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Aktuálnû z mûsta

Mimofiádné zastupitelstvo jednalo o stavu zdravotnictví ve mûstû
Ve ãtvrtek 20. listopadu se uskuteãnilo v malém sále

Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû za pomûrnû hoj-

né úãasti vefiejnosti mimofiádné zasedání zastupitel-

stva. Pfiedmûtem jednání byl stav zdravotnictví ve

mûstû a projednání situace v obchodní spoleãnosti

VaK Bruntál.

Zastupitelé vyslechli z úst starosty Ing. Petra Kloudy

krátkou rekapitulaci situace v r˘mafiovské nemocnici

za poslední t˘dny. Starosta informoval o uzavfiení po-

rodního oddûlení k 31. fiíjnu 2003 a o zru‰ení dûtské

lékafiské sluÏby první pomoci. K závaÏnému problé-

mu se postupnû vyjadfiovali dal‰í zastupitelé. První se

o slovo pfiihlásil fieditel nemocnice primáfi 

MUDr. Marián Olejník a upfiesnil informace o stavu

Nemocnice s. r. o. R˘mafiov. ZdÛraznil, Ïe nastalá si-

tuace není v Ïádném pfiípadû dÛsledkem ‰patného

hospodafiení vedení nemocnice, ale Ïe vypl˘vá z cel-

kové neutû‰ené situace na‰eho zdravotnictví.

„Ostatnû o zpÛsobu hospodafiení a o jeho prÛhled-
nosti se mohl pfiesvûdãit i finanãní v˘bor, kter˘ pro-
vedl v fiíjnu kontrolu hospodafiení nemocnice,“ fiekl

k problematice fieditel Olejník. Pro lep‰í pochopení

souãasného nevyhovujícího stavu financování lékafi-

ské péãe uvedl: „Platby za provedené lékafiské úko-
ny nejsou hrazeny poji‰Èovnami ve v‰ech nemocni-
cích stejnû, napfiíklad fakultní nemocnice v Olomouci
obdrÏí za operaci Ïluãníku 45 000 Kã, nemocnice ve
·ternberku 30 000 Kã a v R˘mafiovû jen 15 000 Kã.
Je to znaãn˘ nepomûr a nemocnice na tom prodûlá-

vá.“ Souãasn˘ nevyhovující systém úhrady zdravot-

ní péãe by se mûl zaãít mûnit od pfií‰tího roku.

V‰echny nemocnice by postupnû mûly pfiejít na

systém DRG (Diagnosis Related Groups), ãili na

platbu za diagnózu, která bude pfii splnûní stanove-

n˘ch podmínek léãby stejná pro v‰echna zdravotnic-

ká zafiízení. Na jednání mimofiádného zastupitelstva

zaznûlo, Ïe je velmi sloÏité zajistit finanãní efektiv-

nost nemocniãní péãe pro relativnû malou spádovou

oblast s 18 000 poji‰tûnci. Právû nízk˘ poãet pacien-

tÛ a jejich úbytek pfiedstavují hlavní existenãní ohro-

Ïení nemocnice, pro mal˘ poãet porodÛ jiÏ bylo nut-

no zru‰it ãinnost porodnice.

Vût‰ina zastupitelÛ byla informací o vznikajícím dlu-

hu nemocnice zaskoãena. VÏdyÈ v posledních tfiech

letech nemocnice nevykazovala ztráty, úspû‰nû se

vyrovnávala s dluhy z minul˘ch let a do finanãních

problémÛ se dostala aÏ v leto‰ním roce, kdy si

V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna vyÏádala vrácení

v‰ech pfieplatkÛ záloh do konce roku. V této souvis-

losti fieditel nemocnice zmínil v˘razné zvy‰ování cen

lékÛ, krve a naprosté vût‰iny zdravotnické techniky

a materiálu apod., ale také nepfiízniv˘ dopad skoko-

vého nárÛstu platÛ ve zdravotnictví nafiízeného b˘va-

l˘m ministrem Fi‰erem, jen má pochopitelnû dopad

i na nestátní nemocnice (i kdyÏ prÛmûrné platy v r˘-

mafiovské nemocnici jsou stále niÏ‰í neÏ celostátní

prÛmûr a neÏ napfi. i v bruntálské nemocnici). To v‰e

v˘razn˘m zpÛsobem zvy‰uje náklady na poskytová-

ní zdravotní péãe, 

aniÏ by na druhé

stranû do‰lo k úmûr-

nému zv˘‰ení pfiíj-

mové ãasti.

Nemocnice stojí

pfied váÏn˘m kro-

kem uzavfiít ztrátové

dûtské oddûlení. Po-

dle poÏadavkÛ mi-

nisterstva zdravot-

nictví by na tomto

oddûlení mûli slouÏit

dva lékafii se dvûma

atestacemi, to se

v‰ak r˘mafiovské ne-

mocnici nedafií plnit.

Podle fieditele Olej-

níka je v souvislosti

s poãtem lÛÏek na

dûtském oddûlení tento poÏadavek nepfiimûfien˘.

Problém se vedení nemocnice snaÏilo vyfie‰it jiÏ

v minulosti, ov‰em bez vût‰ího úspûchu.

Druhoatestovaní lékafii vût‰inou chtûjí pracovat ve

vût‰ích nemocnicích, s moÏností odborného uplatnû-

ní a rÛstu a také pfiíslu‰ného finanãního ohodnocení.

ProtoÏe nemocnice v R˘mafiovû nesplÀuje poÏada-

vek na personální obsazení a na dûtském oddûlení

chybí jeden lékafi s poÏadovanou kvalifikací, nemÛÏe

dostat k provozování oddûlení licenci. O jeho dal‰ím

osudu rozhodne nejbliÏ‰í valná hromada Nemocnice

s. r. o. R˘mafiov.

Zastupitelé vyjádfiili potfiebu ustanovit dozorãí radu

spoleãnosti Nemocnice s. r. o. R˘mafiov, která podle

nûkter˘ch ãlenÛ zastupitelstva uÏ mûla b˘t zfiízena

mnohem dfiíve.

Mimofiádné zasedání zastupitelstva mûsta ov‰em

Ïádné pfievratné fie‰ení problému ve zdravotnictví ne-

pfiineslo. Neplodná diskuse se vzápûtí zvrhla 

na obecné osoãování státu, vlády a ministerstva zdra-

votnictví. Zastupitelka Mgr. Jarmila Labounková

(ODS) se pozastavila nad soukrom˘mi aktivitami fie-

ditele nemocnice MUDr. Mariána Olejníka a podala

návrh na jeho odvolání z funkce ãlena rady z dÛvodu

stfietu zájmÛ. Îivá diskuse zastupitelÛ na toto téma

hodnotila, zda se soukromé aktivity primáfie Olejníka

opravdu dají nazvat stfietem zájmÛ. Nikdo ze zastupi-

telÛ v‰ak nevystoupil s odborn˘m a na základû ob-

chodního zákoníku fundovan˘m v˘kladem o tom, co

to vlastnû stfiet zájmÛ je. Ve finále byl v tajném hla-

sování pomûrem jedenáct ku desíti hlasÛm 

MUDr. Marián Olejník odvolán z funkce ãlena rady

mûsta. Zastupitelé schválili provedení volby ãlena ra-

dy mûsta na nejbliÏ‰ím zasedání zastupitelstva.

„Divadlo pro vefiejnost skonãilo, ukázali jsme vefiej-
nosti skuteãnû vûrn˘ obraz na‰í politické scény a nej-
vy‰‰ích pfiedstavitelÛ vlády a parlamentu,“ komento-

val tfiíhodinové neplodné jednání jeden ze zastupite-

lÛ, kter˘ nechtûl b˘t jmenován.

Zastupitelstvo mûsta R˘mafiova uloÏilo radû zajistit

anal˘zu pfiímého vlivu zmûny legislativních a eko-

nomick˘ch podmínek od roku 1999 do roku 2003

na hospodafiení stfiedisek nemocnice, pfiedloÏit v˘-

hled jejího hospodafiení vãetnû variant pro rok 2004

s návrhem na opatfiení pro zastupitelstvo mûsta.

Zastupitelé dále uloÏili starostovi pfiedloÏit na jed-

nání valné hromady spoleãnosti Nemocnice s. r. o.

R˘mafiov návrh na ustavení dozorãí rady této spo-

leãnosti. JiKo

Radniãní „orloj“ bude moÏná prohlá‰en za kulturní památku
Zaãátkem podzimu nav‰tívili r˘mafiov-

skou radnici odborníci z Památkového

úfiadu Moravskoslezského kraje, aby

posoudili radniãní hodiny, zda je lze 

oznaãit za historickou památku. Jejich

zvony totiÏ pocházejí z roku 1790 

a údajnû se jedná o nejstar‰í zvonkohru

v r˘mafiovském regionu. Ke kulturním

památkám vedle kaple V Lipkách

a morového sloupu na námûstí tak pfii-

budou snad i vûÏní hodiny na radnici.

V nedávné dobû byla u nich zji‰tûna

technická závada. Cimbály totiÏ odbí-

jely dvojúder. Pfii kontrole technického

stavu byly zji‰tûny i dal‰í nedostatky,

které bylo nutno vãas odstranit.

„Pravideln˘ servis provádí pan
Oharek, fanda do hodináfiství, ten má
na starost i vûÏní hodiny na Komerãní
bance. BûÏná údrÏba pfiitom spoãívá
v promazání mechanismÛ, sefiízení ãa-
su a prokluzÛ, v˘mûnû Ïárovek v osvût-

lení ciferníku a dal‰ích nezbytn˘ch
úkonech. V prÛbûhu mûsíce dubna
a kvûtna do‰lo k nûkolika závadám na
hodinovém stroji - spálení vinutí moto-
ru, ale i dal‰í mechanické závady mûly
za následek dlouhé vyfiazení hodin
z provozu. Bylo nezbytnû nutné provést
opravu stroje ve vût‰ím rozsahu,“ vy-

svûtluje vznikl˘ problém Zdenûk

Kudlák. Na tuto opravu si pozval od-

bor vnitfiních vûcí mûstského úfiadu r˘-

mafiovskou firmu hodináfie Daniela

Machaãe, která hodinov˘ stroj nakon-

zervovala, natfiela, sefiídila, vymûnila

ozubená kola a elektromotor, kter˘ au-

tomaticky natahuje hodiny. Byla nain-

stalována úplnû nová táhla, opravena

a natfiena bicí kladiva a vymûnûny je-

jich pruÏiny. Teì uÏ nezb˘vá nic jiné-

ho, neÏ doladit pfiesn˘ ãas a odpoãítá-

vání posledních hodin roku 2003 mÛÏe

zaãít. JiKo
Foto: archiv MûÚ R˘mafiov
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Z Karviné do Mazar-e-Sharifu aneb Jak se Ïije v pováleãném Afghánistánu
Jak vypadá Ïivot v souãasném Afghánistánu? Chtûl-li kdo získat odpovûì na

tuto otázku a pfiitom se nemínil spoléhat pouze na informace zprostfiedkované

masmédii (kter˘ch je ostatnû v poslední dobû poskrovnu), mûl ve stfiedu 26.

listopadu v r˘mafiovské knihovnû moÏnost zúãastnit se besedy s Davidem

·evãíkem, kterou uspofiádal Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu.

