r˘mafiovském studiu

upravil a nahrál Petr La‰tuvka. Pfii Pogodov˘ch písních zpívan˘ch

naÏivo se tajil dech, u divákÛ mûly neb˘val˘ úspûch. KaÏd˘ pûveck˘

v˘stup byl odmûnûn potleskem.

„ZaÏili jsme opût úÏasnou atmosféru, R˘mafiov má ‚luxusního‘ a vní-
mavého diváka, kter˘ nenechá herce na holiãkách, a samotné divadlo
vyzafiuje jakousi skrytou auru ãi magii. Proto se takováto hra o vífie v se-
be sama, o radosti z pomoci jeden druhému, o písniãkách a o divadle,
o slávû, pádu, lásce, ale i zklamání, prostû o Ïivotû, hraje v souladu s ta-
kov˘m divákem mnohem, mnohem lépe neÏ s divákem bez radosti a bez
odezvy. Chtûla bych podûkovat celému realizaãnímu t˘mu, jmenovitû
pak Petru La‰tuvkovi
a ·árce Kutové za skvû-
le odvedené v˘kony,
které nám hercÛm velmi
pomohly,“ fiekla po

pfiedstavení hereãka

Bára Niedobová.

Aãkoliv oba herce dûlí

pomûrnû velká vzdále-

nost mezi R˘mafiovem

a Ostravou, dokázali

najít spoleãné chvíle

ke zkou‰ení a v˘sledek

mohl posoudit divák

pfii pondûlní premiéfie.

Je ‰koda, Ïe divákÛ ne-

pfii‰lo víc. 

„S Bárou se zkou‰elo bájeãnû, a to i pfii první hfie ·est Ïen Jindfiicha
VIII. Ve hfie Dva na smeti‰ti jsme oba hledali. Pfiiznám se, Ïe jsem byl
v nûkter˘ch obrazech konzervativní a Bára pfii‰la s modernûj‰ím scé-
nick˘m pojetím, a to dalo dané situaci patfiiãnou ‰Èávu, jin˘ rozmûr,“
doplnil herec Jifií Vobeck˘.

Komorní muzikál Dva na smeti‰ti zfiejmû není posledním poãinem

této herecké dvojice. UÏ vybírají dal‰í hru, ve které by se chtûli pfied-

stavit r˘mafiovsk˘m divákÛm. 

Na nejbliÏ‰í premiéru Mûstského divadla R˘mafiov se mohou diváci tû-

‰it jiÏ 31. kvûtna v 19:00, kdy se ve hfie Udûlej mi dítû na jevi‰ti objeví

opût Barbora Niedobová a jejím hereck˘m partnerem bude tentokrát

Pavel Kon‰tack˘. Spoleãnû se pfiedstaví v pfiíbûhu dvou osamûl˘ch lidí

– témûfi slepé telefonistky Marie a Ïelezniãáfie Antonína – dvou ztros-

kotancÛ, ktefií se sejdou jen proto, „aby mûli komu umfiít“. JiKo

Komorní muzikál pohladil divákovu du‰i

V sobotu 21. dubna se na farmû Vladimíry a Romana Kfienkov˘ch kfitilo se-
dmadvacet jehÀat, kter˘m jména vybíraly hlavnû dûti. Leto‰ní dvanácté vítá-
ní mláìat bylo pfiipraveno ve spolupráci s Místní akãní skupinou (MAS)
R˘mafiovsko, o. p. s., za podpory Státního zemûdûlského intervenãního fondu
(SZIF) a nav‰tívily jej bezmála dvû stovky místních i pfiespolních zájemcÛ. 
Leto‰ní kfiest jehÀat vala‰sk˘ch ovcí a novû narozeného telátka na

farmû manÏelÛ Kfienkov˘ch byl poprvé zorganizován ve spolupráci

s MAS R˘mafiovsko, o. p. s., a za podpory SZIF. Náv‰tûvníci tak mû-

li moÏnost ve stánku bezplatnû získat propagaãní pfiedmûty se zemû-

dûlskou a turistickou tematikou, ale rovnûÏ ochutnat potravináfiské

v˘robky nesoucí oznaãení „JESENÍKY originální produkt“, konkrét-

nû domácí muffiny Ing. Pavlíny Dubovské-Byrtusové z Bruntálu,

dÏemy a sirupy firmy Supremus, spol. s r. o., z R˘mafiova, jesenické

druhové medy z vãelafiské farmy Jana Kolomého ze Starého Mûsta

u Bruntálu, kvasov˘ chléb z R˘mafiovské pekárny, s. r. o., lázeÀské 

oplatky firmy UNITA, spol. s r. o., z Bílé Vody u Javorníku, pivo

z pivovaru Hasiã Bruntál, sirupy a jableãn˘ ocet firmy VS Rychleby,

s. r. o., z Velké Kra‰e, máslové trubiãky Olgy Gfiundûlové z firmy

Ve Stránském vítali novû narozená mláìata

Organizace a spolky
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Kremo ze Starého Mûsta pod SnûÏníkem, ‰ípkové víno ·árky

Vybíralové z Jeseníku, slané lázeÀské oplatky manÏelÛ V‰et˘ãkov˘ch

z Velk˘ch Losin anebo pfiírodní ‰Èávy firmy Vitaminátor, s. r. o.,

Sosnová, které zastupovaly znaãku „OPAVSKÉ SLEZSKO regionál-

ní produkt“. KaÏd˘ z náv‰tûvníkÛ si pfii‰el na své, dûti chodily ochut-

návat sladké dobroty, dospûlí zase nepohrdli netradiãními slan˘mi lá-

zeÀsk˘mi oplatky ãi velk˘m v˘bûrem piva a sirupÛ.

Krátce po zahájení bylo pokfitûno sedmnáct mal˘ch beránkÛ a deset

oveãek. „V prÛbûhu tfií t˘dnÛ na pfielomu bfiezna a dubna se na‰im 
oveãkám narodilo sedmadvacet jehÀat. V‰e probûhlo bez komplikací,
k tomu na‰e kraviãka BoÏenka plemene Jersey porodila telátko
Maru‰ku. S náv‰tûvností jsme maximálnû spokojeni. Od té doby, co
jsme se nauãili objednávat hezké poãasí, s tím nemáme problém,“
fiekla po nároãném kfitu Vlaìka Kfienková. 

Její manÏel Roman mezitím pfiedvedl ukázku stfiíhání ovce. „Nebude
to na ãas ani ve stejné rychlosti, jak to dûlají austral‰tí stfiihaãi, pÛ-
jde o ryze praktickou ukázku, jak ve Stránském stfiíháme oveãky,“

sdûlil náv‰tûvníkÛm Roman Kfienek. Zatímco dospûlí obdivovali prá-

ci stfiihaãe, nejmlad‰í náv‰tûvníci se zapojili do pfiipraven˘ch her,

nûktefií si prohlédli makety technick˘ch staveb pohánûn˘ch vodou,

bylinnou zahradu nebo celou farmu zvenãí i zevnitfi. Vhod pfii‰la 

i ochutnávku ovãích s˘rÛ a palaãinek. Pfiíjemnou atmosféru navodilo

vystoupení hudební skupiny Dunibuch. Na závûr si rodiãe s dûtmi

spoleãnû posedûli u táboráku a opekli ‰pekáãky.

„Smysluplnost této akce lze zhodnotit z nûkolika pohledÛ.
Náv‰tûvníci se dozvûdûli fiadu informací t˘kajících se zemûdûlství.
Mezi hosty byli místní zemûdûlci i odborníci z oblasti zemûdûlství ãi
cestovního ruchu, ktefií si mohli vymûnit cenné zku‰enosti. Prezentace
a bezplatná ochutnávka regionálních produktÛ náv‰tûvníkÛm roz‰ífii-
la obzory o v˘robky, které do té doby zfiejmû vÛbec neznali. Jistou
zpûtnou vazbou byl jejich zájem a fiada dotazÛ na v˘robce. A v nepo-
slední fiadû mûlo vítání mláìat i edukativní pfiínos pro dûti, vãetnû
moÏnosti, jak trávit voln˘ ãas,“ zhodnotil tradiãní akci ve Stránském

Jakub Orság, manaÏer MAS R˘mafiovsko, o. p. s. JiKo

Roman Kfienek pfiedvedl, jak se stfiíhají ovce U stánku s regionálními produkty bylo stále plno

Dûti vymyslely jehÀatÛm jména, napsaly je na cedulky...
...ty pak pfiivázaly oveãkám kolem krku a popfiály jim do Ïivota v‰e
dobré

Ustavující valná hromada Klubu ãesk˘ch turistÛ se se‰la 11. ãervna

1888 v Praze a za svého pfiedsedu zvolila podnikatele a vlastence

Vojtu Náprstka. Mezi dal‰í známé osobnosti patfiili Stanislav Jifií Guth

Jarkovsk˘, spisovatel, novináfi, zakladatel âeského olympijského v˘-

boru a redaktor âasopisu turistÛ, nebo Jan hrabû Harrach, první ãest-

n˘ ãlen KâT a podporovatel v˘stavby chat, rozhleden, cest, mostkÛ,

tunelÛ a ochozÛ. Na Moravû, v Beskydech, byla první turistickou 

organizací nikoliv KâT, ale Pohorská jednota Radho‰È jiÏ v roce 1884.

Od roku 1889 vychází pod rÛzn˘mi názvy ãasopis Turista, a patfií tak

k nejstar‰ím periodikÛm v âeské republice. Do konce roku 1888 mûl

klub 225 ãlenÛ, ktefií je‰tû v témÏe roce vyznaãili 60 kilometrÛ turis-

tick˘ch tras. Postupnû pfiib˘valo ãlenÛ klubu i znaãen˘ch tras. KâT

vydával mapy, turistické prÛvodce i ãasopisy, zfiizoval noclehárny,

otvíral rozhledny, zpfiístupÀoval zajímavá místa atd. KvÛli politic-

k˘m zmûnám v zemi pro‰el pozdûji mnoha peripetiemi – byl ru‰en,

sluãoval se s jin˘mi organizacemi a obãas mûnil název.

Za více neÏ století existence klubu bylo vyznaãeno 40 tisíc kilomet-

rÛ pû‰ích turistick˘ch tras a od devadesát˘ch let minulého století vy-

znaãili znaãkafii více neÏ 30 tisíc kilometrÛ cyklistick˘ch a lyÏafi-

sk˘ch tras. Ve své 130. sezónû oslaví Klub ãesk˘ch turistÛ 100. v˘-

roãí vzniku âeskoslovenské republiky akcemi 100 let republiky

a 130 let v pohybu. Do tohoto projektu jsou zapojeny v‰echny oblas-

ti KâT. Klub ãesk˘ch turistÛ dnes má v âR kolem 34 tisíc ãlenÛ ve

v‰ech vûkov˘ch kategoriích. Jeho základními ãlánky jsou odbory,

kter˘ch je víc neÏ 450. 