Absolvent Slezské univerzity v Opavû, horolezec, milovník cestování a toho

ãasu pracovník organizace âlovûk v tísni pfiijel po pÛlroãním pobytu

v Afghánistánu na krátkou dovolenou domÛ do Petrovic u Karviné a pfii té pfií-

leÏitosti svolil nav‰tívit se sv˘mi fotografiemi a záÏitky i R˘mafiov. Besedu

provázela vzácná atmosféra bezprostfiednosti a pomûrnû velk˘ zájem mlad˘ch

i star‰ích lidí, otázky padaly jedna za druhou, a to i o pfiestávce a po oficiál-

ním ukonãení besedy. V‰echna zajímavá a cenná fakta, s nimiÏ David ·evãík

své posluchaãe seznámil, nelze na stránkách novin zprostfiedkovat, stejnû ja-

ko lze jen sotva pfiiblíÏit atmosféru toho veãera. Nicménû ãtenáfi novin by ne-

mûl b˘t ukrácen alespoÀ o základní informace, a to v podobû co nejménû

zkreslené, kterou nejlépe poskytne rozhovor. 

Co je podstatou tvého pÛsobení
v Afghánistánu, jakou práci zde vy-
konává‰?
Nadace âlovûk v tísni pÛsobí

v Afghánistánu od podzimu 2001

a podstatou na‰í práce je humanitární

a rozvojová pomoc. Ze zaãátku, hned

po válce, to byla spí‰e ta humanitární

(to jest rozdávání obleãení, pokr˘vek,

stanÛ, plachet, lékÛ, pitné vody.......),

nyní se snaÏíme orientovat hlavnû na

pomoc rozvojovou, tedy podporovat

aktivity místních lidí a hlavnû budo-

vat infrastrukturu. V leto‰ním roce

jsme postavili tfiináct ‰kol, dostavují

se dvû kliniky, dvacet osm kilometrÛ

cesty, tfii sta „shelterÛ“ (shelter je

v pfiekladu pfiístfie‰ek, ale je to spí‰e

takov˘ normální afghánsk˘ domeãek

pro jednu rodinu), kromû toho jsme

pofiádali „teacher training“ a „literacy

courses“ a mnoho dal‰ího pro dívky

nad dvanáct let, pro které je vzdûlání

na vût‰inû území Afghánistánu na-

prosto nedostupné. Poslední dvû jme-

nované aktivity budou tvofiit na‰i

hlavní náplÀ pro pfií‰tí rok.

Moje práce spoãívá v tom, Ïe v sou-

ãinnosti s kolegy vytváfiím jednotlivé

projekty, hledáme pro nû peníze a já

je navíc fiídím. Shánûní penûz je stej-

né jako v‰ude jinde na svûtû, napí‰u

projekt a obcházím potencionální dár-

ce tak dlouho, dokud dan˘ projekt nû-

koho neosloví. Na‰imi dárci jsou

z velké ãásti agentury OSN, dále pak

mezinárodní instituce typu IOM

(Mezinárodní organizace pro migra-

ci), Svûtová banka nebo americké na-

dace USAID.

KaÏdodenní pracovní náplÀ je jako

u obyãejného Ïivnostníka, kter˘ za-

mûstnává víc neÏ dva lidi, tedy vûci

provozní, logistické, byrokratické od

drobn˘ch problémÛ s auty pfies hledá-

ní nov˘ch zamûstnancÛ, ale taky zba-

vování se zamûstnancÛ ‰patn˘ch ãi

neefektivních. V‰echny fotky, které

jste vidûli, jsou z jak˘chsi kontrolních

cest do terénu, kdy jedu zkontrolovat

chod projektu pfiímo na místû. Tyto

kontrolní cesty jsou jakousi tfie‰niã-

kou na dortu, protoÏe ãlovûk mÛÏe 

opustit kanceláfi, vypnout poãítaã

a kromû kontroly práce i sledovat kra-

jinu, seznamovat se s Afghánci a ho-

vofiit s nimi i o jin˘ch vûcech neÏ

o práci.

Kde pfiesnû va‰e organizace operuje?
âlovûk v tísni pracuje v severním

a centrálním Afghánistánu. Máme tfii

hlavní oblasti na‰eho pÛsobení, a to

Kábul (tam se shání hlavnû finance

a podepisují smlouvy), Mazar-e-

Sharif, hlavní mûsto provincie Balkh,

a Bamyan (ãesky Bamján). Já osobnû

jsme pracoval od kvûtna do záfií

v Mazar-e-Sharifu a poté, co pfiijela

nová posila, jsem byl dva mûsíce

v Bamyanu. Práce vyplÀuje napros-

tou vût‰inou ãasu, kterou tam ãlovûk

tráví. Jsou pro to logické dÛvody -

jsem tam kvÛli práci, a ne na v˘letû

a mí kolegové jsou na tom stejnû.

Teì jsi na dovolené. Na jak dlouho
se bude‰ je‰tû do Afghánistánu vra-
cet?
V Afghánistánu pracuji od 7. kvûtna

leto‰ního roku a konãit bych mûl na

podzim roku 2004.

Jak jsi se k práci pro organizaci
âlovûk v tísni dostal, jak probíhal
tvÛj konkurz?
Práce podobného typu a v podobn˘ch

zemích mû lákala dlouhodobû a na in-

zerát âlovûka v tísni jsem narazil na

jejich webov˘ch stránkách. Konkurz

probíhal dlouho a jeho souãástí byl

samozfiejmû dotazník, motivaãní esej,

ústní pohovory, zátûÏov˘ psycholo-

gick˘ test a fie‰ení modelov˘ch situa-

cí na tfiídenním semináfii v âeské

Skalici.

Kolik lidí dnes tvofií misi âlovûka
v tísni v Afghánistánu?
Mise ãlovûka v tísni v Afghánistánu

má zhruba sedmdesát zamûstnancÛ -

inÏen˘rÛ, fiidiãÛ, logistikÛ, asistentÛ,

kuchafiÛ, uklízeãek ad., ale pracovníci

z âeské republiky jsou tam momen-

tálnû jen ãtyfii. ·éf mise Pavel Vesel˘,

Financial Officer Martina Goldová,

Program Officer Lenka Vítková a mo-

je maliãkost na stejné pozici.

Jak˘ byl tvÛj první dojem, kdyÏ jsi do
Afghánistánu pfiiletûl?
Po pfiistání jsem zaÏil asi jako kaÏd˘,

kdo je poprvé v Asii, takov˘ men‰í

(vlastnû velk˘) kulturní ‰ok. Nejde to

dost dobfie popsat nûkolika vûtami, ale

v tûch zemích je témûfi v‰echno abso-

lutnû jiné, neÏ co ãlovûk doposavad vi-

dûl. Vyrovnal jsem se s tím ale pomûr-

nû rychle a na Asii si zakrátko zvykl.

Foto: archiv knihovna
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Jak jsi se vyrovnával s odli‰n˘m pod-
nebím a s v˘kyvy poãasí?
V Mazar-e-Sharifu je v létû pfies po-

ledne i 50 stupÀÛ nad nulou a ani ve-

ãer ãi v noci teplota neklesala pod tfii-

cítku. To je rovnûÏ souãást kulturního

‰oku a ãlovûku (v tísni?) nezb˘vá neÏ

se s tím vyrovnat. Aklimatizaci jsem

mûl ulehãenou tím, Ïe jsem do

Afghánistánu pfiiletûl na jafie a k let-

ním teplotám jsem se pomalu dva mû-

síce prokousával, takÏe to nepfii‰lo

najednou.

S ãím jsi se srovnával nejhÛfie?
Devastace my‰lení, jakou zpÛsobuje

dlouhodob˘ Ïivot uprostfied váleãného

bûsnûní, je mnohem hor‰í, neÏ jsem si

dokázal pfiedstavit. Lidé si nejsou

schopni udûlat ani ten nejmen‰í plán,

co budou dûlat pozítfií. Dám zamûst-

nanci dovolenou pût dní, on pfiijde aÏ

sedm˘ den a vÛbec nechápe, za co ho

kárám. Pfies dvacet let ti lidé neuvaÏo-

vali v dlouhodobûj‰ím horizontu, neÏ

jak˘ pfiedstavovalo veãerní jídlo, a na-

jednou se to po nich vyÏaduje.

Napfiíklad o hygienû ani nejde psát,

neb tam Ïádná nepanuje. V Mazar-e-

Sharifu byl v létû otfiesn˘ smrad, kdyÏ

se v tûch vedrech odpafiovaly stoky.

A suché klima a pou‰tní charakter ze-

mû zpÛsobuje neustálou pra‰nost, se

kterou je tfieba se taky smífiit.

MÛÏe‰ pfiiblíÏit mentalitu lidí
v Afghánistánu? Jaké národnosti
vlastnû tvofií dne‰ní obyvatelstvo?
Lidé tam jsou pfiátel‰tí. Host je pro nû

vzácností a ãest jim velí se o cestova-

tele postarat. Jsou py‰ní na svou Ïi-

votní cestu, která je sice pfiivedla té-

mûfi na dno, ale neuhnuli z ní ani pfii

hodnû velk˘ch problémech (srovnání

s âechy, ktefií si Ïijí dobfie, aãkoliv

snad tisíckrát se museli nedobrovolnû

ohnout, není od vûci).

Afghánistán je opravdu kfiiÏovatkou

národÛ. Najdeme tam lidi, o kter˘ch

bychom fiekli: Toto je Mongol, âíÀan,

Ind ãi Arab, toto Evropan. Majoritní

jsou Pa‰tuni a národnostní men‰iny

tvofií TádÏici, Hazárové, Uzbeci,

Turkmeni... Vztahy mezi nimi je‰tû

dlouho nebudou optimální a pfiíslu‰-

nost k nûjakému národu je základním

dûlítkem ve spoleãnosti. Odpovûì

mého zamûstnance na otázku

o Karzáím je dostateãnû v˘mluvná:

„...Karzáí je ná‰ prezident, a proto ho

respektujeme, ale je to Pa‰tun.“

Národnosti uÏ spolu neválãí, ale vûfiit

si navzájem nebudou je‰tû dlouho.

V náboÏenství je to jasné - muslimo-

vé tvofií 99,9% obyvatelstva. Drtivá

vût‰ina (Pa‰tuni, TádÏici, Uzbeci)

jsou sunit‰tí muslimové, Hazárové

v Bamjánu jsou ‰íité.

Jak˘ mají pfiístup k práci, kterou jim
nabízíte?
Práci berou normálnû, kariéristicky,

a motivem pro nû je co nejvût‰í pozice

ve firmû a v˘plata. Mezi na‰imi za-

mûstnanci jsou ale i takoví, ktefií tu prá-

ci dûlají z pohnutek humanitárních, pro-

toÏe mají upfiímn˘ zájem na tom, aby

Afghánistán zase vypadal tak, jak si ho

pamatují z dûtství nebo z vyprávûní.

Jak˘m jazykem s místními lidmi ko-
munikujete?
Oficiální fieãí je dárí (je také v Iránu

a TádÏikistánu), kter˘m se mluví na

severu a v centrálním Afghánistánu,

druhou oficiální fieãí je pa‰tú (pu‰tu),

kter˘m mluví Pa‰tuni na jihu. Jsou to

dva pomûrnû odli‰né jazyky. V zemi

existují i dal‰í jazyky men‰in (turk-

men‰tina, uzbeãtina, urdú). S na‰imi

zamûstnanci pak komunikujeme hlav-

nû anglicky (buì pfiímo nebo pfies

pfiekladatele) nebo rusky. Já sám se

dárí uãím, ale není to vÛbec poznat.

Jaké je souãasné postavení Ïen
v tomto muslimském státû. Mohou
napfiíklad pracovat?

Postavení Ïeny ve spoleãnosti je odra-

zem fundamentálního islámu, dlou-

holetého ozbrojeného konfliktu a po-

kfiivené tradice, to znamená, Ïe je

hrozné a Ïenou v Afghánistánu bych

rozhodnû b˘t nechtûl. O tom, co pro-

Ïily Ïeny v Afghánistánu v posledních

dvaceti letech, vypovídá kniha írán-

ské spisovatelky Síby ·akíb

V Afghánistánu BÛh uÏ jen pláãe -

pfiíbûh ·írín Gol Ikar.

Vím, Ïe jsi také horolezec, mûl jsi
moÏnost vyrazit do okolních hor?
Tak u toho horolezce by snad bylo

moÏné fiíci spí‰ b˘val˘, moÏná snad 

emeritní, ale v kaÏdém pfiípadû uÏ

bych se na skále asi ani neudrÏel.

Turistou se pofiád je‰tû cítím a záro-

veÀ jako turista nemÛÏu zatím

Afghánistán jako turistickou destinaci

doporuãit. Neustálá potfieba pfieklada-

tele a jakéhosi ochránce, kter˘ fiíká,

kam se jít mÛÏe a kam kvÛli minám

nikoliv, dûlá z takové dovolené tro‰ku

pokfiiven˘ záÏitek. Tedy po horách za-

tím „nazdafialláh“ chodit nejde.

Mûl jsi moÏnost b˘t pfiítomen nûkte-
rému tradiãnímu obfiadu?
Ano, ale je to v podstatû nepfienosn˘

záÏitek, minimálnû na tak úzkém pro-

storu, jako je rozhovor v novinách.

Myslí‰ si, Ïe pohled prÛmûrného
âecha na Ïivot v Afghánistánu vysti-
huje jeho podstatu, nebo je naopak
zkreslen˘? Co jsi ty sám musel na
svém postoji zmûnit poté, co jsi Ïivot
zde zakusil na vlastní kÛÏi?
Vystihnout podstatu umí jen nûktefií

lidé a ti pak za to dostávají prestiÏ-

ní ceny. Ale urãitû je mÛj pohled

ménû zkreslen˘, neÏ pohled ãtenáfie

Atlasu svûta a Lidov˘ch novin.

Mám sice v Afghánistánu svého fii-

diãe, kuchafie, pradlenu a pomocní-

ka, ale pfiipadám si pfiesto tak nûjak

skromnûj‰í.

Proã sis vlastnû tuto práci vybral a co
od ní ãeká‰? Jaké má‰ dal‰í plány?
Já prostû ani nevím proã a uÏ vÛbec

ne, co budu dûlat za rok. Ta zku‰enost

je tak jedineãná, Ïe absolutnû nevím,

co to se mnou udûlá a jak mû to zmû-

ní. Jinak mám pocit, Ïe je to práce

s pozitivní motivací, a kdyÏ jsem na

otázku, jestli do toho jdu, fiíkal ano,

tak mi bylo úplnû jedno, za kolik, coÏ

neb˘vá vût‰inou zvykem.

Dûkuji za rozhovor a skvûlou be-
sedu. ZN

Fota: David ·evãík
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Moderní doba nabízí hned nûkolik

moÏností zprostfiedkování informací.

Obce a mûsta jich vyuÏívají pomûrnû

ãasto. Jedna z moÏností je vyuÏívání

telefonní sítû k zasílání krátk˘ch tex-

tov˘ch zpráv centrálnû na v‰echny

bytové jednotky ve mûstû. Proti kdy-

si tak populárnímu a v dfiívûj‰í dobû

hojnû roz‰ífienému rozhlasu po drátû

je to zcela jistû obrovsk˘ pokrok.

ZáleÏí na tom, jak˘m zpÛsoben se 

obec ãi mûsto rozhodne obãa-

ny informovat. Asi nejroz‰ífie-

nûj‰ím informaãním mediem

obcí a mûst v‰ak zÛstává i na-

dále klasick˘ zpravodaj

mûsta a vedle nûj, hlavnû

v nûkter˘ch men‰ích obcích,

funguje mûstsk˘ rozhlas.

Zákon o obcích pfiitom ne-

urãuje, jak˘m zpÛsobem

má obec ãi mûsto obãany

informovat. Doporuãuje

pouze uãinit tak „stylem ve mûs-

tû obvykl˘m“. Základní informace

je pfiitom obec povinna uvefiejÀovat

na tzv. Úfiední desce mûsta.

Poãátky vysílání mûstského rozhlasu

v R˘mafiovû se podle vyjádfiení ve-

doucího odboru vnitfiních vûcí

ZdeÀka Kudláka a podle archivních

písemností mûsta datuje rokem

1949, v témÏ roce bylo také zahájeno

vysílání v Janovicích a Janu‰ovû.

V Jamarticích a Ondfiejovû usly‰eli

obãané poprvé vysílání mûstského

rozhlasu v roce 1951 a ve Stránském

v roce 1960.

Vysílání mûstského rozhlasu bylo

v minulosti provázeno fiadou tech-

nick˘ch problémÛ a na vesnicích pÛ-

sobilo hlá‰ení, pokud bylo vÛbec

srozumitelné, spí‰e komicky a rozu-

mût bylo zpravidla kaÏdé druhé slo-

vo. „Haló, haló, vyslechnûte si hlá-
‰ení mûstského rozhlasu,“ oz˘valo

se na zaãátku rozhlasové relace po

návsích. Dnes, pokud mají obce

mûstsk˘ rozhlas zachován, je zaháje-

ní pravidelné nebo nepravidelné re-

lace provázeno úvodní znûlkou, kte-

rá musí b˘t ov‰em zpoplatnûna

Ochrannému svazu autorskému

(OSA). Souãasná úvodní znûlka r˘-

mafiovského vysílání pfiipomíná pod-

le nûkter˘ch obãanÛ spí‰e budovatel-

ská 50. léta a doby totalitního reÏi-

mu. Mûstsk˘ rozhlas je majetkem

mûsta, ale v bezplatném pronájmu jej

má Stfiedisko volného ãasu

v R˘mafiovû, které také rozhlasové

relace zaji‰Èuje dvakrát t˘dnû v pon-

dûlí a ve ãtvrtek vÏdy v 10.00 a 15.00

hodin.

„NáplÀ vysílání tvofií informace
o dÛleÏit˘ch akcích ve mûstû, nov˘ch
v˘stavách mûstského muzea ãi ozná-
mení o kulturnû spoleãenském dûní,
a to, jaká bude znûlka nebo jak˘m
zpÛsobem a kdy bude vysílání probí-
hat, organizaãnû zaji‰Èuje, jak jiÏ by-
lo uvedeno, SVâ R˘mafiov,“ doplnil

informaci Zdenûk Kudlák a uvedl

dále, Ïe pÛvodní drátov˘ rozhlas fun-

goval ve mûstû do roku 2000 a signál

byl veden kabeláÏí - rozvody. Pfiitom

do roku 1996 se o mûstsk˘ rozhlas

staral Telecom. V Janovicích na po‰-

tû v prostorách b˘valého mûstského

úfiadu bylo také sídlo mûstského roz-

hlasu. Janovice si tedy rozhlas orga-

nizaãnû zabezpeãovaly samy.

Do dne‰ního dne se nûkteré vûtve

mûstského rozhlasu zaji‰Èují pomocí

rozvodn˘ch kabelÛ. Jedná se o stfied

mûsta a dále o ulice Sokolovskou,

Hornomûstskou, Revoluãní a tfiídu

HrdinÛ. Tato stará vûtev má podle

ZdeÀka Kudláka asi sedmadvacet re-

produktorÛ a je vedena na zastaralou

ústfiednu Stfiediska volného ãasu.

V návaznosti na

B+K Vala‰ské Mezifiíãí

v roce 2000 byla zahrnuta

do mûstského rozpoãtu

modernizace a rekon-

strukce rozhlasu s tím, Ïe

v prÛbûhu nûkolika etap

bude zaveden mûstsk˘

rozhlas i do míst, kde

prozatím chybí.

Prvním impulsem k mo-

dernizaci rozhlasu byly

v‰ak povodnû v roce

1997. Bylo zji‰tûno ne-

dostateãné pokrytí roz-

hlasov˘m vysíláním ko-

lem Podolského potoka

od Janovic aÏ po Jamartice. V roce

2001 byla zakoupena nová moderní

ústfiedna a rozmístûno deset bezdrá-

tov˘ch rozhlasov˘ch hnízd. Nov˘

moderní systém byl technicky propo-

jen se stávající starou ústfiednou a je

kompatibilní jako celek. V roce 2002

bylo nainstalováno dal‰ích patnáct

bezdrátov˘ch rozhlasov˘ch hnízd,

která pokryla vzdálenûj‰í místa -

Janovice, ulici Opavskou, Revoluãní,

Palackého, Podolskou a OkruÏní.

„V leto‰ním roce jsme oãekávali stát-
ní dotaci na dokonãení bezdrátového
rozhlasu ve mûstû, ov‰em dotace byla
zamítnuta. Rozpoãet mûsta s touto al-
ternativou nepoãítal, a proto se letos
v modernizaci rozhlasu nic nového
neudálo,“ fiekl k problematice vedou-

cí odboru vnitfiních vûcí Zdenûk

Kudlák. Pfiitom právû pro leto‰ní

rok mûsto plánovalo nákup nahrá-

vacího zafiízení a poãítaãe,

kter˘ by byl napojen na

Integrovan˘ záchrann˘ systém

Moravskoslezského kraje.

Projekt poãítá s celkov˘m

mnoÏstvím pûta‰edesáti bezd-

rátov˘ch rozhlasov˘ch hnízd

a mûstsk˘ rozhlas by mûl pokr˘t

mûsto R˘mafiov a v‰echny jeho ãásti.

V̆ jimku tvofií Stránské, kde namûfie-

n˘ signál pro pfiíjem bezdrátového

rozhlasu neodpovídal dan˘m poÏa-

davkÛm.

Na jafie pfií‰tího roku by mûly inves-

tice pokr˘t patnáct rozhlasov˘ch

hnízd, tím by se definitivnû zru‰ila

ãást zastaralého systému i nevyhovu-

jící rozhlasová ústfiedna v SVâ.

„Kvalita vysílání by se v˘raznû zlep-
‰ila a systém by mûl vykazovat mini-
mální poruchovost,“ doplnil ‰éf od-

boru vnitfiních vûcí Kudlák. Otázkou

v‰ak i nadále zÛstává kvalita samot-

né nahrávky, která v souãasnosti ne-

ní ideální vzhledem k technice

a systému nahrávání. Ne vÏdy je to-

tiÏ pro v‰echny obãany R˘mafiova

a místních ãástí srozumitelná.

V rámci modernizace mûstského

rozhlasu bylo proinvestováno proza-

tím 650 tis. korun, coÏ obná‰í insta-

laci pûtadvaceti rozhlasov˘ch pfiijí-

maãÛ s reproduktory a nákup rozhla-

sové ústfiedny. JiKo

Jan Beran, 51 let, zamûst-
nanec ochranné sluÏby
Se srozumitelností je to vel-

mi ‰patné. Nic není rozumût.

Bydlíme na Jesenické ulici

a sly‰itelnost je témûfi nulo-

vá. Rozhlas tam nemáme po-

blíÏ.

Brigita Gajdo‰íková,
43 let, prodavaãka
V dobû vysílání mûstského

rozhlasu se vût‰inou pohy-

buji na námûstí a sly‰itelnost

i srozumitelnost je velmi

dobrá. Rozumím v‰emu, co

vysílají.

Marek Ry‰ánek, 30 let,
kazatel âeskobratrské
církve evangelické
V poslední dobû vysílání

rozhlasu nesly‰ím. Dfiíve

jsem je rád poslouchal kolem

desáté hodiny, dozvûdûl jsem

se nûco o kulturních pofia-

dech v R˘mafiovû. Teì to ne-

ní ale vÛbec srozumitelné.

Pavla La‰áková, 34 let,
soukromá podnikatelka
Bydlím aÏ na konci mûsta

u „Edroviãáku“ a tam málo-

kdy zaregistrujeme mûstsk˘

rozhlas. Tam je to hodnû

‰patné. A taky té relaci není

vÛbec rozumût. Nejlep‰í sly-

‰itelnost je na námûstí

v R˘mafiovû, ale u nás vÛbec.