Klub ãesk˘ch turistÛ v R˘mafiovû byl zaloÏen v roce 1929. Do roku

1969 byl nûkolikrát zru‰en, ale zásluhou nad‰encÛ, zejména uãitelÛ

Franti‰ka Vychodila, Vojtûcha PiÀose a Jaroslava Nûmce, se pofiáda-

130 let od zaloÏení Klubu ãesk˘ch turistÛ
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ly pravidelné vycházky pro dûti, mládeÏ i dospûlé pod názvem 

„100 jarních kilometrÛ“. Dospûlí turisté pofiádali mimo jiné také pa-

desátikilometrové vycházky. Roku 1969 byl oddíl turistiky obnoven.

Je pravdou, Ïe v mnoha odborech KâT po celé republice, stejnû jako

v r˘mafiovském KâT, chybí mlad‰í ãlenové. PrÛmûrn˘ vûk v r˘ma-

fiovském klubu je 70 let. Asi pfied dvaceti roky se vycházky konaly

v pracovních dnech i o sobotách. Pro nezájem se sobotní vycházky

zru‰ily. Posledních deset let pofiádají turisté vycházky o prázdninách,

coÏ v minulosti nebylo, ale nezaznamenali jsme, Ïe by se nûkdo

z mlad‰ích pfiipojil. Je v‰ak mnoho tûch, ktefií radûji chodí do pfiíro-

dy sami a nechtûjí se organizovat.

Není moÏné nutit lidi, aby pûstovali pû‰í turistiku nebo cykloturistiku,

stejnû tak není moÏné nutit nûkoho ke ãlenství v KâT, i kdyÏ to pfiiná-

‰í urãité v˘hody a stávající ãleny by to urãitû velmi potû‰ilo. Je moÏné

pouze lidi pfiesvûdãovat. Od kvûtna tohoto roku zaãínáme znova orga-

nizovat vycházky v sobotu. Upoutávka bude vyvû‰ena ve skfiíÀce KâT,

která je umístûna na boãní zdi muzea. Jifiina Mácová
(Zdroj: ãasopis Turista, Hana Ka‰parová)

Dne 19. bfiezna se v Kavárnû – obãerstvení Bufiinka uskuteãnila be-

seda na téma „VyuÏití pfiíspûvku na péãi a jiné v˘hody pro osoby

se zdravotním handicapem“. Pracovníci sociálního odboru mûsta

R˘mafiova Bc. Pavel Jadrn˘, Bc. Pavlína Chlupová, DiS., a Ing.

Jitka Podlasová objasÀovali rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm uÏivatelÛ slu-

Ïeb sociálnû terapeutické dílny a ‰iroké vefiejnosti, jak funguje so-

ciální odbor mûsta, jaká je jeho agenda a na koho se v pfiípadû po-

tfieby mÛÏe vefiejnost obrátit s vyfiízením pfiíspûvku na péãi a jin˘ch

v˘hod. 

Zaznûla dÛleÏitá informace, Ïe sociální odbor jiÏ od roku 2012

Ïádné dávky nevyplácí, nerozhoduje o mimofiádn˘ch v˘hodách

a Ïe tato pravomoc se pfienesla pod Úfiad práce. Pracovníci sociál-

ního odboru mûsta také prezentovali rozsah sociálních sluÏeb po-

skytovan˘ch v r˘mafiovském regionu.

Závûrem chceme vyjádfiit dík a uznání pfiedná‰ejícím za profesio-

nální pfiístup a v˘kon, v‰em pfiítomn˘m pak dûkujeme za úãast na

této velmi pfiínosné besedû. Foto a text: Nela Habanová
vedoucí STD Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû

Pracovníci sociálního odboru mûsta
v Kavárnû – obãerstvení Bufiinka

V pondûlí 7. kvûtna v 16:00 se uskuteãní
pietní akt u památníku osvobození

v parku na ul. Julia Sedláka
za úãasti zástupcÛ mûsta

Plán poutí r˘mafiovské farnosti 2018

S pfiíchodem jara se objevují i ménû pûkné vûci – tfieba nepofiádek

nastfiádan˘ za zimu v rÛzn˘ch koutech na‰ich obcí i v pfiírodû.

Právû ten se rozhodli Ïáci z pfiírodovûdného krouÏku SK ASK âR

Bfiidliãná pfii Z· pomoci uklidit. UÏ nûkolik let spolupracují

s Lesní správou Janovice, a proto se 16. dubna vydali do Janovic,

kde uÏ na nû ãekali zamûstnanci lesní správy s pytli na tfiídûní od-

padkÛ, gumov˘mi rukavicemi a dal‰ími pomÛckami.

A Ïe bylo co uklízet. Stále je mezi námi dost nepofiádn˘ch spolu-

obãanÛ, ktefií si pletou pfiírodu s odpadkov˘m kontejnerem.

Netrvalo dlouho a pfiipravené nádoby i pytle byly plné. To byla

Vítání jara po na‰em

Z okolních obcí a mûst
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chvíle pro trochu odpoãinku i pouãení. Dûti se probûhly na ãistém

vzduchu v uklizené pfiírodû a popovídaly si o puãících stromech,

dozvûdûly se, jak dlouho se takové odpady v pfiírodû rozkládají

a spoustu dal‰ích zajímavostí. âas vymezen˘ pro pobyt

v Janovicích ubûhl stejnû rychle jako voda ve vyãi‰tûném potÛã-

ku a nezbylo neÏ se se v‰emi rozlouãit a vrátit se domÛ do

Bfiidliãné a ke ‰kolním úkolÛm.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí krouÏku

Tfietí dubnov˘ t˘den byl v matefiské ‰kole ve Staré Vsi vûnován nad-

cházejícímu jaru, zvífiátkÛm a jejich mláìatÛm. V rámci projektu si

dûti povídaly o probouzející se pfiírodû, chodily na vycházky, pozná-

valy zvífiata, uãily se o nich krásné fiíkanky nebo malovaly obrázky.

Do‰lo i na domácí mazlíãky. Dûti pfiedstavovaly svoje zvífiátko ostat-

ním, a dokonce si ho mohly i do ‰kolky pfiivést. Ve tfiídû prozpûvo-

valy andulky, pfiicupital jezevãík Alík, k vidûní byly roztomilé Ïelvy

a dûti si mohly pohladit králíka, kfieãka nebo ãinãilu. Ponûkud nejis-

tû pokukovaly po agamû a obrovsk˘ch africk˘ch ‰necích. To hlavní

na nû ãekalo v pátek 20. dubna, kdy ve spolupráci s farmou Beránek

ze Stránského pfiicestovala do ‰koly dal‰í zvífiata. Po ‰kolní zahradû

pobíhala samá mláìata: telátko, kÛzlata, jehÀata, nechybûla ani drÛ-

beÏ, králíci a oslík. Skvûlou zábavu pro v‰echny dûti pfiipravily uãi-

telky Lucie Demjanoviãová a Markéta Beránková. 

Fota a text: Eva StaÀková, Z· a M· Stará Ves

Projektov˘ t˘den s mláìátky
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Naposledy jsme hovofiili o historii a v˘voji stfiedovûkého hrnãífiského

zboÏí v R˘mafiovû, mûli bychom ale dodat, k ãemu se v kuchyních rab-

‰tejnského panství uÏívalo. SlouÏilo pfiedev‰ím k vafiení a hospodyÀky

pomûrnû levné hrnce nijak ne‰etfiily. Pokud se podafiilo jídlo spálit ne-

bo jen pfiipálit, letûlo i s nádobou nûkdy z okna na ulici, ãastûji v‰ak do

odpadové jímky nebo na nejménû vhodnou „skládku“ do mûstského

pfiíkopu. Vedle písemn˘ch pramenÛ také pfiiboudliny na stfiepech 

umoÏÀují poznat sloÏení tehdej‰í stravy. Pochopit úãel nádob nám po-

máhala babiãka kolegy dr. Go‰e a v R˘mafiovû stará paní Bálková, obû

totiÏ v dûtství je‰tû bûÏnû uÏívaly obdobnou kuchyÀskou keramiku.

Nejmen‰í z nádob slouÏily vãetnû pohárÛ k pití, stfiední velikost

(V 14–18 cm) slouÏila k vafiení rozporcovaného masa, pokud se ne-

peklo na roÏni nebo neudilo, ale i k pfiípravû rozmanit˘ch ‰al‰í (omá-

ãek), polévek a spolu s rendlíky téÏ ka‰í. K pfiená‰ení tekutin byly 

dÏbány nebo vût‰í konvice s rourovitou v˘levkou. Nejvût‰í z hrncÛ

slouÏily k uchovávání tekutin. PrÛlinãité stûny nádob umoÏnily po-

zvolné vypafiování obsahu a zaji‰Èovaly tak jeho stálé ochlazování.

SlouÏily téÏ k uskladnûní sypk˘ch potravin, mouky, zrní, pohanky ãi

lnûn˘ch semínek, jindy oleje, sádla i másla ãi tvarohu. Sedláci, ktefií po-

tfiebovali uchovat vût‰í mnoÏství plodin, uÏívali místo pozdûj‰ích pytlÛ

velké hlinûné zásobnice. Na zakrytí nádob se uÏívaly speciální poklice,

ale i vhodn˘ plát bfiidlice, naz˘vané „kfiidlice ãi kfiidla“. Termín se 

uchoval na Hané, kde se pro poklici a pokliãku uÏívá dodnes termín

„kfiedla a kfiedliãka“. V mûstsk˘ch centrech se uÏ od 15. století uÏívaly

keramické talífie ãi misky, na vesnici, ale i v R˘mafiovû se jídlo podáva-

lo je‰tû dlouho v dfievûn˘ch soustruÏen˘ch miskách. V rodinách jistû ne-

chybûly ani cínové holby nebo talífie, ale neuchovaly se. Cín totiÏ posti-

huje „nakaÏliv˘“ cínov˘ mor, kter˘ se pfiená‰í vzduchem. Jde o návrat

k pÛvodní struktufie cínu, tzv. rekrystalizaci. Uveden˘ kov se zaãíná mû-

nit v prá‰ek, pokud okolní teplota klesne pod +13,2 °C, coÏ je u nás, kde

pÛda v zimû hloubûji promrzá, pro cín doslova vraÏedné. 

Pozdnû gotická i renesanãní kuchynû pfiiná‰ely rodinû z dne‰ního

hlediska neuvûfiitelné mnoÏství jídel. Stfiedovûk totiÏ nebyl jen tem-

nou dobou trpitelÛ, muãedníkÛ, asketÛ, ÏebrákÛ a nuzn˘ch sedlákÛ,

morÛ, lapkÛ, ‰ibenic,

muãení a krvav˘ch

sráÏek. Lidé minulosti

se od dne‰ních potom-

kÛ zas tak moc neli‰i-

li, Ïili pln˘ Ïivot, rádi

a dobfie jedli, zlobili

se i opíjeli, radovali se

z drobností i velk˘ch

vûcí, byli smutní,

mnozí humánní, pfiá-

tel‰tí a pohostinní, za-

milovávali se, soupe-

fiili i vztekle prali, mû-

li své zásady a mravy,

ba ãastovali se hádan-

kami a vyprávûli si

i vtipy, jaké by uÏ

dnes salvy smíchu 

R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci
II. Kuchynû stfiedovûku a renesance (1)

Z historie

Trh v Kostnici (Richentalova kronika, 1415)
Královská tabule (královsk˘ pár Johana
a Václav IV. s markrabím Jo‰tem, 1390–1400)

Mobilní pekárna bílého peãiva (Richentalova kronika)
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urãitû nevyvolaly. Uveìme pfiíklad hádanky. Na otázku „Kolik krav-
sk˘ch ocasÛ dosáhne aÏ do nebe?“ odpovûdûl nejvtipnûj‰í Ïertéfi, Ïe

„staãí jeden, ale musí b˘t sdostatek dlouh˘“. Vedle fiady dost lechtiv˘ch

b˘val oblíben mezinárodní vtip o muÏi, kterého na ulici dohoní soused

a volá: „Hej, tvÛj dÛm je v plamenech!“ – „Neboj,“ odpovídá postiÏe-

n˘, „mám od nûj klíã!“ V jihoevropské verzi postiÏen˘ odsekl: „Starej
se radûji o sebe!“ Jen emoce vût‰inou neskr˘vali jako lidé dne‰ka.

StÛl stfiedovûké mûstské rodiny byl pomûrnû bohat˘. PrÛmûrná kuchafi-

ka ãi kuchafi umûli pfiipravit kolem stovky rÛzn˘ch jídel masit˘ch, zele-

ninov˘ch a jin˘ch. Umûli vafiit, péct, opékat na ro‰tu i roÏni, praÏit, kva-

sit a konzervovat maso uzením, nakládáním a nasolováním. Dobfie se 

ohánûli noÏem, vafieãkou i vidlicí. U stolu bychom v‰ak na‰li jen noÏe

a dfievûné lÏíce ãi lÏiãky a jindy si jedlíci museli vystaãit rukou.

Co se nakupovalo na trhu jiÏ zpoãátku 15. století, naznaãuje kronika

kostnického koncilu Ulricha von Richental (1414–1418). Na pultu

fiezníka ukazuje vedle kusÛ hovûzího a vepfiového, ovãího ãi kozího

masa i celé vykuchané kusy skotu a vepfiÛ. Prodávala se rozmanitá

drÛbeÏ, slepice, husy, kachny ãi jejich pfiíbuzn˘ morãák bíl˘. BûÏnû

se nakupovala zvûfiina vãetnû jelena, srnãího, zajíce, králíka jako jíd-

lo postní, ba i medvûda, bobra ãi veverky. V Olomouci a ·umperku

je prokázána konzumace losa, kter˘ tehdy bûÏnû Ïil v okolí. Lovná

zvûfi, mezi níÏ se roku 1485 objevuje poprvé danûk skvrnit˘, v‰ak ne-

tvofiila v˘znamnou souãást potravy. Na trhu lze identifikovat celé

svazky drobn˘ch ptákÛ (vrabcÛ, koroptví, holubÛ a holoubat, ãejek,

drozdÛ, s˘kor, dlaskÛ aj.), jefiábka, ba dokonce i uloveného ãápa.

Jídelníãek si lidé vylep‰ovali Ïábami, hlem˘Ïdi a ‰keblemi a ãasto téÏ

velk˘m mnoÏstvím fiíãních i mofisk˘ch ryb. Maso sice nebylo pfiíli‰

levné, ale nikoli nedostupné. Lidé znali téÏ uzenky, jelita, klobásy,

vufity a slaninu. Pfievaha masa na jídelníãku pocházela z rozsáhlého

chovu skotu, jehoÏ podíl se stále zvy‰oval, a vepfiÛ, ktefií se stávali 

obûtí „prasincov˘ch“ (prosincov˘ch) zabíjaãek. Lidé se tehdy záso-

bili na dal‰í rok uzen˘m masem ãi pfie‰kvafien˘m sádlem. Jinak se

jedla játra a dal‰í vnitfinosti a masové ha‰e.

Základem stravy v‰ak byly pokrmy z mouky, krupice, prosa, ovsa,

semence (konopného semene), zahu‰tûné polévky, kysûlicû nebo

zaur, oukropy (ãesneãky) ãi jíchy (husté polévky a omáãky), také 

ovocné ka‰e (varmuÏe), dominovala v‰ak svatební ka‰e s˘rová.

Jídelníãek pfiinesl od 15. století i ka‰e prosné ãi hrachové (zat‰picû)

a puãálkové (z naklíãeného hrachu). Dodejme, Ïe dosud nejstar‰í do-

klad pûstování prosa na Moravû pochází z R˘mafiova z roku 1404.

Jedlo se mnoÏství ‰al‰í (omáãek), z nichÏ má prastaré kofieny dodnes

oblíbená svíãková, kterou jedli kousky chleba vymaãkan˘mi do tva-

ru lÏiãky. Mrkvové omáãky pfiibarvovali fialkami s mandlov˘m mlé-

kem a vínem. Pojídala se téÏ skofiicová ‰al‰e pepfiená a desítky dal-

‰ích. Kupodivu se z lu‰tûnin konzumovala i nepfiíli‰ chutná vikev, jak

svûdãí nálezy z Hrádku. Pfiílohou b˘valy mouãné ‰i‰ky (knedlíky),

‰kubánky (kucmouch) i prastará praÏma ãi bra‰na (upraÏená z nedo-

zrálého jeãmene, cel˘ch klasÛ ãi namoãeného hrachu). V Kostnici

bylo dokonce moÏno zakoupit je‰tû tepl˘ chléb z pojízdné pece 

umístûné na dvojkolé káfie, pekafii nabízeli i „chléb hmotn˘, jenÏ se
naz˘vá koláã“, chléb Ïemlov˘, bíl˘ vla‰sk˘ (italsk˘), prosn˘, jáhlov˘,

Ïaludov˘, ale i mazance, oplatky a rÛzné druhy preclíkÛ. Perníkáfii své

zboÏí sladili medem jako dnes. âasto se podávaly kromû jin˘ch pla-

cek i podplamenice (chlebové placky peãené na okraji pece). 

Pokrmy hospodynû nejen solily, ale ochucovaly fiadou kofiení, jako je

kmín, ãekanka, kopr, ‰Èovík, myrta, rozmar˘n, máta, majoránka, ja-

lovec ãi afrodiziaka koriandr, libeãek, bazalka, ‰alvûj, ba ‰afrán

a hofik˘ pelynûk. UÏ od 14. století se v bohat˘ch rodinách vzácnû ob-

jevuje i kofiení z dalek˘ch zemí s fíky, pomeranãi i citróny.

Samozfiejmû byly podstatnou ãástí stravy pfiedev‰ím jablka, hru‰ky,

slívy, meruÀky a jiné domácí

plody. Pokud to ‰lo, konzumova-

lo se ãerstvé ovoce a v zimû pfii-

‰ly k duhu su‰ené plody v podo-

bû kfiíÏal a ofiechy. Sbíraly se trn-

Hlava svûtice s aurou na kofieni
páskového ucha (muzeum)Pfiíprava jídla v bohaté rodinû (16. století)

Renesanãní krãma

Prost˘ obûd v 16. století

SÈatá hlava sv. Jana Kfititele, ná-
lep na dÏbánu (sbûr v lokalitû Na
Vyhlídce)
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ky, ostruÏiny, jahody ãi maliny a borÛvky, ale i houby. Les ãi kláty

(úly) dávaly jediné známé sladidlo, med od vãelafiÛ nebo sebran˘ di-

vok˘m vãelám brtníky (sbûraãi medu), ktefií v lese tvrdû konkurova-

li stejnojmenn˘m medvûdÛm. DÛleÏitou sloÏkou potravy bylo téÏ

mléko vãetnû kyselého a s˘ry, dÛleÏité bylo téÏ ãerstvé i pfiepou‰tûné

máslo (putr), ale mastilo se téÏ konopn˘m ãi lnûn˘m olejem.

Monopol na dovoz soli drÏela královská komora. Jedlo se dost a ne-

jen mû‰Èanská veãefie pfiedstavovala tfii aÏ ãtyfii chody.

Îíznû se ãlovûk mohl zbavit pomocí ovocn˘ch mo‰tÛ nebo javorov˘ch

ãi bfiezov˘ch sirupÛ. Kromû piva a zãásti dováÏeného vína, jehoÏ 

uchování se vûnovalo mnoho péãe, aby nebylo „zavfiesklé, zamantlova-
né ãi vláãkovité“, tj. trpké, se pila i nakyslá, chuÈovû podobná medovi-

na. Postupnû pfiicházely pálenky, jeÏ se v R˘mafiovû pily velmi málo.

Kvalita potravin prodejcÛ i v˘robcÛ podléhala ostré kontrole. JiÏ ro-

ku 1357 nafiídili praÏ‰tí staromûst‰tí kon‰elé, Ïe „kdo by prodal nebo
k prodeji choval masa z domácího dobytka nebo ze zvûfie smrdutá, ne-
ãistá nebo zkaÏená, nebo víno vláãkovité nebo zkaÏené nebo coÏkoli
jiného neãistého a zkaÏeného k jídlu nebo pití, ãím by se mohl nûkdo
nakazit, aby ponejprv stál cel˘ den na pran˘fii, podruhé dva dni, po-
tfietí tfii dni a pak… vyhnán a vypovûdûn z mûsta na sto a jeden den“.

Bez tvrdého dozoru se neobe‰el ani prodej potravin v R˘mafiovû.

Vesnická strava byla jednodu‰‰í, ale zdravá a patfiila do kategorie li-

dové ãi „chudé“ kuchynû. Tvofiily ji oukropy, lu‰tûniny (hrách, vikev,

ãoãka), celozrnné peãivo, kyselice, rÛzné ka‰e, nejãastûji prosné, no-

ky s mákem (valdynû), mléãná jídla vãetnû sladkého i kyselého mlé-

ka, kaprlice (syrovátka), s˘ry a zelí. Nechybûlo ani rÛznû upravené

maso, jen u nejchud‰ích, ktefií Ïili na pokraji bídy, b˘val nûkdy pro-

blémem nedostatek omastku. 

Ov‰em velkou obec nûkdy rozãilovaly „svaãiny“ kon‰elÛ pfii bûÏném

rokování i soudech. Nejednou se za obecní peníze (danû obãanÛ) cpa-

li vepfiov˘m, vejci, perníkem, pa‰tikami, koroptvemi a jin˘mi ptáky,

kapouny, kapry a ‰tikami a na pofiad pfii‰ly i koláãe s klobásami.

Nalévali se pivem i vínem a mlsali konfekty (zákusky ze slazeného

zavafieného ovoce, marcipánu ãi dováÏeného barveného cukru).

PÛsty, kter˘ch bylo aÏ 192 dnÛ v roce, zajisté zas vedly ke stfiídmosti.

Teprve roku 1491 povolila církev o 51 dnech pÛstÛ k neobyãejnû jed-

noduché bezmasé stravû aspoÀ nûco zvífiecích produktÛ, s˘r, mléko,

máslo a vejce. Mohly se jíst ryby vafiené, peãené, smaÏené, v tûstû, su-

‰ené i uzené, kapfii, ‰tiky, pstruzi, okouni, úhofii i silnû nasolení heryn-

ci (slaneãci ãi sledi), dováÏení v sudech aÏ z pobfieÏí Nûmecka.