Margita Pechová, 33 let,
soukromá podnikatelka
Pokud je ãlovûk uvnitfi bu-

dovy, tak nerozumí ani slo-

vo. Venku vysílání sly‰et je.

Rozhlasové vysílání osvûÏí

a pfiipomene ãlovûku kon-

krétní informaci, o které jiÏ

vûdûl dfiíve.

Anketu pfiipravili JiKo a ZN

Mûstsk˘ rozhlas - informaãní médium, nebo dávno pfiekonaná pozÛstalost dfiívûj‰í doby?

Anketa

Posloucháte vysílání mûstského rozhlasu?

nabídku firmy
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Zásoboval nezletilce
alkoholem a drogami

Ve ãtvrtek 20. listopadu zahájil poli-

cejní rada v Bruntále trestní stíhání

ãtyfiiatfiicetiletého muÏe z R˘mafiova.

Ten je obvinûn hned ze tfií trestn˘ch

ãinÛ - ze ‰ífiení toxikomanie, ohroÏo-

vání mravní v˘chovy mládeÏe a po-

dávání alkoholick˘ch nápojÛ mláde-

Ïi. Tûchto skutkÛ se dle obvinûní do-

pustil tím, Ïe v leto‰ním roce opako-

vanû kupoval toluen a pak ho ve

svém bytû poskytoval k inhalování

ãtrnáctileté dívce a jejímu ‰estnácti-

letému bratrovi. Dále je obvinûn

z toho, Ïe podával tûmto a nûkolika

dal‰ím nezletil˘m krabicové víno

a marihuanu.

PoÏár chaty ve Îìárském
Potoce patrnû nebyla nehoda

Pfiípad poÏáru rekreaãní chaty ve

Îìárském Potoce, k nûmuÏ do‰lo 23.

záfií leto‰ního roku, byl po expertize

pfiekvalifikován na podezfiení ze spá-

chání trestného ãinu úmyslného po-

‰kozování cizího majetku.

PfiipomeÀme, Ïe oheÀ zpÛsobil maji-

teli z Opavy ‰kodu za 150 000 Kã.

Tfii dny po poÏáru byl na místû pfiíto-

men sluÏební pes, speciálnû vycviãe-

n˘ k vyhledávání akcelerantÛ, kter˘

oznaãil v poÏáfii‰ti tfii místa. Z tûch

kriminalistick˘ technik odebral vzor-

ky. Pfii rozboru, jehoÏ v˘sledky byly

známy 20. listopadu, byl zji‰tûn v˘-

skyt hofilavin I. tfiídy. Na základû to-

ho bylo stanovena jako pfiíãina poÏá-

ru chaty úmyslné zaloÏení umístû-

ním hofilav˘ch látek.

KrádeÏ stavebního
materiálu z plachtové haly

R˘mafiov‰tí policisté nyní ‰etfií pfiípad

vloupání do skladovací haly, k nûmuÏ

do‰lo v dobû mezi 11. a 12. listopa-

dem v areálu jisté r˘mafiovské firmy.

Neznám˘ pachatel vyfiízl otvor do stû-

nové plachty haly a odnesl z ní mnoÏ-

ství stavebního materiálu. Nejdfiíve

byl pfiípad ‰etfien jako pfiestupek proti

majetku pro po‰kození plachty. Na

krádeÏ zboÏí se pfii‰lo aÏ dodateãnû

po provedené inventufie a vzhledem

k v˘‰i ‰kody, která ãiní více neÏ 

32 000 Kã, byla vûc nyní pfiekvalifi-

kována na trestn˘ ãin krádeÏe.

¤e‰il staré spory pûstmi

V sobotu 22. listopadu bylo zahájeno

trestní stíhání sedmadvacetiletého

muÏe z Malé Morávky pro trestn˘

ãin ublíÏení na zdraví. Skutku se mûl

dopustit v podveãer 29. srpna leto‰-

ního roku v letní zahrádce restaurace

v Malé Morávce, kde fyzicky napadl

místního mladíka. Pûstí a otevfienou

dlaní jej nûkolikrát udefiil do obliãeje

a hlavy a zpÛsobil mu tak zranûní.

Po‰kozen˘ musel b˘t s bolestí hlavy

a omezením hybnosti krãní pátefie

hospitalizován. Jeho rehabilitace tr-

vala aÏ do 20. fiíjna. K dÛvodu napa-

dení se oba muÏi odmítli vyjádfiit.

Dûtská v˘tvarná soutûÏ
bude mít své vítûze

V pátek 5. prosince 2003 v 10.00

hod. probûhne místo tradiãní tiskové

besedy vyhodnocení dûtské v˘tvarné

soutûÏe Policie oãima dûtí na téma

dûtské dopravní nehodovosti a dût-

sk˘ch úrazÛ, které jsou aktuálním

problémem. Porota v ãele s vedou-

cím Okresního fieditelství Policie

Bruntál bude rozhodovat o umístûní

dûtí v soutûÏi.

Práce budou vystaveny po jednotli-

v˘ch kategoriích. Vítûzové budou

odmûnûni aÏ osobnû (tzn. nejde

o souãást akce) pofiadateli soutûÏe,

kter˘mi jsou Okresní poboãka

V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny

a Okresní fieditelství Policie Bruntál.

Páteãní pracovní minivernisáÏ a vy-

hodnocení soutûÏe se uskuteãní v za-

sedací místnosti O¤ Policie Bruntál.

Vandal se pro‰el
po kapotû auta

R˘mafiov‰tí policisté fie‰í pfiípad van-

dalismu, ke kterému do‰lo na parko-

vi‰ti v Dukelské ulici v R˘mafiovû.

V noci z 23. na 24. listopadu se zde

neznám˘ pachatel pro‰el po kapotû

zaparkovaného Passatu, kter˘ patfií

praÏské leasingové spoleãnosti.

Vandal po‰kodil lak na vozidle a pro-

máãknul zadní kapotu, ãímÏ zpÛso-

bil ‰kodu za 30 000 Kã.

Znásilnil vlastní manÏelku

V pondûlí 24. listopadu zahájil brun-

tálsk˘ policejní rada trestní stíhání

proti ‰estatfiicetiletému muÏi

z R˘mafiovska pro trestn˘ ãin znásil-

nûní a dále pro trestn˘ ãin násilí pro-

ti skupinû obyvatelÛ a proti jednot-

livci. Tûchto skutkÛ se dle obvinûní

muÏ dopustil tohoto dne kolem pÛl

druhé v noci ve svém bytû. Po hádce

s pûtadvacetiletou manÏelkou zaãal

Ïenû vyhroÏovat usmrcením. Pak si

pfiinesl z kuchynû nÛÏ, kter˘ poloÏil

na podlahu v loÏnici vedle postele,

ãímÏ v Ïenû vzbudil obavu, Ïe své

vyhrÛÏky uskuteãní. Proti její vÛli

a pod pohrÛÏkou násilí ji pfiinutil

k pohlavnímu styku. Na obvinûného

násilníka byl dán podnût ke vzetí do

vazby.

KrádeÏ pohonn˘ch hmot
ve Val‰ovû

V pondûlí 24. listopadu obdrÏeli po-

licisté bruntálského oddûlení vyãís-

lení ‰kody v pfiípadu, k nûmuÏ do‰lo

v noci z 21. na 22. fiíjna tohoto roku

na nádraÏí ve Val‰ovû. Zatím nezná-

m˘ pachatel zde z pracovního kole-

jového stroje odcizil ãtyfii dvacetilit-

rové kanystry s olejem a technick˘m

benzínem a také plastov˘ sud, ve

kterém bylo pûtaãtyfiicet litrÛ nafty.

ZpÛsobená ‰koda byla vyãíslena na

témûfi 7 000 Kã a vûc byla pfiekvali-

fikována na podezfiení z krádeÏe.

Oloupil dÛchodce
o tfiicet tisíc

Bez zjevn˘ch stop násilí vnikl

v noci z 30. listopadu na 1. prosi-

nec neznám˘ pachatel do domku

dvaaosmdesátiletého muÏe v R˘-

mafiovû a z místnosti za loÏnicí mu

odnesl dopisní obálky s hotovostí

34 000 Kã.

Z podkladÛ tiskové mluvãí Policie
âR npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové

PfiibliÏnû ve ãtvrt na devût veãer dne 23. listopadu do‰lo na ulici Kvûtné
v Bruntále k pfiepadení devatenáctileté dívky, která se vracela domÛ.

Zatím neznám˘ muÏ k dívce pfiistoupil zezadu, chytil ji za paÏi a pokusil se

ji odtáhnout mezi skupinku stromÛ u chodníku. Dívka kladla odpor a snaÏi-

la se pokraãovat v chÛzi. Pachatel jí pfiiloÏil nÛÏ na bfiicho a opût ji chtûl od-

táhnout pod stromy se slovy „pojì sem“. Vtom ho v‰ak napadená udefiila do

obliãeje a zaãala utíkat. Pachatel od svého úmyslu neupustil a zaãal ji pro-

následovat. Dívka kfiiãela o pomoc a po opûtovném volání se smûrem k ní

vydalo nûkolik svûdkÛ. Teprve tehdy se pachatel zalekl a utekl z místa ãinu.

Policie nyní na základû získaného popisu pátrá po asi ãtyfiicetiletém muÏi
snûdé barvy pleti, kter˘ mûl tmavé obleãení, k‰iltovku sraÏenou hlubo-
ko do ãela a vrásãit˘ ãi zjizven˘ obliãej. Tento podezfiel˘ mûfií asi 170 cm
a je stfiední postavy. Po ãinu utíkal po ulici Kvûtná smûrem k Lidové jí-
delnû, a to kolem 20.20 hod. JelikoÏ pfiedpokládáme, Ïe se zde pohybova-

lo více osob, prosíme pfiípadné svûdky o jakékoli informace k danému pfií-

padu, i anonymnû na bezplatné lince 158 ãi pfiímo na ãísle bruntálsk˘ch kri-

minalistÛ 974 731 320.

Îádost policie o pomoc pfii pátrání

V kfiiÏovatce nedaly pfiednost v jízdû
Ve ãtvrtek 27. listopadu odpoledne do‰lo ke sráÏce dvou vozidel

na kfiiÏovatce ulic OkruÏní, Dukelská a tfiída HrdinÛ v R˘mafiovû.

¤idiãka Renaultu nedala pfiednost Fordu Sierra, kter˘ pfiijíÏdûl

zleva po hlavní silnici, aãkoliv stála u znaãky Dej pfiednost v jíz-

dû. Vzniklá ‰koda ãiní 10 000 Kã na Renaultu a 25 000 Kã na

Fordu.

PfiibliÏnû ve stejnou dobu do‰lo na druhém konci R˘mafiova, na

Opavské ulici v Janovicích, k dal‰í nehodû. Pûtadvacetiletá fii-

diãka Octavie pfii couvání na hlavní silnici nedala pfiednost mo-

pedu, kter˘ pfiijíÏdûl zprava. Pfii následném stfietu byl motocyk-

lista lehce zranûn a vznikla hmotná ‰koda pfies 50 000 Kã.

Policie Ïádá o spolupráci pfii pátrání po osobû v souvislosti z objasnûním

spáchaného trestného ãinu neoprávnûného drÏení platební karty. V pon-

dûlí 10. listopadu 2003 byla z kanceláfie r˘mafiovské firmy odcizena ka-

belka, ve které byla platební

karta s PIN kódem. Ta pak byla

neoprávnûnû pouÏita v banko-

matu na r˘mafiovském námûstí.

Z úãtu po‰kozené bylo vybráno

celkem 11 000 Kã. Cenné in-

formace k totoÏnosti muÏe na

fotografii, pofiízené bezpeã-

nostní kamerou v okamÏiku v˘-

bûru ze zmiÀovaného úãtu,

mÛÏete podat i anonymnû na te-

lefonní ãíslo 554 211 333-4.

V˘zva Policie OOP âR R˘mafiov

Fota: archiv Policie âR
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·kolství

28. 11. - Mezinárodní den boje proti konzumnímu zpÛsobu Ïivota

Bojujme!

Tento údaj bylo moÏné vidût v kalen-

dáriu minulého Horizontu. Dali jsme

ÏákÛm r˘mafiovské základní ‰koly

dotazník, kter˘ ãásteãnû poodhalil,

jak na‰e dûti tráví svÛj voln˘ ãas.

A v˘sledek byl zajímav˘.

Co âech, to muzikant, fiíkávalo se

a je nám jasné, Ïe uÏ to dávno není

pravda. To potvrdil i dotazník.

Zji‰Èovali jsme, jestli dûti jen „konzu-

mují“ reprodukovanou hudbu, zpívají

si nebo snad samy hrají. 85% jich

nejradûji jen poslouchá muziku, zb˘-

vajících 15% si rovnomûrnû rozdûlilo

zpívání a hraní.

Dal‰í otázka se t˘kala trávení veãer-

ních chvil. Vítûzem se stala, coÏ asi

málokoho pfiekvapí, televize. 60% Ïá-

kÛ ji upfiednostÀuje pfied knihou

(30%) a deskov˘mi hrami (10 %). Îe

bychom si uÏ neumûli nebo nechtûli

hrát?

Zajímal nás i zpÛsob vyuÏití volného

ãasu v odpoledních hodinách. 70%

dûtí nav‰tûvuje nûjak˘ krouÏek, asi

polovina z nich i více zájmov˘ch

krouÏkÛ. Máme se radovat, nebo mít

obavy? Radovat z toho, Ïe dvû tfietiny

tráví svÛj ãas aktivnû, nebo mít oba-

vy o osud nicnedûlající tfietiny?

Podivuji se klidu rodiãÛ, které nezají-

má, co jejich dûti dûlají, kdyÏ, jak fií-

kají, nedûlají nic.

Nejsem odborník na tvorbu dotazní-

kÛ, proto vypovídací hodnota, co se

konzumního zpÛsobu Ïivota t˘ká, ne-

musí b˘t nejvy‰‰í. Urãitû v‰ak vím,

Ïe jako uãitel nad v˘sledky dotazníku

jásat nebudu. Potvrzují totiÏ to, co je

ve ‰kole dávno zfiejmé. Soustfiedûní

ÏákÛ na vyuãování? Velmi nároãné,

tûÏko se v˘ukov˘mi metodami vyrov-

náme akãnosti televizních seriálÛ.

Souvislá plynulá ãetba textu? Tady

nepochodíme ani u nejvy‰‰ích roãní-

kÛ. Kdo by se dnes zdrÏoval ãtením.

Vûnovat se hudbû aktivnû? Proã? Je

pfiece zbyteãné cviãit na nûjak˘ ná-

stroj nebo ztrapÀovat se zpûvem.

Struãnû fieãeno, stáváme se konzu-

menty a na‰e aktivita je potlaãována

v˘vojem techniky. Ale urãitû je to

‰patnû.

Proto by mû zajímalo, jak˘m zpÛsobem

se v onen v˘znamn˘ den proti konzum-

nosti bojuje, rád bych se pfiidal. VB

âe‰tí a pol‰tí studenti se setkali na jazykové soutûÏi
Ve ãtvrtek 20. listopadu se uskuteãnila

za zdmi SSO· Prima mezinárodní ja-

zyková soutûÏ v angliãtinû a nûmãinû,

které se vedle studentÛ Primy zúãast-

nili i jejich pol‰tí kolegové z integro-

vané ‰koly Zespo∏ szko∏ Ozimek. Obû

‰koly spolupracují pfies dva roky

v rámci rÛzn˘ch aktivit ve sportovní

a naukové oblasti a jejich ãtvrteãní

setkání, které mûlo dle slov pofiadate-

lÛ podpofiit vzájemné poznávání spfiá-

telen˘ch mûst, bylo v pofiadí jiÏ ãtvrté.

Pfiedcházely je peãlivé pfiípravy, neboÈ

základním úkolem soutûÏících bylo

prokázat znalosti o mûstû a regionu

sv˘ch zahraniãních protûj‰kÛ, a to na-

víc v cizím jazyce. KaÏdá ze stran pfii-

chystala pro své kolegy souhrn zá-

kladních informací a videomateriálÛ

o vlastním regionu a zároveÀ zformu-

lovala soutûÏní otázky; r˘mafiovsk˘

organizaãní t˘m nûmãináfiÛ tvofiila

Mgr. Dagmar Havelková a Petra

Sedláfiová, anglick˘ test pfiipravila

Martina Weinerová, DiS., Ing. L’uba

Pfiíkaská a Eva Králová. Ty také vybí-

raly do soutûÏe osm jazykovû nejna-

danûj‰ích studentÛ, pfieváÏnû z dru-

h˘ch a tfietích roãníkÛ, ktefií mûli hájit

ãeské barvy.

Prezentace a zahájení soutûÏe se z pÛ-

vodnû plánované desáté hodiny dopo-

lední pfiesunuly na jedenáctou kvÛli

zpoÏdûní polské v˘pravy. Po krátkém

pfiivítání následovalo podrobné objas-

nûní pravidel soutûÏe, rozdalo se zadá-

ní, nûkolikrát zasvítil blesk fotoapará-

tu a pak uÏ zavládlo napjaté soustfiedû-

ní. První, písemná ãást mohla zaãít.

Na písemn˘ch testech pracovali soutû-

Ïící studenti t˘movû, rozdûlení do

dvojic. Ta dvojice, která byla nejús-

pû‰nûj‰í, postoupila do ústní ãásti,

v níÏ se z pÛvodních spoluhráãÛ stali

soupefii. Na první místa uÏ se zkrátka

musí kaÏd˘ vy‰plhat sám. Kolem jed-

né hodiny po poledni byli známi vítû-

zové. Na polské stranû se v sekci ang-

liãtináfiÛ nejlépe dafiilo Alicji

Szkrabinské, v sekci nûmecké obsadi-

la první místo Romana Kupka. Mezi

ãesk˘mi studenty prokázali nejlep‰í

znalosti Ozimku a také nejlep‰í jazy-

kové schopnosti Veronika Rych-

novská v nûmãinû a Pavel Strouhal

v angliãtinû. KaÏd˘ ze soutûÏících byl

odmûnûn cenami s regionální temati-

kou. ZN

I mal˘ dárek darovan˘ od srdce potû‰í!
BlíÏí se Vánoce, svátky lásky, pokoje a klidu.

V tûchto dnech si obvykle lidé nadûlují dárky

a pfiejí si zdraví, ‰tûstí a spokojenost.

S trochou lásky a radosti se za dûtmi, do

Dûtského domova v Janovicích u R˘mafiova

26. 11. 2003 vypravilo tfiináct studentÛ a stu-

dentek ze SSO· Prima v R˘mafiovû. Studenti se

dohodli, Ïe s nadûlováním nebudou ãekat aÏ na

prosinec, a proto nacviãili vystoupení s písniã-

kami, fiíkadly, pohádkou a hudebními skladba-

mi. Tento mal˘ dárek dûtem pfiedali s pfiísli-

bem, Ïe je‰tû pfied mikulá‰skou nadílkou pfii-

jdou s perníãky, které jiÏ ãekají jen na nazdo-

bení.

Odmûnou v‰em vystupujícím byla svût˘lka

v oãích mal˘ch posluchaãÛ, ktefií se ke zpûvu

s chutí pfiidali. Lucka, Ivana a Jarda,
studenti SSO· Prima
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Autorské pfiedãítání básní
v Základní umûlecké ‰kole

V úter˘ 9. 12. v 18 hodin probûhne v koncertním sále
Základní umûlecké ‰koly pfiedstavení, jeÏ by si rozhodnû ne-

mûli nechat ujít ti, ktefií mají rádi literární umûní. Do R˘mafiova

totiÏ zavítají básníci Ivo Lysonûk z Uherského Hradi‰tû a Ivan
Petlan z Brna, aby r˘mafiovskému publiku zarecitovali nûkteré

sonety z vlastní básnické sbírky. Pofiad, kterému vedle seriózní

a solidní formy nechybí ani nadlehãen˘ tón a jemn˘ humor (je-

den z podtitulÛ zní „Sonety - ... od Taufera k Tauferovi“), byl

jiÏ nûkolikrát na vefiejnosti prezentován. Nejvût‰ího ohlasu se

mu dostalo pfii vystoupení v rámci Letní filmové ‰koly

v Uherském Hradi‰ti letos v létû. O hudební doprovod se po-

stará r˘mafiovsko-krnovské hudební seskupení, pfiíleÏitostnû

pÛsobící ve sloÏení R. Ulmannová (housle, zpûv), J. Taufer (ky-

tara, sitar), Marek âevela - saxofon, klarinet, E. Palasová - kla-

vír, F. Fojtík - perkuse. Jifií Taufer

Ukázka jednoho ze sonetÛ
Ivo LysoÀka a Ivana Petlana:

P¤ELÉTAVEC

Hvûzdy jak díry v ‰apitó

Ïasly nad na‰í kreací

Vidûly hrazdy létací

- mû na nich s tebou, Margito!

Ve v˘‰kách kde i varyto

se zalkne a hlas obrací

Dole jen klaun si v legraci

kryl oãi a mûl popito...

Bez sítû sobû napospas

neÏ dotkli jsme se Jitfienky

my létali jsme drahn˘ ãas -

co dnes mám z toho ãísla!?

Jen ischias a ploténky

a nataÏená tfiísla...!

Dûti se vÏily do role pfiísn˘ch porotcÛ
V pofiadí jiÏ tfietí Koncert uãitelÛ pfii-

pravila Základní umûlecká ‰kola

v R˘mafiovû na úter˘ 26. listopadu do

koncertního sálu. První vla‰tovkou

byl koncert, kter˘ se uskuteãnil na

podzim roku 2001 a pokraãování této

tradice vyplynulo z nápadu uspofiádat

sbírku pro povodnûmi postiÏené ob-

ãany v âechách v roce minulém.

Stejnû jako v pfiede‰l˘ch dvou roãní-

cích i leto‰ní Koncert uãitelÛ se setkal

s velk˘m ohlasem nejen vefiejnosti,

ale také ÏákÛ základní umûlecké ‰ko-

ly. Dûti si vymûnily se sv˘mi pedago-

gy roli a hodnotily jejich umûní ve

zpûvu, ve hfie na hudební nástroje, ve

v˘tvarné soutûÏi a v jednom pfiípadû

dokonce v hereckém v˘konu.

Pfiísná dûtská porota udûlovala za jed-

notlivá vystoupení známky jako ve

‰kole, od jedniãky po pûtku. Podafiilo

se nám zjistit, Ïe Ïádn˘ z uãitelÛ ne-

byl ohodnocen nedostateãnou.

Nejhor‰í známka, která byla v prÛbû-

hu veãera udûlena, byla dvû mínus.

„Komické na tom v‰em bylo to, Ïe
u vût‰iny kantorÛ, ktefií mûli pfied dût-
mi vystupovat, se projevila velká tré-
ma,“ konstatoval fieditel „zu‰ky“ Jifií

Taufer, kter˘ zároveÀ veãerní koncert

uãitelÛ provázel coby zku‰en˘ ko-

mentátor. Cena pro vítûze byla jen

jedna - nástûnné hodiny s logem ZU·

R˘mafiov. O to více mûla dûtská poro-

ta ztíÏené rozhodování v tom, kdo ze

soutûÏících byl vskutku nejlep‰í.