Konzumovaly se nejrÛznûj‰í druhy zeleniny, mrkev, celer, velmi oblí-

bené zelí, kapusta, cibule, ãesnek vãetnû medvûdího, ãern˘ bez, málo-

kdy se jedla fiepa (tufiín a vodnice). Zelenina byla ãastûj‰í na venkovû.

Ve ãtyfiicetidenním pÛstu se aÏ do masopustu mohlo jíst jen jednou

dennû. Nûktefií v˘jimeãnû tajnû zákazy nerespektovali. Pouze v oblas-

tech pod správou husitÛ se pÛsty ponûkud omezily. Podle Chelãického:

„Lidé oslavují suché dni, pátky, vigilie, ‰Èávú zelenÛ (upravenou bfie-

zovou nebo javorovou mízou), kyselem, hru‰kami plan˘mi a tím, coÏ
takového jest…“ Ov‰em i mimo pÛst se maso v t˘dnu jedlo pfiedev‰ím

v pondûlí, úter˘, ãtvrtek a nedûli. Mgr. Jifií Karel, fota: archiv autora
(Winter, Z. Zlatá doba mûst ãesk˘ch. Praha, 1991; âermák, M. Slasti
a strasti olomouck˘ch mû‰ÈanÛ v období gotiky, renesance a baroka.
Olomouc, 2013; Hoffmann, F. âeské mûsto ve stfiedovûku. Praha,
1992; PetráÀ, J. a kol. Dûjiny hmotné kultury. Praha, 1981; Karel, J.
Zámek Janovice u R˘mafiova. StM, sv. 28. Olomouc, 2009; T˘Ï.
Pfiíbûh lesÛ a lidí R˘mafiovska, Dûjiny lesÛ a jejich uÏívání. R˘mafiov,
2008; Go‰, V. – Karel, J. Pijáci na panství rab‰tejnském. Sborník
bruntálského muzea. Bruntál, 2003 ad.)

Historicky první udílení krajsk˘ch kulturních Cen Jantar zaÏila Ostrava v ne-
dûli 15. dubna veãer. Celkem ‰estnáct ocenûní získali umûlci, ktefií potvrzují,
Ïe je kultura v Moravskoslezském kraji na vysoké úrovni. Laureáty se stali
hudebníci, operní pûvci, taneãníci, herci, malífika i básník. Mezi ocenûn˘mi
byl také rodák z R˘mafiova Luká‰ Adam, kter˘ v souãasné dobû pÛsobí
v Národním divadle moravskoslezském v Ostravû. 
V̆ sledky hlasování osmi odborn˘ch porot si pfii‰la poslechnout asi ti-

sícovka lidí do haly Gong v rámci galaveãera, bûhem kterého se

pfiedstavili ‰piãkoví umûlci svázaní s na‰ím krajem. Akci uspofiádal

internetov˘ kulturní portál Ostravan.cz za podpory Moravskoslez-

ského kraje. Pofiadatelé mají ambice vybudovat z akce hlavní událost

sezóny pro moravskoslezskou kulturu.

Mezi ocenûn˘mi umûlci byly udûleny hned ãtyfii ceny v populární

hudbû. Tfii z nich získal fr˘decko-místeck˘ písniãkáfi David Stypka,

kter˘ zvítûzil jako interpret roku, získal cenu za píseÀ roku (skladba

Dobré ráno, milá) a spolu se svou kapelou Bandjeez vyhrál i katego-

rii Kapela roku. Interpretkou roku se stala zpûvaãka Vladivojna La

Chia. V oblasti artificiální hudby se stal sólistou roku Luká‰

Vondráãek a tûlesem roku soubor Permoník.

V literární kategorii byl in memoriam ocenûn ostravsk˘ básník Jaroslav

Îila, ve v˘tvarném umûní malífika Hana Puchová. Divadelní ãást Cen

Jantar zahrnovala ocenûní pro osm umûlcÛ z divadelních oborÛ, které

kopírují kategorie celostátních Cen Thálie. Za ãinoherní divadlo byli 

ocenûni Pavla Dostálová a David Viktora, za v˘kony v opefie Barbora

¤efiichová a Svatopluk Sem, za muzikál Luká‰ Adam a Martina

·nytová a za balet cenu získali Barbora ·ulcová a Rei Masatomi.

Galaveãer nenabídl pouze udûlování cen, ale i tfiíhodinov˘ kulturní

program pfiipraven˘ pouze pro tuto pfiíleÏitost. Jak po akci uvedl 

autor konceptu krajsk˘ch kulturních Cen Jantar Ale‰ Honus, úspûch

leto‰ního roãníku bude organizátory dále motivovat: „Z pÛvodní
my‰lenky redakãní ankety nám uÏ od prvního roãníku vyrostl opra-
vdov˘ kolos, jehoÏ souãástí se stalo nûkolik desítek porotcÛ. Pfiitom
jde o pouh˘ zaãátek. UÏ teì máme jasnou pfiedstavu o tom, jak Ceny
Jantar je‰tû zlep‰it.“ Mgr. Nikola Birklenová

tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje (zkráceno)

Muzikálov˘ herec Luká‰ Adam získal krajskou Cenu Jantar

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Luká‰ Adam pfii pfievzetí Ceny Jantar, foto: Jifií ZerzoÀ

V souvislosti s ocenûním, které obdrÏel r˘mafiovsk˘ rodák Luká‰ Adam, jsme jej poÏádali o krátk˘ rozhovor.

rozhovor
Na co, Luká‰i, nejradûji vzpomíná‰ v souvislosti s hereck˘mi zaãát-
ky v R˘mafiovû?
Na dramaÈák Silvie Jablonãíkové samozfiejmû. Hlavnû na nûj. Na asi

osm let zábavy a pfiiãichávání k divadlu od nejdût‰tûj‰ích her aÏ po

asi nejtûÏ‰í hru, kterou jsem kdy hrál, drama Láskou posedlí s rolí

Eddieho. Dodne‰ka nechápu, jak se to mohlo stát, protoÏe ani teì,

s odstupem jedenácti let, bych si s takovou rolí nevûdûl moc rady.

A kdyÏ se dívám na záznam pfiedstavení, vidím, Ïe tehdy jsem si ne-

vûdûl rady vÛbec. Pak taky rád vzpomínám na Kytici, se kterou jsme

strávili zavfiení cel˘ víkend v sále ZU· jako nûjaká sekta a dûlali jsme

-09-2018  2.5.2018 14:04  Stránka 21



opravdové divadlo. No a poslední

záÏitek, kdyÏ jsem do R˘mafiova

pfiivezl své spoluÏáky z konzerva-

tofie a mÛj kamarád Robert v noci

opil˘ lezl do komína.

Pfiinesl ti víc hereck˘ch zku‰e-
ností dramatick˘ obor ZU· R˘-
mafiov, nebo úãinkování v ochot-
nick˘ch souborech? Nebo se v‰e
prolínalo a doplÀovalo?
Na ochotnická divadla jsem chtûl

hned navázat. Dodnes si pamatu-

ju, jak jsi mi nabídl mou první di-

vadelní roli kamelota v Na‰em
mûsteãku. Bylo to po pfiedstavení

Chvilková slabost Divadla Radka

Brzobohatého a já mûl pocit, Ïe jsem dostal nabídku do Národního

divadla. Tolik pro nás dramaÈákovce tehdy znamenalo dostat se do

Mahenu nebo Pradivadla. A právû tady pfiibyly zku‰enosti v podobû

bûÏného divadelního provozu, i kdyÏ samozfiejmû ochotnického na

malém mûstû. Najednou jsem mûl kolem sebe v m˘ch oãích herce

s velk˘m H v‰ech vûkov˘ch kategorií a v‰ech moÏn˘ch profesí, hltal

jsem je a pfiipadal jsem si jako vyvolen˘. A po premiéfie Krásky a zví-
fiete jsem tehdy já, nezletil˘, pfii‰el opil˘ domÛ, na‰tûstí bez komína.

A druh˘ den jsem ne‰el do ‰koly.

MÛÏe‰ se zmínit o své herecké dráze aÏ do dne‰ních dnÛ?
Z R˘mafiova jsi ‰el na ostravskou konzervatofi, kde jsi studoval he-
rectví. Co ti konzervatofi dala?
âtyfii roky jsem studoval herectví na ostravské konzervatofii, pak jsem

se nepohodl s vedením ‰koly ohlednû zákazu hostování v divadlech

v maturitním roãníku a po dlouhém dohadování jsem ze ‰koly po ma-

turitû ode‰el dostudovat dva roky nástavby na konzervatofi praÏskou.

Tyto dva roãníky jsem ale studoval opût ãtyfii roky, takÏe jsem se he-

rectví uãil osm let. A co mi ‰koly daly? Pfiedev‰ím setkání s úÏasn˘mi

lidmi. V Ostravû napfiíklad s Evou Polzerovou, coÏ je velká kapacita

v oboru jevi‰tního pohybu a pantomimy. Vedla nás ke komplexnímu po-

chopení divadla a v‰ech sloÏek herectví a k v‰estranné vybavenosti aÏ

na akademické úrovni. Dodnes jsme velcí pfiátelé, a kdyÏ s ní pfied pár

lety ‰kola ukonãila pracovní pomûr kvÛli vûku nehledû na její nepopi-

ratelnou kvalifikaci, opût jsem vystoupil na její obranu, ale neúspû‰nû.

Po konzervatofii jsi nastoupil rovnou do Národního divadla morav-
skoslezského, nebo jsi mûl je‰tû nûjakou jinou, pfiestupní divadelní
stanici? V souãasnosti hraje‰ jen v tomto divadle, nebo hostuje‰
i jinde?
V ãinohfie NDM a v Divadle Petra Bezruãe jsem hostoval uÏ bûhem

‰koly. A kdyÏ jsem ode‰el do Prahy, pro‰el jsem konkurzem do insce-

nace muzikálového souboru NDM. TakÏe od té doby uÏ ‰est let jez-

dím mezi Prahou a Ostravou, protoÏe jsem na volné noze, ãili bez stá-

lého angaÏmá. Ale pomyslné „doma“ mám ve dvou divadlech. Právû

v NDM a v Praze v Divadle Na Fidlovaãce. Mimo to mû diváci mÛ-

Ïou vidût v ostravské Staré arénû a v Praze v Hudebním divadle

Karlín, Divadle Hyber-

nia a Studiu HrdinÛ.

V jak˘ch divadelních
nebo muzikálov˘ch ro-
lích tû mohou diváci
v souãasné dobû vidût
a která z her ãi muziká-
lÛ ti nejvíce pfiirostla
k srdci? Troufám si fiíct,
Ïe Fantom Lond˘na.
Pfied nûkolika lety bych

okamÏitû fiekl ANO.

Nicménû pfied nûkolika

t˘dny mûl Fantom
Lond˘na derniéru a já

uÏ cítil, Ïe nazrál ãas,

aby tahle moje milova-

ná role ‰la „do ‰uplíku“.