Hudební pfiíznivci, rodiãe dûtsk˘ch

porotcÛ a pfiátelé uãitelÛ zaplnili té-

mûfi do posledního místa koncertní

sál. Na tfii desítky úãinkujících pfied-

vedly své dovednosti, které pfiedávají

dále sv˘m ÏákÛm v základní umûlec-

ké ‰kole. Hudební, hereck˘ a v˘tvar-

n˘ um zde postupnû prezentovalo pû-

vecké sdruÏení Variace; známou fil-

movou melodii Henryho Manciniho -

Pomsta RÛÏového pantera zahrály na

klavír a klarinet Lenka Janou‰ková

a Martina Mácová; s velkou hudební

dokonalostí se pfiedstavili hrou na ky-

taru a trubku Jifií Taufer a Libor

Martiník ve skladbû Johna Duarteho -

Twelve; úvodní a závûreãnou fanfáru

soutûÏního koncertu uãitelÛ zahráli

trubaãi Libor Martiník, Antonín a Petr

Kohoutkovi. Dvû ruské lidové písnû

za klavírního doprovodu zaznûly

v podání Jany Sedláãkové, Margity

Ja‰‰ové a Evy Palasové. Struny indic-

kého nástroje sitár rozezvuãel v bri-

lantní improvizaci Jifií Taufer, kterého

doprovázel Ivo Samiec na africk˘ bu-

ben - djembe, tibetské zvoneãky

a perkuse, a do ‰edesát˘ch let minulé-

ho století posluchaãe pfienesla svûtovû

známá píseÀ Johna Lennona a Paula

Mc Cartneyho ze skupiny The Beatles

s názvem Michelle.

Za originální, komick˘ a bezchybn˘

hereck˘ v˘kon monologu Aldo

Nikolaje - Voda a m˘dlo sklidila

Katefiina Pe‰ková velk˘ aplaus publi-

ka. Îánr v˘tvarn˘ prezentovala

v koncertním sále malou v˘stavou

Martina Kohoutková.

A kdo se stal vítûzem? âistou jedniã-

ku od dûtské poroty obdrÏelo, a vítû-

zem se tedy stalo pfiíleÏitostné hudeb-

ní sdruÏení Encián, jehoÏ ãlenové za-

stupovali hned tfii moravskoslezská

mûsta - Ostravu, Krnov a R˘mafiov -

a v jejichÏ podání zaznûly tfii písnû.

„Jsem zvûdav, jak si svou v˘hru roz-
dûlíte,“ konstatoval s úsmûvem na zá-

vûr Koncertu uãitelÛ fieditel ZU·

R˘mafiov Jifií Taufer, kter˘ také po-

zval pfiítomné publikum, ale i ‰irokou

vefiejnost na dal‰í pfiipravovanou akci

základní umûlecké ‰koly - autorské

pfiedãítání básní Ivo LysoÀka
z Uherského Hradi‰tû a Ivana
Petlana z Brna, které se uskuteãní

v úter˘ 9. prosince v koncertním sále

od 18.00 hodin. JiKo

Akademie gymnázia v rychlém tempu
Hned dvakrát po sobû se minul˘ t˘den sál r˘-

mafiovského kina zaplnil témûfi k prasknutí.

Poprvé v úter˘ 25. listopadu na pfiedstavení

praÏského divadla, které bylo vyprodáno aÏ na

nûjak˘ch deset míst, a podruhé ve ãtvrtek na a-

kademii gymnázia. Studenti, rodiãe a pfiátelé

v‰ech protagonistÛ tradiãní pfiehlídky obsadili

v‰echna sedadla, ba dokonce i postranní scho-

di‰tû, jen aby shlédli své spoluÏáky a ratolesti

„v akci“. Ostatnû bylo na co se dívat.

Pfiehlídka pod taktovkou Ing. ·tefana

Jano‰Èáka nabrala hned od poãátku rychlé

tempo. Stfiídaly se hrané scénky a taneãní kre-

ace, hudební a pûvecká vystoupení s recitací,

v‰e sepjaté v celek moderátorsk˘mi vstupy

Martina Lo‰Èáka, Jaroslava Didiá‰e a Kláry

Mazurové. Bohat˘ repertoár vystoupení, nala-

dûn˘ch od té nejváÏnûj‰í noty aÏ po bohapus-

tou legraci (napfiíklad volba „Miss“ v reÏii

Mgr. Elvíry Dubové), provázela také jazyková

rozmanitost, takÏe vedle dominantní ãe‰tiny

bylo moÏné zaslechnout i angliãtinu v písních,

které se studenty nacviãili Mgr. Milan Galandr

a Ing. Jana Seifertová, nebo rodnou fieã

Goethovu v recitaci svûfiencÛ Mgr. Jany

Fialové. Star‰í generace si mohla osvûÏit své

cizojazyãné znalosti v pásmu rusk˘ch ver‰Û

a písní „sovûtské“ druÏiny pod vedením 

Mgr. ZdeÀky Sedláãkové. Pomyslné tfie‰niãky

na dortu pfiedstavovalo hip-hopové ãíslo Petry

âechové, b˘valé studentky gymnázia a toho

ãasu vedoucí skupiny Freeze Dance, a ãerné

divadlo v reÏii Mgr. ·tefana Jano‰Èáka. A ko-

neãnû nesmíme zapomenout na

muÏe a Ïeny v pozadí, ktefií se sta-

rali o dokonal˘ obraz a zvuk - v˘-

zdobu scény vytvofiila Martina

Halajãuková, na aparatufie pana

Ivana Sigmunda zaji‰Èoval akusti-

ku celé akce Mgr. Vladimír

Stanzel.

Troufám si fiíct, Ïe leto‰ní akade-

mie rozhodnû nezklamala a pro-

kázala, Ïe r˘mafiovské gymnázi-

um má stále dost studentÛ, ktefií

mají nápady, energii a chuÈ (se)

bavit. ZN
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Slavnost nového vína s Lucemburkem
a carsk˘mi dÛstojníky

Tak jako pokaÏdé v listopadu i letos byl tfie-

tí ãtvrtek tohoto nevlídného mûsíce zasvûcen

vzpomínkám na to nejlep‰í, co pfiinesly slu-

neãné dny léta. Nastala doba ochutnávek no-

vovína, tedy vína, jeÏ vze‰lo ze skliznû le-

to‰ního roku. „V˘jimeãnû slunné poãasí roku
2003 dalo vzniknout vínu nûÏnému, ovocné-
mu a pruÏnému, které se pije se v‰í jednodu-
chostí. Podává se k s˘rÛm, grilovan˘m ry-
bám a lehk˘m úpravám drÛbeÏího masa,“
fiekl nám Emil Chlachula, jehoÏ sklípek se

stal v sobotu 22. listopadu místem setkání

milovníkÛ dobrého vína, toho nového, ale

i archivního. Neochutnávalo se totiÏ jen víno

leto‰ní, celkem ‰est odrÛd, ale také ãtrnáct

odrÛd roãníkov˘ch vín a nakonec,

v „Procházce ãasem“, také deset odrÛd vín

archivních z let 1984 aÏ 1997. Vyvrcholením

slavnosti byla draÏba, kterou fiídil licitátor

Petr Chlachula dle aukãního fiádu. Nejvût‰í

boj svedli gurmáni o Irsai Oliver z roku

1984, tato rarita byla vydraÏena za více neÏ

tisíc korun. Naopak nejmen‰í zájem zazna-

menal Ryzlink r˘nsk˘ z roku 1995 a André

z roku 1997, aãkoliv jsou to vína kvalitní

a velmi dobrá.

Úderem ‰esté hodiny vstoupila do sklípku

i trocha poezie - Nerudova Romance o Karlu

IV. ve scénickém provedení ochotnického

spolku Mahen. Známou báseÀ o Bu‰kovi

z Velhartic a moudrém císafii, kter˘ poznal

ve vínû podstatu ãeského ãlovûka i svou lás-

ku k nûmu, s herci nastudovala reÏisérka

Hana Vystrãilová a do hlavní role obsadila

Vratislava Koneãného. Za toto poetické oÏi-

vení jim v‰em patfií dík pofiadatelÛ a zajisté

i hostÛ.

S postupujícím veãerem rozvázalo víno ja-

zyky a rozproudilo krev. Podával se chléb se

solí a hrozny, popíjelo se a bavilo. Hrálo se

a zpívalo, jak jinak neÏ o vínû. Zpestfiení

v ruském stylu pfiinesl pokus o otevfiení sek-

tu „naostro“. Jak uvádí Emil Chlachula, tato

tradice pochází z dob carsk˘ch dÛstojníkÛ,

ktefií se pfii sv˘ch divok˘ch pitkách nezdrÏo-

vali sloÏit˘m otvíráním lahví a uráÏeli hrdla

pfiímo ‰avlemi. ¤ez v‰ak musel b˘t zcela

hladk˘. I jemu se tento vpravdû husarsk˘

kousek podafiil napoprvé, bez stfiepÛ a bez

zranûní, a volná zábava mohla pokraãovat

dál. Ve sklípku se juchalo aÏ do pÛl jedné po

pÛlnoci. ZN, JiKo

recenze
Vstupte prosím do smíchu

Kdo nepromarnil ‰anci a zakoupil si lístek na úterní pfied-

stavení (25. 11.) hry amerického dramatika Neila Simona

Vstupte!, zaruãenû nelitoval. Volnou parafrází názvu diva-

delního pfiedstavení by se dalo fiíci, Ïe si divák opravdu za-

koupil vstupenku „do smíchu“. PraÏská divadelní agentura

Václava Hanzlíãka nezklamala, naopak potvrdila jiÏ dávno

známou kvalitu a stále nabízí jen to nejlep‰í, co má.

R˘mafiovsk˘m pfiíznivcÛm komediálních ÏánrÛ se to ostat-

nû potvrdilo pfii náv‰tûvách minul˘ch pfiedstavení této 

agentury - Ví‰ pfiece, Ïe nesly‰ím, kdyÏ teãe voda nebo

Zlaté jezero.

Situaãní komedie o nekonãících patáliích dvou klaunÛ na

penzi - Willieho Clarka v hereckém podání Petra NároÏného

a Ala Lewise - Ladislava Mrkviãky, ktefií se mají po jede-

nácti letech opût sejít a pro televizi natoãit nejzdafiilej‰í ãís-

lo, dávala tu‰it, Ïe divákova bránice nebude dlouho zahálet.

Jejich setkání mûla b˘t vlastnû labutí píseÀ. Stafií pánové se

ale nemohli stále dohodnout, aãkoliv se v podstatû mûli rádi,

vzájemnû si provádûli schválnosti a vÛbec nebylo jisté, jak

to s obûma tvrdohlavci nakonec dopadne.

Hereck˘ koncert dvou hlavních protagonistÛ si právem vy-

slouÏil nejeden potlesk na otevfiené scénû. Nejen v˘razov˘-

mi prostfiedky hlasov˘mi je Ïivena divákova mysl. Hluboká

poklona budiÏ vystfiiÏena obûma PánÛm hercÛm NároÏnému

i Mrkviãkovi za herecké prvky komicky mimické, pfii kte-

r˘ch diváci doslova slzeli. O bravurním vyuÏívání herecké

pauzy ani nemluvû. Komediální koncert par excellence vtip-

nû a s kultivovanou nadsázkou a nadhledem „doladil“ syno-

vec Willieho Clarka Ben Silverman - organizátor a manaÏér

v hereckém podání Jana âenského. Útrapy, schválnosti

a protivnosti dvou komediálních stafiíkÛ pfiivedly nakonec

Willieho Clarka k srdeãnímu záchvatu a je nucen v samém

závûru pfiijímat studené pfiíkazy je‰tû „studenûj‰í“ o‰etfiova-

telky v podání Libu‰e ·vormové, která svou rolí, aã nikterak

velkého v˘znamu, pfiedstavení herecky okofienila a se své-

rázn˘m Ïensk˘m ‰armem poloÏila pomyslnou tfie‰niãku na

jiÏ tak velmi „chutn˘ dort“.