Hrál jsem ji pût let, ve dvou verzích, ostravské a praÏské, a za tu do-

bu jsem z role nesmûlého mladíãka (aã se z nûj v prÛbûhu stane des-

potick˘ vrah) prostû vyrostl a teì rád hraju role jiné. Napfiíklad právû

Jantarem ocenûného Mercuzia, Puka ve Snu noci svatojánské nebo

Carlose v Îenách na pokraji nervového zhroucení podle Almodóva-

rova filmu. NejblíÏ k srdci mám ale roli Jidá‰e v rockové opefie Jesus
Christ Superstar a ãinoherní inscenaci Pekingská kachna, která je

vlastnû one man show s chórem. Je to inscenace sloÏená z textÛ ãín-

ského disidenta a novináfie Liao I-Wua o potlaãování lidsk˘ch práv

v âínû v 50. a 80. letech.

Nedá mi, abych se tû znovu nezeptal na ocenûní, které jsi obdrÏel
na mezinárodním festivalu DIMF v JiÏní Koreji v roce 2015 za nej-
lep‰í muÏsk˘ v˘kon v hlavní roli zmínûného muzikálu Fantom
Lond˘na. Jak ses do Koreje vÛbec dostal, jak vznikla nominace mu-
zikálu na festival a kdo tû navrhl na ocenûní?
ToÈ otázka. Vím, Ïe s námi byla ãeskokorejská delegátka festivalu,

která v tom mûla prsty. Ale jestli ona pfiesnû vybírala, kter˘ muzikál

pojede, popravdû nevím. Pro mû bylo dÛleÏité, Ïe tam poletím.

ProtoÏe miluju cestování a tohle byla zatím cesta do nejvût‰ích dálek.

A byl to záÏitek. Lidi nás tam vítali jako hollywoodské hvûzdy, a ne
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Îeny na pokraji nervového zhroucení (vlevo Iva Pazderková, vpravo
Martina ·Èastná), foto: Roman âern˘

Jesus Christ Superstar, foto: Martin Straka

Fota z pfiedstavení Pekingská kachna, fota: Nadan Pojer

Pfiízrak Lond˘na (vpravo Ondfiej Bábor),
foto: Martin J. Polák
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Akce hradu Sovince

jako oblastní herce z Ostravy. Byl to t˘den v úplnû jiné realitû a po-

pisovat ho cel˘ je na zvlá‰tní rozhovor. O mém vítûzství pak rozhod-

la festivalová porota. Vedle mû je‰tû so‰ku brala kolegynû Jana

Musilová za hereãku ve vedlej‰í roli a Fantom Lond˘na cel˘ festival

vyhrál a získal cenu Grand Prize.

Které ze zajímav˘ch rolí tû ãekají v nejbliÏ‰í budoucnosti a jaké má
plány Luká‰ Adam v pfií‰tích tfiiceti letech? My‰leno s nadsázkou.
V létû zaãínám zkou‰et slavn˘ a dal‰í svÛj vysnûn˘ muzikál Vlasy
v Divadle Kalich v reÏii ·imona Cabana, kter˘ mimo jiné reÏíroval právû

na‰eho Romea a Julii. Souãasnû bych mûl nazkou‰et je‰tû jeden v jiném

divadle, ale o nûm zatím nebudu mluvit. Na Fidlovaãce mû ãeká tfieba

zkou‰ení dramatizace Dánské dívky s na‰í umûleckou ‰éfovou Katefiinou

Du‰kovou. Ana jafie bychom mûli mít v Ostravû premiéru komorního mu-

zikálu pro dva kluky a klavír Thrill me. Budu ho hrát se sv˘m nejlep‰ím

kamarádem, mimochodem s tím, co díkybohu nespadl do toho komína.

A za tfiicet let? Doufám, Ïe uÏ budu mít tro‰ku vydûláno, Ïe budu do-

br˘m ãlovûkem a Ïe se tfieba beze strachu budu moct podívat do

Afrínu v S˘rii.

Díky, Luká‰i, za rozhovor a budu se tû‰it na na‰e pfiípadné dal‰í set-
kání. JiKo

V˘stava Krajina Ladislava Kucharského
30. bfiezna – 15. kvûtna

Dominantním tématem fotografa Ladislava Kucharského je krajina, ze-

jména Moravy a Slezska, nejmilej‰ím námûtem je Moravské Slovácko,

zvané i Moravské Toskánsko. Krajina kouzeln˘ch zákoutí, posetá mal˘-

mi sakrálními stavbami je vdûãn˘m fotografick˘m objektem. Autor rád

fotí, jak fiíká, na „dlouhé sklo“, objektivy s vût‰í ohniskovou vzdálenos-

tí, které dodají krajinû zvlá‰tní ráz i efekt témûfi leteckého pohledu.

Útûk z fiádu – 5., 6. a 8. kvûtna
Pikantní pfiíbûhy a ‰ermífiské povûsti z klá‰tera

Bohat˘ celodenní program v reÏii spolku Dûdictví. Na pátém nádvo-

fií se pfiedstaví skupiny historického ‰ermu Lucius a Dragers, v úter˘

8. kvûtna navíc skupina Nuntius Regis. O dobrou náladu se bude sta-

rat kejklífi Vlãek a Ïonglérská spoleãnost Vagabundus a v úter˘ kejk-

lífi Kfiupíno. Pro nejmen‰í tu budou Pohádky z ko‰íku. Chybût nemÛ-

Ïe ani sokolník s drav˘mi ptáky pfii letov˘ch ukázkách a ve fotogra-

fickém koutku ãi historické stánky v‰eho druhu.

Pocta veteránÛm – 12.–13. kvûtna
Víkend na poãest v‰ech, ktefií bûhem staletí bojovali a umírali

ve vojenské sluÏbû
Náv‰tûvníci se mohou tû‰it na kluby vojenské historie 1. prapor Ostrava

a Litava, které pfiedvedou ukázky prvorepublikového ãeskoslovenského

vojska a armád druhé svûtové války. Olomoucká mu‰ket˘rská jednotka

Salva Quardia ukáÏe v˘cvik mu‰ket˘rÛ v období 30leté války.

Dûlostfielci z Dobru‰ky seznámí s v˘vojem dûlostfielectva. Studio bez

kliky se pfiedstaví s humornû ladûn˘m vystoupením o v˘voji chladn˘ch

a paln˘ch zbraní. Náv‰tûvníci budou moci zavítat na komentované pro-

hlídky hradu nebo si vyzkou‰et lukostfielbu se skupinou Arcus Regis.

Slavnosti pánÛ ze Sovince – 19.–20. kvûtna
Akce na poãest pánÛ ze Sovince, rodu, kter˘ zaloÏil hrad Sovinec
Se ‰ermífisk˘mi skupinami Memento mori a Bravo team Libora Ol‰ana,

pÛvabn˘mi taneãnicemi Perchtami von Bladen a sokolníkem Ondrou se

pfieneseme do období gotiky a renesance. V sobotu veãer se náv‰tûvníci

mohou tû‰it na rytífisk˘ turnaj, ohÀovou show a spoustu dal‰ího.

Samozfiejmostí budou prohlídky hradu s prÛvodcem nebo oblíben˘

Sovineck˘ rébus.

Kolotoã prima pohádek – 26.–27. kvûtna
Den dûtí na zakletém hradû

Akce pofiádaná ·pinavci je urãena zejména dûtem v‰eho vûku.

Vystoupí jihoãeské pohádkové divadlo KoÀmo, tûÏkoodûnci v plné

zbroji Solutus a ‰ermífiská spoleãnost Fuente Ovejuna. Nejmen‰ím

divákÛm bude vyprávût Pohádková babiãka. Náv‰tûvníci si opût bu-

dou moci prohlédnout dravé ptáky v letu ãi si je vyfotit na rukavici.

Netradiãní noãní prohlídky – 26. kvûtna
V sobotu od 20 hodin zaãnou speciální prohlídky hradu s prÛvodcem,

zpestfiené o rÛzné scénky. Prohlídku je nutno si rezervovat prostfiednic-

tvím emailu sovinec@mubr.cz nebo telefonicky na ãísle 554 219 863.

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

V dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2018 jsme zahá-

jili redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏiteãn˘ch po-
mocníkÛ. V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiního roku bu-

deme uvefiejÀovat snímky pfiedmûtÛ vybran˘ch ze sbírek Mûstského

muzea R˘mafiov, které slouÏily na‰im pfiedkÛm pfiíleÏitostnû nebo ke

kaÏdodenní práci, mohli se s nimi setkat pfii náv‰tûvû kostela ãi nû-

kterého fiemeslníka. 

Úkolem soutûÏících

bude urãit, o jak˘

pfiedmût jde, k ãemu

se pouÏíval, pfiípad-

nû ze kterého období

pochází. 

Okopírované nebo
vystfiiÏené soutûÏní
kupóny za‰lete na

adresu redakce: R˘-

mafiovsk˘ horizont,

OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov nebo je

mÛÏete vhodit do re-

dakãní schránky.

Poslední soutûÏní

kupon ã. 15 s foto-

grafií vyjde v RH ã. 23/2018 v pátek 14. prosince. Kupóny mÛÏete

zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního ãísla

pfií‰tího roku, tj. do 3. ledna 2019. Jména v˘hercÛ budou uvefiejnûna

v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 11. ledna 2019.

Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 2
Jméno a pfiíjmení

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

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

.......................................................................................................
Název pfiedmûtu, pfiibliÏné ãasové zafiazení a úãel:

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

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

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

✃
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âervenohorské sedlo je místem, kudy prochází pfies hfieben JeseníkÛ

nejv˘znamnûj‰í silniãní propojení z moravské strany hor do slezské

– jesenické – ãásti na‰eho území. V̆ znam tohoto místa zásadnû sou-

visí s dopravním propojením, které ale zdaleka není tak tradiãní, jak

by se mohlo zdát.

SníÏenina horského sedla mezi âervenou horou a Velk˘m Klínovcem

sice pfiitahovala poutníky ze severu na jih a opaãn˘m smûrem uÏ pfied

mnoha lety. Nálezy srpÛ a sekyrek z Louãné nad Desnou potvrzují, Ïe

tudy ‰pacírovali poutníci jiÏ v dobû bronzové. PÛvodní cesta byla ale

pouhou pû‰inou, schÛdnou pro pû‰í a maximálnû jezdce na koni. Navíc

byla tato trasa mnohem ménû frekventovaná ve srovnání s o 250 met-

rÛ niÏ‰ím Ramzovsk˘m sedlem, které bylo pfiístupnûj‰í a schÛdnûj‰í.

Silnice, která dnes vede pfies âervenohorské sedlo, je nejv˘‰e polo-

Ïenou silnicí I. tfiídy v âesku. V nejvy‰‰ím bodû pfiekonává nadmofi-

skou v˘‰ku 1011 metrÛ. Zdá se b˘t podivné, Ïe v dobû, kdy se zaãal

na ·umpersku a Jesenicku rozvíjet prÛmysl, rozhodli podnikatelé

a samosprávy obcí pod horami o vybudování dopravní spojnice prá-

vû tudy. Uvûdomíme-li si, Ïe ov‰em nejsilnûj‰í partner, podnikatelská

rodina KleinÛ, mûl své v˘robní podniky situovány do oblasti Louãné

nad Desnou, ledacos to vysvûtluje. ObjíÏdût hory k sedlu na

Ramzové bylo pfiíli‰ zdlouhavé.

Na poãátku 40. let 19. století se tedy zaãala stavût první „silnice“.

Cesta byla vybudována pouze pro potfieby formansk˘ch vozÛ. Její

‰ífika byla pouhé tfii metry a postavena byla za dva roky, v letech

1844–1846. Cesta to v‰ak byla opravdu krkolomná. Spád silniãky

dosahoval místy témûfi 20 procent a její stoupání zvládly vût‰inou jen

vozy s pfiípfieÏí.

Jak uÏ bylo fieãeno, právû silnice sem pfiivedla i první zájemce o ce-

stování na âervenohorské sedlo. Nejprve zde stál jen cestáfisk˘ do-

mek, kter˘ umoÏÀoval provizorní ukrytí pfied nepfiízní poãasí. Po do-

konãení silnice, v roce 1853, nechali Kleinové vystavût na sedle prv-

ní dfievûn˘ zájezdní hostinec. Ten v‰ak vyhofiel a byl znovu vybudo-

ván v roce 1873. Jeho sluÏby vyhledávali formani, dopravující dfievû-

né uhlí do sobotínsk˘ch Ïelezáren, slouÏil v‰ak i po‰tû a také jiÏ prv-

ním turistÛm. S rozvojem Ïeleznice zaãali pfievaÏovat právû v˘letníci.

To uÏ se ov‰em na âervenohorské sedlo jezdilo úplnû jinou silnicí.

Ta pÛvodní brzy zastarala, a tak byla na poãátku 70. let 19. století vy-

projektována nová trasa, která byla mnohem vhodnûj‰í pro tûÏké ná-

klady. Stavba nové silnice byla zahájena v roce 1874. PÛvodní pfií-

krou trasu nahradila pozvolnûj‰í cesta plná zatáãek a úvratí. O prozí-

ravosti tehdej‰ích stavbafiÛ svûdãí, Ïe stejnou trasou, byÈ s jist˘mi díl-

ãími úpravami, se jezdí prakticky dodnes. Cel˘ nov˘ úsek silnice pfies

hory mûfií nûco pfies 17 kilometrÛ. Byl postaven se ‰ífikou cesty, kte-

rá umoÏÀovala míjení vozÛ. Povrch byl i zde ‰tûrkov˘.

Stejnû jako na staré cestû i sem se vydávaly koÀské potahy, které mnoh-

dy nemûly brzdy. Nahoru jim pomáhala pfiípfieÏ dal‰ích koní, kterou za

úplatu nabízeli v pfiepfiahacích stanicích z obou stran hor. DolÛ to v‰ak

bylo hodnû nebezpeãné. Proto formani pfii sjezdu ãasto zablokovali jed-

no nebo dvû kola, aby tato ubrzdila naloÏen˘ vÛz. Tím ale docházelo

k po‰kozování silnice. I proto se uÏ od doby panování Marie Terezie

pouÏívala k brzdûní vozu tzv. ãuba. Byla to vlastnû Ïelezná liÏina, kte-

rá se pfiipevnila na kolo, a to, zablokované, klouzalo z kopce. „âuba“ je

k vidûní v expozici Muzea silnic ve Vik˘fiovicích u ·umperka.

MuÏ, kter˘ postavil silnici na âervenohorské sedlo,  spáchal sebevraÏdu

Kam na v˘let

I mezi star˘mi hru‰Àov˘mi odrÛdami lze nalézt takové, které splnily

pfiísné trÏní nároky, a staly se tak stálicemi na pultech. Hvûzdou mezi ni-

mi je bezesporu odrÛda Konference. Kosmopolitnû roz‰ífiená, byÈ pod-

zimnû zrající, objevující se v obchodech témûfi celoroãnû. V̆ teãná pro

skladování, v˘teãná k pûstování – nenároãná, mrazuodolná a chutná.

O jejím roz‰ífiení v na‰ich konãinách svûdãí i ãetné stromy v Rudû,

Roudnû ãi Bfiidliãné.

12) Konference (Conference, Konferenzbirne)
PÛvod: pochází z Riversov˘ch ‰kolek v Anglii, kde byla uvedena i do

obûhu v roce 1894.

Strom: roste stfiednû bujnû, má vzpfiímenou korunu, která díky velk˘m

úrodám brzy pfievisá. Je dobfie odoln˘ mrazu a netrpí strupovitostí.

Plodnost: záhy, velmi hojná a pravidelná, s hezky vyrovnan˘mi plody.

PoÏadavky: dobfie sná‰í i vy‰‰í polohy. 

Plod: stfiednû velk˘, protáhle lahvicovit˘, ke stopce charakteristicky zú-

Ïen˘, slupka je zelenavá, teãkovaná, s v˘raznou rzivostí, duÏnina Ïluta-

vá, v plné zralosti lehce narÛÏovûlá, ‰Èavnatá, zcela rozpl˘vavá. Sklízí

se koncem záfií.

·patné vlastnosti: nehodí se pfiíli‰ na zakrslé podnoÏe (kdoule), na kte-

r˘ch roste pomalu.

Dobré vlastnosti: ‰piãková trÏní odrÛda s bohatou plodností, která se

navíc dobfie skladuje a sná‰í pfiepravu. Velmi dobfie se hodí na kompoty.

Dimitrij Tyã ml.

(Zdroje: âerník, V. a kol. Malá pomologie II – Hru‰ky. SZN, 1961, 
s. 96; Koch, V. a kol. Hru‰ky. Academia, 1967, s. 114; foto:
https://www.mailordertrees.co.uk/products/pyrus-conference-confe-
rence-pear-tree)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody

âervenohorské sedlo a sjezdovky na Velkém Klínovci Foto: V. Lehk˘
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Byt v nájmu nelze rekonstruovat tak jednodu‰e,
jak si mnozí nájemci nebo pronajímatelé myslí.
VÏdy je tfieba postupovat v souladu s nájemní
smlouvou a zákonem. Rekonstrukce nebo oprava
nájemního bytu bez souhlasu druhé smluvní stra-
ny má svá omezení. Ani s úhradou nákladÛ na re-
konstrukci to neb˘vá jednoznaãné. 
Potfieba rekonstrukce bytu, tedy vût‰ích 

úprav, pfiestavby ãi jin˘ch zmûn, se mÛÏe ob-

jevit uÏ pfied nastûhováním do nájemního by-

tu, neboÈ pronajímatel je povinen ze zákona

pfiedat ãist˘ a zdravotnû nezávadn˘ byt. Byt

má b˘t dále opatfien uzamykateln˘mi dvefimi

a podlahovou krytinou. Nájemce se v‰ak mÛ-

Ïe s pronajímatelem dohodnout, Ïe nájemní

byt pfievezme i v hor‰ím stavu, neÏ vyÏaduje

zákon. Souãástí takové dohody v‰ak musí

b˘t i ujednání o nákladech na opravu bytu.

JestliÏe náklady dohoda nefie‰í, platí, Ïe pro-

najímatel musí byt odevzdat ve stavu vyÏa-

dovaném zákonem. „Nejãastûji se nájemce
a pronajímatel dohodnou, Ïe si nájemce vy-
ãíslené náklady takzvanû odbydlí, tedy Ïe nû-
jakou dobu nebude platit Ïádné nájemné ne-
bo ho bude platit ve sníÏené v˘‰i,“ uvádí

Luká‰ Zelen˘, vedoucí právního oddûlení

spotfiebitelské organizace dTest.

Stává se, Ïe byt na zaãátku nájmu neodpoví-

dá dohodnutému stavu ãi stavu poÏadované-

mu zákonem. V takovém pfiípadû se mÛÏe

nájemce odmítnout do bytu nastûhovat nebo

poÏadovat slevu z nájemného po pronajíma-

teli. Ov‰em právo na slevu nájemce nemá,

pokud stav bytu znal jiÏ pfii uzavfiení smlou-

vy, pfiíp. ho neznal, ale mohl si jej pfiedem 

ovûfiit. „Radíme nájemcÛm, aby se nespolé-
hali pouze na fotografie bytu, ale radûji si ‰li
jeho stav pfied podpisem smlouvy osobnû
zkontrolovat,“ doporuãuje Luká‰ Zelen˘

Jak rekonstruovat nájemní byt
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Zde je také ke spatfiení pamûtní deska Václavu Knorrovi, stavbyve-

doucímu této silnice, dokonãené v roce 1876. Pamûtní desku mu dal

ulít Moravskoslezsk˘ sudetsk˘ horsk˘ spolek, kter˘ tak v roce 1911

ocenil jeho zásluhy o zpfiístupnûní hor. Paradoxem zÛstává, Ïe sám

Knorr po sporech se silniãním v˘borem kvÛli pfiekroãení nákladÛ na

stavbu spáchal sebevraÏdu. Kopie pamûtní desky je dodnes k vidûní

i ve zdi na autobusové zastávce pfiímo na nejvy‰‰ím bodu sedla.

Milovníci star˘ch silniãních staveb si mohou ov‰em vychutnat stále

i tu pÛvodní úzkou silniãku, která kdysi stála u zpfiístupnûní tûchto hor

a propojení Jesenicka se ·umperskem. Ze sedla do KoutÛ po ní vede

Ïlutá turistická znaãka a dolÛ tudy mífií zejména v zimû bûÏkafii.

Nástup automobilové dopravy vedl k rekonstrukci nové silnice 

v 60. letech 20. století. Od té doby má zpevnûn˘ povrch. V 90. letech

se objevila my‰lenka vynechat jízdu na sedlo a projíÏdût pod tímto

místem tunelem. Ani tento projekt nebyl realizován. A tak v roce 2006

pfiistoupili silniãáfii k rekonstrukci jesenické ãásti silnice. Oprava trva-

la tfii roky a roz‰ífiená silnice je dnes bezpeãnûj‰í i prÛjezdnûj‰í. V roce

2014 zahájili silniãáfii také opravu ‰umperské strany cesty, aby byla 

opravdu velkorysou spojnicí severu a jihu Olomouckého kraje. 

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Dobírka stále patfií mezi nejpouÏívanûj‰í zpÛsoby
plateb pfii nakupování na internetu, existuje ale fia-
da dal‰ích online platebních metod. Ty umoÏÀují
zpravidla rychlej‰í a pohodlnûj‰í placení, díky ãe-
muÏ lze nakupovat online bez zbyteãného ãekání.
Jaké moÏnosti placení mÛÏete na internetu vyuÏít?
Které jsou více a které ménû bezpeãné a na co je
dobré si dávat pozor?
Nejpohodlnûj‰í platební metodou je platba kar-

tou online. K jejímu provedení staãí bûÏná pla-

tební karta s povolen˘m placením na internetu

a dostateãn˘m limitem. Platba kartou s sebou

v‰ak bez dal‰í úrovnû zabezpeãení pfiiná‰í rizi-

ko zneuÏití, protoÏe pfii ní uÏivatel zadává ne-

jen ãíslo karty, ale také CVV ãi CVC kódy – te-

dy údaje, se kter˘mi mÛÏe platit kdokoliv, ko-

mu se dostanou do ruky. „Proto k placení kar-
tou pouÏívejte ideálnû prostfiedí zprostfiedkova-
telÛ plateb, jako jsou napfiíklad GoPay nebo
GP webpay. Zadávání údajÛ o kartû v prostfie-
dí e-shopu, zvlá‰tû pak zahraniãního, se radûji
vyh˘bejte,“ doporuãuje Luká‰ Zelen˘, vedoucí

právního oddûlení dTestu.