Jak jiÏ bylo fieãeno, v Simonovû hfie Vstupte! jsou hlavními

postavami dva stárnoucí herci, kdysi slavní komikové, ktefií

vystupovali ve dvojici jako The Sunshine Boys ve vaudevil-

lov˘ch divadlech na Broadwayi. Slovo vaudeville je v diva-

delní terminologii mnohov˘znamové, resp. prodûlalo nûkolik

v˘znamov˘ch posunÛ. TakÏe dnes je známe v evropském

kontextu ve smyslu „situaãní komedie“. PÛvod slova je fran-

couzsk˘. Objevuje se v 17. století a v tehdej‰ím slovníku zna-

mená píseÀ, a to píseÀ, kterou kaÏd˘ zná (tedy v dne‰ní ter-

minologické hant˘rce ‰lágr). Od konce 19. století se vaude-

villem v USA rozumûlo divadlo kabaretní rozmanitosti ‰an-

tánovû varietního typu, tedy produkce namíchaná z ãísel dra-

matick˘ch, hudebních a pûveck˘ch, taneãních a na pfielomu

na‰eho století i filmov˘ch. Vaudeville act - to byl kuplet, ko-

mick˘ v˘stup, monolog, kouzelnické ãíslo, artistické ãíslo,

bfiichomluveck˘ v˘stup atd. Vaudevillová scénka pfienesená

z jevi‰tû pfied kameru dala vznik filmové grotesce. ¤ada

hvûzd zlaté éry nûmé grotesky logicky vy‰la z jevi‰tního

vaudevillu: Charles Chaplin, Buster Keaton (Frigo), Stan

Laurel... Ve vaudevillov˘ch divadlech zaãínal také napfiíklad

slavn˘ taneãník, herec a zpûvák Fred Astaire. Vaudeville act

písÀov˘ byl ‰kolou a tribunou mnoha zpûvákÛ: Eddie Cantor,

Al Jolson, Sophie Tucker... Právû Sophii Tucker vzpomínají -

vedle jin˘ch - také hrdinové na‰í hry - Willie Clark a Al

Lewis. Pochopitelnû tato dvû jména nejsou autentická, Simon

si je vymyslel, ale za osudy dramatick˘ch postav cítíme sku-

teãné osudy skuteãn˘ch hercÛ, ktefií se zánikem vaudevillu,

burlesky, honky tonk (barového divadla) konãili své Ïivoty

nezfiídka v chudobû, v opu‰tûnosti, na periferii vefiejného zá-

jmu. Je smutnou ironií a pfiitom v˘vojovû pfiíznaãné, Ïe film,

zprvu integrovan˘ do struktury amerického vaudevillu, po-

sléze tento Ïánr spolu s nástupem muzikálov˘ch divadel ve

30. letech vytlaãil a zlikvidoval. Nostalgie nad

„úmrtím“ vaudevillu byla vyjádfiena ve slavném Chaplinovû

filmu „Svûtla ramp“. Oz˘val se koneãnû také v lidsky dojí-

mavé komedii Neila Simona Vstupte!
Díky za velmi zdafiilé pfiedstavení, pfiátelé. JiKo
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KaÏd˘ poslední pátek v mûsíci se

schází parta milovníkÛ dobré muziky

v b˘valé ‰kole ve Stránském, která

dnes slouÏí jako hospÛdka, aby si

zazpívali, povyprávûli a poslechli

dobrou muziku ve stylu folku, count-

ry nebo klasické ãeské lidové písnû.

Dobr˘ch muzikantÛ není nikdy dost

a o saloonu ve Stránském to platí

dvojnásob.

Na posledním veãeru pfiíznivcÛ sku-

piny Keltgrass Band v pátek 28. li-

stopadu bylo opravdu veselo a Ïivo.

PfiíleÏitostnû se tady stfiídají muzi-

kanti místní, ale i pfiespolní, ãlenové

rÛzn˘ch hudebních kapel a pfiede-

v‰ím pfiíznivci a fanou‰ci keltské

skupiny Keltgrass Band Petra

Schäfera. Mezi stálé náv‰tûvníky pat-

fií napfiíklad manÏelé Dvofiáãkovi

(zdravotní sestra r˘mafiovské nemoc-

nice se sv˘m manÏelem, b˘val˘m

ãlenem horské sluÏby), ktefií pokaÏdé

zaujmou místo v˘born˘ch kytaristÛ.

Nechybûla ani rodina Novotn˘ch

z Albrechtic z ranãe „N“. Schäferovy

muzikanty pfiijely podpofiit také sku-

piny ZlomeÀáci a Montána

z Bfiidliãné. Od 20.00 hodin píseÀ

stfiídala píseÀ, v kamnech praskal 

oheÀ a pfiítomn˘m bylo teplo nejen

po tûle, ale pfiedev‰ím na du‰i.

âlovûk zavfie oãi a zaposlouchá se do

rytmické irské melodie skupiny

Keltgrass Band. Podpatky muzikantÛ

duní do dfievûné podlahy a najednou

jste v my‰lenkách o nûkolik desetile-

tí zpátky. Vidíte staré irské hospÛdky,

dÏbány s pivem nebo vínem, na dfie-

vûn˘ch stolech hodují ‰tamgasti na

peãené drÛbeÏi a v‰ude kolem se roz-

léhá známá muzika s pí‰Èalami, flét-

nami, kytarami, irsk˘m bubnem,

houslemi ãi loutnou. ...Ne, stojíte po-

fiád na dfievûné podlaze hospÛdky ve

Stránském, jen ta iluze je tak dokona-

lá, Ïe vám pfiipadá aÏ neskuteãná.

Skupinu zaloÏil v záfií 2002 Petr

Schäfer, zakladatel a kapelník b˘va-

lé olomoucké Bluegrass Novy, kter˘

dnes pÛsobí na Sovinecku. âlenové

skupiny Keltgrass Bandu pocházejí

z R˘mafiova a Stránského. Petr

Schäfer mistrnû ovládá banjo, lout-

nu, harmoniku, drumle a bodhrán (ir-

sk˘ buben), Lucie Paceltová je opora

skupiny ve zpûvu a ve hfie na auto-

harfu a bodhrán, Jana Lounová zvlá-

dá bravurnû hru na irské pí‰Èaly, a-

kordeon, flétny a kytaru, Jaromír

Loun tvrdí muziku na kontrabas, dá-

le hraje na kytaru, bouzouki a har-

moniku. MUDr. Tomá‰ Kura‰ je pri-

má‰em na housliãky. V‰ichni ãleno-

vé skupiny navíc doprovázejí svou

hudbu zpûvem. Koneãn˘ zvuk sku-

piny ãasem dotvofií nástroje, které

nejsou bûÏné - irské dudy, keltská

harfa, dulcimery.

V názvu skupiny je zakódován aran-

Ïersk˘ zámûr a PetrÛv dlouholet˘

vztah k irskému folklóru a horalské

muzice, jejichÏ spoleãné kofieny lze

vytu‰it v dávné keltské kultufie.

A protoÏe tomu v‰emu

pfiedchází neutuchající

„slabost“ pro bluegrass,

vznikl tak pomûrnû logick˘

kfiíÏenec - keltgrass (moÏná

nov˘ hudební smûr), tak ja-

ko jiÏ existuje new-

grass, jazzgrass, tramp-

grass a dal‰í.

V̆ born˘ nápad s hudebními

pátky ve Stránském nachází

stále vût‰í odezvu nejen

u pfiespolních chatafiÛ a cha-

lupáfiÛ, ale pfiedev‰ím u míst-

ních. Milovníci dobré blue-

grassové muziky mají pfiíle-

Ïitost Keltgrass Band Petra

Schäfera sly‰et i na jin˘ch

místech, napfiíklad v Malé

Morávce nebo Bruntále. Do

Stránského se v‰ak Petr vra-

cí rád, vÏdyÈ tady má svÛj

domov.                          JiKo

Hledají se básníci
Neobvyklou pfiíleÏitost ke zvefiejnûní sv˘ch bás-

ní nabízí básníkÛm v‰ech vûkov˘ch kategorií

sborník Souãasná poezie 2004, kter˘ vyjde

v pfií‰tím roce. Budou v nûm zastoupeni jak bás-

níci, ktefií uÏ vydali nûkolik sbírek, jako napfií-

klad sedmdesátilet˘ Lubomír âejka z Ostravy,

tak nejmlad‰í autofii, mezi nimiÏ zaujme sv˘mi

pÛsobiv˘mi dílky teprve sedmnáctiletá Michaela

Hrabcová z Tfiebíãe. Zajímavé jsou i básnû v pol-

‰tinû Mariana Palowského z âeského Tû‰ína,

jenÏ v‰ak nebude jedin˘m autorem, kter˘ se

pfiedstaví v jiném neÏ ãeském jazyce. Pí‰ete-li

básnû a chcete-li je publikovat, po‰lete ukázky

sv˘ch prací co nejdfiíve do nakladatelství KING,

Lelkova 43, 794 01 Krnov nebo na e-mailovou

adresu: nakladatelstviking@volny.cz

Toto nakladatelství vydalo v listopadu sbírku

básní dr. Dittmara Chmelafie BÛh stále neodpoví-
dá a s jeho nejnovûj‰ími básnûmi se setkáme i ve

sborníku souãasné poezie. Básnû publikované ve

sborníku budou navíc zafiazeny do soutûÏe

o Cenu Benjamina Kinga.

Na stejnou adresu lze poslat i ãtivé povídky ãi

novely z oblasti science-fiction, krimi a hororu

do pfiipravovan˘ch antologií Reen, Únos Mildred
Hawkinsové a Ream jako Scream. Vítány jsou

práce o rozsahu nejménû 15 stran a není na pfie-

káÏku, jestliÏe byly pfiedtím publikovány v ãaso-

pisech. Jedna z antologií bude vûnována pfiede-

v‰ím pracím na dobré literární úrovni s námûtem

rasové, náboÏenské a biologické nesná‰enlivosti

a dále dramatick˘m vizím budoucího v˘voje lid-

ské civilizace jak na Zemi, tak pfii osídlování

vesmíru. Nakladatelství King vydává sborníky

poezie a antologie povídek v rámci programu

hledání a podpory talentÛ.  (vx)

Bluegrassov˘ veãer v saloonu ve Stránském s v˘bornou partou muzikantÛ

Kde je‰tû stihnete Keltgrass Band?
Malá Morávka restaurace Stodola 12. 12. 2003 pá 20.00 - 24.00

Stránské místní hospoda 20. 12. 2003 so 18.00 - 22:00

Stránské místní hospoda 26. 12. 2003 pá 20.00 - 24:00

Bruntál Irish Pub 29. 1. 2004 ãt 20.00 - 24:00

Hudební skupina

KeltgrassBand
Stránské

pofiádá dne 20. 12. 2003 od 18.00 hodin
v místní hospÛdce

HHHHUUUUDDDDEEEEBBBBNNNNÍÍÍÍ VVVVÁÁÁÁNNNNOOOOCCCCEEEE
Srdeãnû zveme místní obyvatele

a chalupáfie, zejména dûti

Program:

✥ hudba, zpûv, tanec

✥ soutûÏ o nejchutnûj‰í kolekci domácího
vánoãního cukroví
(podmínky soutûÏe: do 17 hodin dodat obsahem shodné 

ãtyfii balíãky po sedmi kusech cukroví, z toho budou 3 

pro degustaãní komisi a 1 na v˘stavku a následnou 

spoleãnou ba‰tu)

✥ soutûÏ ve zpûvu vánoãních koled
(podmínky soutûÏe: zpûv jednotlivcÛ bez ohledu na pohlaví

a vûk - jedna vánoãní koleda)

(Vánoãní úpravu hospÛdky zaji‰Èují Karla Beránková,
Vlaìka Kfienková a Lucie Paceltová.)
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5. 12. Mezinárodní den dobrovolníkÛ, slaví se od roku 1986 z roz-
hodnutí OSN na poãest tûch, ktefií dobrovolnû pomáhají
trpícím

7. 12. Mezinárodní den civilního letectva, od roku 1996 (OSN)
8. 12. 1943 nar. JAN KLÍMA, historik a politolog - 60. v˘r. nar.