VÏdy zkontrolujte, Ïe e-shop i stránka, na kte-

ré zadáváte údaje, mají na zaãátku své inter-

netové adresy „https“. To znaãí, Ïe pfienos in-

formací probíhá v ‰ifrované podobû. Pokud

zjistíte, Ïe konkrétní e-shop nebo jiná sluÏba

nemá takto ‰ifrovanou komunikaci, rozhodnû

zpozornûte a Ïádné údaje nezadávejte.

Aãkoliv absence certifikátu v mnoha pfiípa-

dech nemusí znamenat nic víc neÏ laxnost ob-

chodníka, potenciální zneuÏití údajÛ o kartû

by vás mohlo pfiijít draho. Setkat se mÛÏete ta-

ké s hlá‰kou webového prohlíÏeãe, Ïe certifi-

kát je neplatn˘ nebo vypr‰el. I v takovém pfií-

padû je namístû opatrnost. Platbu radûji ne-

provádûjte, a buì kontaktujte obchodníka, ne-

bo si najdûte jiného.

„Podstatnû bezpeã-
nûj‰ím zpÛsobem plat-
by kartou je vyuÏití za-
bezpeãení 3D-Secure,
pfii kterém se obchod-
ník pouze dozvídá, zda
platba byla, ãi nebyla
provedena,“ fiíká Lu-

ká‰ Zelen˘ a dodává:

„Pfied zahájením plat-
by bohuÏel nemá uÏi-
vatel moÏnost toto za-
bezpeãení poznat a to,
Ïe jej obchodník pro-
klamuje, nemusí nic
znamenat.“ Nûkteré banky zvy‰ují ochranu za-

síláním autorizaãních SMS nebo e-mailÛ s kó-

dem, bez kterého není moÏné platbu provést.

Oblíben˘m zpÛsobem online plateb jsou tak-

zvané internetové penûÏenky. Úhrada je pro-

vádûna vût‰inou z kreditu, kter˘ jste si „dobi-

li“ kartou online, obyãejn˘m pfievodem, nebo

prostfiednictvím propojení penûÏenky s va‰í

platební kartou, jejíÏ údaje se v‰ak obchodník

nedozví. Nejznámûj‰í internetovou penûÏen-

kou je PayPal, kter˘ funguje na principu zpro-

stfiedkování platby, aniÏ byste obchodníkovi

prozradili údaje o platební kartû. Je celosvûto-

vû roz‰ífien a ãasto funguje v e-shopech, které

své zboÏí nebo sluÏby prodávají do zahraniãí,

k ãemuÏ umoÏÀuje i snadnou konverzi mûny.

K platbû staãí mít na PayPalu zaloÏen˘ úãet

a pfii objednávce potvrdit platbu v jeho vlast-

ním prostfiedí. I v tomto pfiípadû je dÛleÏité na-

stavit bezpeãné heslo, jednou za ãas jej zmû-

nit a nastavit si vhodné limity.

Platit za online nákupy a sluÏby je moÏné sa-

mozfiejmû pomocí bûÏného nebo prioritního

pfievodu. V takovém pfiípadû v‰ak obchodník

dostane informaci o provedené platbû aÏ za

nûkolik dní. „Nûkteré banky proto nabízejí
online platby nebo zrychlené pfievody, pfii kte-
r˘ch dochází k pfiesmûrování uÏivatele do jeho
internetového bankovnictví s pfiedvyplnûnou
platbou, kterou staãí jen autorizovat. Bank je
ov‰em hodnû, a proto se s tímto zpÛsobem
platby nejãastûji setkáváme v rámci takzva-
n˘ch platebních bran, které agregují více rÛz-
n˘ch online plateb,“ vysvûtluje Zelen˘.

AÈ se rozhodnete pouÏívat jakoukoliv z pla-

tebních metod, vÏdy buìte opatrní. Jen tak

si budete moci nakupování pfies internet uÏí-

vat bez zbyteãn˘ch lapálií.

Vanda Jaro‰ová, dTest

UÏiteãná informace

Jak bezpeãnû platit na internetu
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a dodává: „Slevu z nájemného také nájemce
nemÛÏe poÏadovat, jestliÏe nevyzval pronají-
matele k odstranûní vad bezodkladnû po na-
stûhování do bytu. Je vhodné na to mít dÛkaz,
nejlépe písemn˘.“
Nutnost nebo jen pfiání rekonstruovat byt se

mohou objevit i pozdûji po nastûhování do

pronajatého bytu. JestliÏe chce nájemce pro-

najat˘ byt rekonstruovat, potfiebuje k tomu

vût‰inou souhlas pronajímatele. Pokud pro-

najímatel souhlas k rekonstrukci nedá, má

právo nájemce z bytu vypovûdût a poÏadovat

po nûm, aby uvedl byt do pÛvodního stavu

na své náklady. V̆ jimkou je pfiípad, kdy ná-

jemce potfiebuje provést rekonstrukci nutnou

s ohledem na svÛj zdravotní stav (tfieba tûles-

n˘ handicap), ov‰em tu mu musí povolit

soud. 

Naopak nájemce se musí smífiit s tím, Ïe nû-

které rekonstrukce mÛÏe pronajímatel pro-

vést i proti jeho vÛli. „Jde o v‰echny úpravy
v bytû, které nesníÏí hodnotu bydlení a lze je
provést bez vût‰ího nepohodlí pro nájemce.
Co je ov‰em vût‰í nepohodlí, mÛÏe b˘t obtíÏ-
né v konkrétním pfiípadû urãit, jin˘ názor na
to bude mít nájemce a jin˘ pronajímatel,“
vysvûtluje Zelen˘. Pronajímatel dále nepo-

tfiebuje souhlas k úpravám provádûn˘m na

pfiíkaz úfiadu a k úpravám, bez jejichÏ prove-

dení hrozí vznik závaÏné újmy v bytû.

Typicky pÛjde o odstranûní hygienick˘ch zá-

vad ãi problémÛ se statikou. 

Nûkdy je z dÛvodu

rekonstrukce zapotfie-

bí, aby se nájemce

z bytu doãasnû vystû-

hoval. Pfii plánované

rekonstrukci musí dát

pronajímatel nájemci

vûdût tfii mûsíce do-

pfiedu, co bude v bytû

rekonstruovat, kdy

práce zaãnou a kdy

skonãí. Pronajímatel

se také musí zavázat

k náhradû pfiimûfie-

n˘ch nákladÛ, které

nájemci vzniknou

v souvislosti s doãas-

n˘m vystûhováním,

a zaplatit mu na nû pfiimûfienou zálohu.

Nájemce musí pronajímateli do deseti dnÛ

oznámit, zda s doãasn˘m opu‰tûním bytu

souhlasí. U rekonstrukcí, u kter˘ch se pfied-

pokládá nepfiítomnost nájemce po dobu ma-

ximálnû t˘dne, staãí, kdyÏ ho pronajímatel

vyrozumí deset dní pfiedem. A nájemce má

pak pût dní na vyslovení souhlasu. JestliÏe

odmítne byt opustit ãi na v˘zvu nereaguje,

musí pronajímatel poÏadovat doãasné vystû-

hování nájemce soudní cestou. Samozfiejmû

takto dopfiedu nemusí pronajímatel dávat ná-

jemci vûdût v pfiípadech, kdy sám rekon-

strukci nepfiedvídá, typicky u odstraÀování

následkÛ havárie.

Ideální je, pokud se nájemce a pronajímatel

o plánovan˘ch zmûnách vzájemnû informují,

aby pfii ukonãení smluvního vztahu nedo‰lo

k rozãarování. „Zmûny, které nájemce prove-
dl bez souhlasu pronajímatele, je povinen pfii
skonãení nájmu odstranit na vlastní náklady.
Dohodnout se v‰ak mÛÏe s pronajímatelem
i jinak,“ vysvûtluje Zelen˘ a vzkazuje:

„Máte-li problém související s bydlením, za-
volejte do na‰í poradny na ãíslo 299 149
009. KaÏd˘ v‰ední den od 9 do 17 hodin vám
rádi poradíme s problémy v oblasti nájem-
ních vztahÛ.“

Krist˘na Kuncová, dTest

Foto: archiv Bytermu
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Horolezci mají za sebou pát˘ roãník R˘mafiovsk˘ch osmitisícovek. Cílem byl
v sobotu 21. dubna vrchol Makalu ve v˘‰ce 8463 metrÛ nad mofiem.
Úãastníci leto‰ního závodu se na nûj dostali hned dvakrát.
TJ Horal jako hlavní pofiadatel závodu, jehoÏ leitmotivem je pomysl-

né zdolávání himálajsk˘ch osmitisícovek, tentokrát vyzval k v˘stupu

na Makalu i dûti. Mladí lezci z krouÏku SVâ R˘mafiov a jejich sou-

pefii z horolezeck˘ch oddílÛ Vrbna pod Pradûdem, Zlína, Olomouce

a Lan‰krouna se utkávají pfii pravideln˘ch soutûÏích, závod s cílem

na osmitisícovce si ale vyzkou‰eli poprvé. A pfiekvapili. Závod ab-

solvovali podle stejn˘ch pravidel jako dospûlí; v rychlosti museli

zdolat dvû cesty v co nejlep‰ím ãase, ve vytrvalosti po ãtyfiicetimet-

rov˘ch úsecích vystoupat do co nejvût‰í v˘‰ky. V momentû, kdy sou-

ãet zdolan˘ch metrÛ v‰ech závodníkÛ dosáhl v˘‰ky vrcholu Makalu,

závod skonãil.

Dûti pfiekvapily hned dvakrát. Vylezly totiÏ celou horu, tedy od nuly

po vrchol ve v˘‰ce 8463 metrÛ, a to v krásném ãase 2 hodin a 22 mi-

nut. O úctyhodnou sumu metrÛ se podûlilo tfiiadvacet lezcÛ, ktefií zá-

vodili ve tfiech vûkov˘ch kategoriích. Mnozí z nich pfiitom urazili

srovnateln˘ poãet metrÛ jako dospûlí lezci, ti nejvytrvalej‰í i pfies pÛl

kilometru. A pfiestoÏe bûhem více neÏ dvouhodinového závodu dûtem

viditelnû ub˘valy síly, ve fini‰i se dokázaly vyhecovat a o poslední

metry bojovaly s neskuteãnou vervou.

Mezi chlapci ve vûku 9–10 let si pro prvenství vylezl Matûj Fryblík

z r˘mafiovského horolezeckého krouÏku (400 vystoupan˘ch metrÛ

a souãet nejlep‰ích ãasÛ dvou cest 41,99 sekund), druh˘ byl Jakub

Nastoupil z Lan‰krouna a tfietí Vojtûch Koneãn˘ z R˘mafiova. Mezi

dívkami nejmlad‰í kategorie zvítûzila místní závodnice Sára

Habrovanská (360 m a 38,48 s), za ní skonãila Barbora Semerádová

ze Zlína a jako tfietí Tereza Hnilová z R˘mafiova.

Prostfiední kategorii chlapcÛ ve vûku 11–12 let ovládl Václav Semerád

z Lan‰krouna (520 m a 20,51 s), za ním se umístil Marek Hladk˘

a Tobias Polák, oba z R˘mafiova. Mezi dívkami téÏe vûkové kategorie

zlato vybojovala Daniela Nastoupilová z Lan‰krouna (560 m

a 37,23 s), druhé místo získala Karolína Popovyãová a tfietí Vendula

AmbroÏová, obû místní závodnice.

V nejstar‰í kategorii 13–15 let, v níÏ se uÏ závodníci jistili vzájemnû

(bez pomoci dospûl˘ch), se mezi chlapci na první pfiíãku vy‰plhal

Adam Nikolov z R˘mafiova (440 m a 23,42 s), na druhou Zbynûk

Weiser z Olomouce a na tfietí domácí závodník Jakub Fryblík. Mezi

dívkami patfiily v‰echny stupnû vítûzÛ R˘mafiovu, suverénnû zvítûzi-

la Amálie Andr‰ová (560 m a 20,35 s), druhá skonãila Katefiina Malá

a tfietí Barbora Bulová.

Odpoledne patfiila horolezecká stûna v SVâ dospûl˘m lezcÛm. Pod

vrcholem Makalu se jich se‰lo jedenáct. Na vrchol páté osmitisícovky

se vydali z v˘‰ky 3000 metrÛ nad mofiem. Na rozdíl od dûtí nezdolali

tedy celou horu, nicménû opût si vymûfiili podstatnû del‰í cestu na vr-

chol neÏ vloni. Tehdy se lezl na Lhoce úsek dlouh˘ 5 066 metrÛ, letos

to bylo uÏ 5 463 metrÛ. LezcÛm na nû staãila stejnû jako loni hodina

a tfii ãtvrtû.

O prvenství v Ïenské kategorii bojovaly dvû lezkynû. Obû zdolaly

480 metrÛ, ale rychlej‰í nakonec byla slovenská závodnice Júlia

BaláÏová se souãtem nejlep‰ích ãasÛ dvou cest 27,12 sekund, druhá

Gabriela Janou‰ková z R˘mafiova zvládla dvû cesty za 28,47 sekund.

Urputné boje svedli muÏi, ktefií letos v men‰ím poãtu museli zvlád-

nout vût‰í porci metrÛ. „Leto‰ní závod muÏÛ byl doslova soubojem ti-
tánÛ. PokaÏdé, kdyÏ se do osmitisícovek pfiihlásí Luká‰ Ondrá‰ek,
kter˘ nás v‰echny v˘konnostnû pfievy‰uje, poãítáme s tím, Ïe bude
první. Letos ale dostal rovnocenného soupefie,“ komentoval v˘kony

v muÏské kategorii ‰éf Horalu Tomá‰ Neset. Mezi muÏi nakonec zví-

tûzil Petr Hartmann z Poliãky (720 m a 11,67 s), r˘mafiovsk˘ sporto-

vec Luká‰ Ondrá‰ek vybojoval stfiíbro (720 m a 13,47 s) a jako tfietí

skonãil loÀsk˘ vítûz Ondfiej ·imko (600 m a 14,85 s). Jen pro srov-

nání – Ondfieji ·imkovi pfied rokem k vítûzství staãilo zdolat 

520 metrÛ a souãet nejrychlej‰ích ãasÛ dvou cest 16,33 sekund. 

Pát˘ roãník R˘mafiovsk˘ch osmitisícovek podpofiilo SVâ R˘mafiov,

mûsto R˘mafiov, firma Katr a organizace STAN. 

ZN, fota: ZN a Jakub Vala

Na pátou osmitisícovku horolezci vystoupali dvakrát

Sport
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Závod míru se uskuteãní od 31. kvûtna do 3. ãervna jako Grand Prix
Priessnitz spa. Olomouck˘ a Moravskoslezsk˘ kraj uvítají v leto‰ním roce
startovní pole, jaké âeská republika nepamatuje.
Po ‰esti roãnících lze bezpochyby konstatovat, Ïe Závod míru patfií

k naprosté svûtové ‰piãce. JiÏ tfietí rok je zafiazen do seriálu svûtové cyk-

listické federace UCI jako jeden ze závodÛ Nation cup U23 (Poháru ná-

rodÛ), kter˘ obsahuje jen ‰est závodÛ na celém svûtû a spolu s Tour de

l‘Avenir je jedním ze dvou nejprestiÏnûj‰ích závodÛ mlad˘ch cyklistÛ

do 23 let. Závodníci, ktefií se umístí na pfiedních místech, tak mnohem

snadnûji získávají angaÏmá v prestiÏních profesionálních stájích.

A v leto‰ním roce se bude opravdu na co tû‰it. Skvûlá konkurence

v ãele s mistrem svûta Cosnefroyem Benoitem, národní ‰ampioni

Rakouska, Belgie, Dánska, Francie, Nûmecka, Británie, Itálie,

Japonska, Kazachstánu, Lucemburska, Nizozemí, Norska, Polska,

Portugalska, JAR, ·panûlska, ·védska, ·v˘carska, USA, Ruska

a Slovinska a v neposlední fiadû ãeská reprezentace.

V‰e zaãne 31. kvûtna v 17:00 v Krnovû na Hlavním námûstí ãasov-

kou na dva kilometry. Odstartuje ji hokejová legenda Dominik

Ha‰ek, kter˘ bude následující den také pfiedávat ceny na námûstí

Míru v R˘mafiovû a zároveÀ se závodu zúãastní jako pfiedjezdec.

Závod pokraãuje v pátek 1. ãervna nároãnou klasikáfiskou etapou

s tfiemi rychlostními a tfiemi horsk˘mi prémiemi s nejvy‰‰ím vrcho-

lem etapy na Skfiítku (874 m n. m.), tfiemi nároãn˘mi okruhy okolo

R˘mafiova a cílem na námûstí Míru.

Tfietí, královská etapa povede z Krnova na pfieãerpávací pfiehradu

Dlouhé stránû (1353 m n. m.). Tento opravdov˘ kopec s místy 18%

stoupáním absolvují závodníci dvakrát. 

Nedûlní finále na 160 km startuje v jedenáct hodin v Jeseníku na

Masarykovû námûstí s cílem na Priessnitzovû ulici s posledním dvou-

kilometrov˘m 12% stoupáním. Rozhodnû to nebude jednoduchá vy-

jíÏìka, horské prémie Rejvíz, Pfiíãn˘ vrch, Hvûzda, Lyra a Vidle

vzbuzují respekt. Jaroslav Va‰íãek, TTV Sport Group, s. r. o.

Etapa Závodu míru skonãí opût v R˘mafiovû, ceny bude pfiedávat Dominik Ha‰ek

Fota: M. ·koda a redakce
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V sobotu 14. dubna se r˘mafiov‰tí badmintonisté opût zúãastnili dal-

‰ího dûtského badmintonového turnaje „Boreãek“ v Opavû. Na tur-

naji se pfiedstavilo pfies 60 dûtí z Ostravy, Klimkovic, Orlové,

Olomouce, Opavy a R˘mafiova. Mladí badmintonisté na‰eho klubu

SK Badec Ryo opût neudûlali ostudu a v jednotliv˘ch vûkov˘ch ka-

tegoriích se umístili následovnû:

U 11 ho‰i – 4. místo Jan Vinohradník, 6. místo Jakub Ludvar

U 13 dívky – 3. místo Natálie Pinìáková, 6. místo Lucie Kalábová

U 15 ho‰i – 6. místo Jan Hanu‰, 7. místo Luká‰ Bátla

Dûtsk˘ badmintonov˘ turnaj
„Boreãek“ v Opavû

V sobotu 21. dubna se v tûlocviãnû Gymnázia a SO· v R˘mafiovû 

uskuteãnilo 2. kolo badmintonové Ryo ligy dûtí v singlech. Celkem

se zúãastnilo 19 dûtí z R˘mafiova, Bfiidliãné a Bruntálu. Dûti byly roz-

dûleny do dvou kategorií dle v˘konnosti. Hrálo se ‰v˘carsk˘m systé-

mem na pût kol, na dva sety do 15 bodÛ.

Umístûní v jednotliv˘ch kategoriích:

Dívky „Hard“ – 1. místo Anna Chlachulová, 2. místo Lucie

Kalábová, 3. místo Petra Motalová

Ho‰i „Hard“ – 1. místo Jan Hanu‰, 2. místo Luká‰ Bátla, 3. místo

Tomá‰ Zahradník

Dívky „Easy“ – 1. místo Hana Koniarzová, 2. místo AneÏka

Poláková, 3. místo Michaela Ludvarová

Ho‰i „Easy“ – 1. místo Jan Vinohradník, 2. místo Martin Valá‰ek, 

3. místo Marek Bocián

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Badec

Ryo za podpory mûsta R˘mafiova. Za pitn˘ reÏim patfií dík firmû

Amin, spol. s r. o., a chutné koláãky dodala R˘mafiovská pekárna, s. r.

o.

Druhé kolo badmintonové Ryo ligy dûtí v singlech

V sobotu 21. dubna se po skonãení dûtské ligy odehrálo také 2. kolo

Ryo ligy dospûl˘ch ve ãtyfihfie. Celkem se zúãastnilo deset párÛ, hrá-

lo se ‰est kol ‰v˘carsk˘m systémem, zápas na dva sety do 21 bodÛ.

Celkové umístûní 2. kola:

1. místo – Jifií Zahradník, Petr Valá‰ek se ziskem 24 bodÛ

2. místo – Radovan KoÀafiík, Stanislav Veãefia se ziskem 21 bodÛ

3. místo – Jarmila ·ustrová, Radek ·a‰inka se ziskem 20 bodÛ

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Badec

Ryo za podpory mûsta R˘mafiova. Michal Kaláb

Druhé kolo badmintonové 
Ryo ligy dospûl˘ch ve ãtyfihfie

Foto: Michal Kaláb

Foto: Lenka Kalábová
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Hana Jurenková
terapeut a prÛvodce osobním rozvojem
Pomáhám nalézt fie‰ení ve v‰ech oblastech lidského Ïivota

(zdraví, vztahy, práce, finance…)

pomocí kineziologie, regrese, imaginace, 

rozboru karmick˘ch kódÛ…

Jsem lektorkou kurzÛ a proÏitkov˘ch semináfiÛ.

Akce pfieváÏnû ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov, 

ale i v jin˘ch mûstech.

Telefon: 724 150 842, e-mail: hanajurenkova@seznam.cz
Stfiíbrné Hory 37

www. sebepoznani-shankou.webnode.cz

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 18. 5. 2018

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

10. 5. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

10/2018

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

R e k l a m a
v R˘mafiovském
horizontu
S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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