9. 12. 1908 zemfi. JOEL CHANDLER HARRIS, americk˘ prozaik, autor 

pohádek (nar. 3. 7. 1848) - 95. v˘r. úmrtí

10. 12. Den lidsk˘ch práv, v˘roãí pfiijetí V‰eobecné deklarace lid-
sk˘ch práv Valn˘m shromáÏdûním OSN v roce 1948, slaví
se od roku 1950

10. 12. 1938 nar. ZDENùK KALOâ, divadelní reÏisér a dramatik, pÛsobí 

v Brnû - 65. v˘r. nar.

11. 12. Svûtov˘ den dûtství, v˘roãí zaloÏení UNICEF v roce 1946
11. 12. 1803 nar. HECTOR BERLIOZ, francouzsk˘ hudební skladatel 

(zemfi. 18. 3. 1869) - 200. v˘r. nar.

11. 12. 1918 nar. ALEXANDR SOLÎENICYN, rusk˘ prozaik, dramatik

a publicista, nositel Nobelovy ceny - 85. v˘r. nar.

12. 12. 1928 nar. âINGIZ AJTMATOV, rusky pí‰ící kirgizsk˘ spisovatel

a filmov˘ scenárista - 75. v˘r. nar.

14. 12. 1503 nar. MICHEL NOSTRADAMUS, vl. jm. M. de Nostre-Dame,

francouzsk˘ spisovatel a astrolog (zemfi. 2. 7. 1566) - 500. v˘r. nar. 

16. 12. 1863 nar. GEORGE SANTAYANA, americk˘ básník, filozof, roma-

nopisec a esejista (zemfi. 26. 9. 1952) - 140. v˘r. nar.

18. 12. Mezinárodní den migrantÛ, od roku 2000 (OSN)

Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Îivot je nemocnice, v níÏ kaÏd˘ pacient je posedl˘ touhou zmû-

nit postel. Charles Baudelaire
Známá i neznámá v˘roãí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Karolína RoÏÀáková ...................................................................... R˘mafiov

David Beránek ............................................................................... Tvrdkov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Emilie Burgetová - R˘mafiov .............................................................. 81 let

BoÏena Dobe‰ová - R˘mafiov ............................................................. 81 let

Marie Furi‰ová - R˘mafiov .................................................................. 81 let

Marie Semelová - R˘mafiov ................................................................ 81 let

Marie Vymazalová - R˘mafiov ............................................................ 83 let

Cyril Kocera - R˘mafiov ...................................................................... 84 let

Marie Pavlátová - R˘mafiov ................................................................ 84 let

Bedfii‰ka Bernátková - Ondfiejov ........................................................ 85 let

Rozlouãili jsme se
Anna Kseniãová - Stránské ................................................................. 1918

Ludmila Czedronová - R˘mafiov .......................................................... 1953

Ivan Hofiínek - Horní Mûsto ................................................................ 1929

Ladislav Gardavsk˘ - Janovice ............................................................ 1931

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc prosinec
• KdyÏ v prosinci mrzne a snûÏí, úrodn˘ rok nato bûÏí.

• Studen˘ prosinec - brzké jaro.

• Mírn˘ prosinec - mírná celá zima.

• Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou.

• Na such˘ prosinec následuje suché jaro.

• Jaké zimy v prosinci - taková tepla v ãervnu.

• Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.

• Jak˘ prosinec, takov˘ cel˘ rok.

• KdyÏ v první adventní nedûli nastane daleko ‰iroko krutá zima, potr-

v á

ãtyfii nedûle.

• Je-li v první t˘den adventní mrazivo, bude zima osmnáct nedûl trvati.

• Jak˘ prosinec, takové jaro.

• KdyÏ na Mikulá‰e pr‰í, zima lidi hodnû zkru‰í.

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - PROSINEC 2003

5. 12. SVâ 9.00 Keramická dílna pro Z·
5. 12. SVâ 20.30 Závûreãná lekce taneãních pro dospûlé
6. 12. SVâ 14.30 Pfiedvánoãní dílna pro dûti a rodiãe

- glazování

8. 12. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·
9. 12. kino 9.00, 10.30 TARA - Modr˘ náhrdelník Evropy

12.00 6. - 9. Z· + S· + Uâ

11. 12. SVâ 10.30 Keramická dílna pro Z·
12. 12. SVâ 19.00 Závûreãná taneãní kolona
12. 12. kino 9.30 Pohádka o Vánocích a zakleté ãepiãáfice

11.45 M· + 1. - 5. Z·

13.-14. 12. SVâ Soustfiedûní TS FREEZE DANCE
15. 12. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·
15. 12. SVâ 18.00 Vánoãní koncert TALIANKY
17. 12. SVâ 13.00 Vánoãní besídka v klubu
20. 12. SVâ 9.00 Vánoãní v˘prava do lesa
22. 12. SVâ 9.00 - 12.00 Vánoãní dílna pro dûti
23. 12. SVâ 10.00 - 12.00 Vánoãní poãítaãe pro dûti - hry, malo-

vání, internet

26. 12. SVâ 14.00 Stfiílí celá rodina
- soutûÏ tfiíãlenn˘ch rodinn˘ch druÏstev 

ve stfielbû ze vzduchovky

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 17.00 hodin

Stfieda 14.00 - 19.00 hodin

âtvrtek 14.00 - 18.00 hodin

Pátek 14.00 - 20.00 hodin

Sobota 13.00 - 19.00 hodin

Nedûle 13.00 - 19.00 hodin

V pondûlí 29. 12. 2003 bude mimofiádnû otevfieno
pro vefiejnost od 13.00 do 19.00 hod.

Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2003
bude kryt˘ bazén v Bfiidliãné uzavfien!

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena
(Vstupné dospûlí - 30 Kã/1 hod., dûti - 15 Kã/1 hod.)

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

Plavání pro vefiejnost

Bazén v Bfiidliãné

KKKK oooo llll oooo bbbb ûûûû ÏÏÏÏ kkkk aaaa
zzzz aaaa dddd eeee ssss eeee tttt nnnn íííí kkkk

V pondûlí 8. prosince v 15.00 hodin 

na námûstí Míru v R˘mafiovû

pfiedají studenti SSO· Prima

dárky Dûtskému domovu v Janovicích 

- kolobûÏky, které koupili za vybrané desetníky

a dvacetníky. Souãástí programu 

je i vystoupení matefisk˘ch ‰kol

a pûveckého sboru ze Základní ‰koly Jelínkova 1.
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Rámcov˘ plán celomûstsk˘ch akcí na 1. pololetí roku 2004
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Mûstské muzeum a galerie Octopus
Vánoce, Vánoce pfiicházejí ...

Vánoce ... uÏ jen to slovo voní perníkem a jehliãím, zá-

fií mihotav˘m svûtlem svíãek a jiskfií bohatû ozdobe-

n˘mi vánoãními stromeãky. Samotné slovo Vánoce

pochází ze starého nûmeckého Weihnachten (weihen =

zasvûtit, Nacht = noc), tj. „svatá noc“. PÛvod Vánoc je

pohansk˘ - na‰i dávní pfiedkové vûfiili, Ïe jejich bÛh

Slunce se kaÏd˘m rokem opûtovnû rodí v noci z 24. na

25. prosince. Zpozorovali totiÏ, Ïe Slunce od této noci

stoupá na obzoru dennû v˘‰ a v˘‰. Tajemn˘ jev si vy-

svûtlovali jako rÛst novû narozeného sluneãního dítû-

te. Církev pak dala pohansk˘m posvátn˘m nocím

kfiesÈansk˘ v˘znam a první doloÏené zprávy o osla-

vách JeÏí‰ova narození pocházejí z poãátku 4. století.

Vût‰ina lidí se domnívá, Ïe 25. prosinec je dnem naro-

zení JeÏí‰e Krista. Dûjiny ov‰em o této skuteãnosti ne-

podávají Ïádnou zprávu a ani pisatelé Bible

nezaznamenali datum Kristova zrození. Ve

3. století se kfiesÈané v Egyptû domnívali, Ïe

se JeÏí‰ narodil v kvûtnu. Pouze evangelis-

ta Luká‰ uvádí jisté historické pozadí

a zaznamenává, Ïe se tak stalo v dobû

prvního sãítání lidu v fiímské fií‰i, které

nafiídil císafi Augustus.

První betlém byl pr˘ dílem sv.

Franti‰ka z Assisi, kter˘ jako jáhen

asistoval u noãní m‰e u jesliãek

vystlan˘ch senem a doplnûn˘ch

Ïiv˘m oslem a volkem.

Vût‰ina badatelÛ se

v‰ak shoduje v tom, Ïe

prvenství si zaslouÏí so-

chafi Arnolfo da

Cambio, kter˘

v roce 1291 vytvofiil

skupinku figur vyso-

k˘ch aÏ 80 cm. Historie

na‰ich betlémÛ se datuje rokem

1560, kdy byly v Praze postaveny první

jesliãky z iniciativy ãlenÛ novû zaloÏené rezidence fiá-

du Tovary‰stva JeÏí‰ova. Ke konci 18. století jesliãky

opustily kostely a ujaly se ve mûstech i na vesnicích.

K základním figurkám - JeÏí‰kovi v jeslích, Marii,

Josefovi, oslíkovi, volu, past˘fiÛm se stády a tfiem mu-

drcÛm - si lidé pfiidávali i dal‰í postavy ze svého nej-

bliÏ‰ího okolí. Celou scénu vÏdy doplÀoval andûl, kte-

r˘ zvûstuje radostnou novinu - vût‰inou je zobrazen,

jak drÏí v rukou nápis „Sláva Bohu na v˘sostech a na

zemi pokoj lidem dobré vÛle“, pfiípadnû jen jeho ãást.

Perliãkou je betlém ‰evce Mafiatky z Podkrkono‰í, kte-

r˘ nechal andûla zvûstovatele zvolat: „Nazdar,

JeÏí‰ku!“ Betlémy byly papírové, ruãnû malované, vy-

fiezávané ze dfieva nebo modelované z rÛzn˘ch tvár-

n˘ch hmot. I v betlémáfiství se vytvofiily v prÛbûhu sta-

letí ãetné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiá-

lu. Betlémy v‰ak od 19. století zaãaly ustupovat stále

bohat‰ímu vánoãnímu stromeãku, kter˘ se nakonec

stal nov˘m symbolem Vánoc.

Jak vznikla tradice vánoãního stromeãku? V dobû po-

hansk˘ch oslav „svat˘ch nocí“ pofiádali na‰i dávní

pfiedkové veselice u stále zelen˘ch stromÛ ovû‰en˘ch

ozdobami, ovocem, pamlsky a svûtly - nejprve ve vol-

né pfiírodû, potom i doma. První vánoãní stromeãek

u nás strojili v roce 1812 ve vile Jana K. Liebicha, fie-

ditele praÏského Stavovského divadla. Stromeãek si

mohly nejprve dovolit jen zámoÏnûj‰í rodiny, teprve

pozdûji se roz‰ífiil. AÏ do poloviny 20. století byla vá-

noãním stromem hlavnû jedle, v dne‰ní dobû se ãastû-

ji pouÏívá smrk nebo borovice. Po první svûtové válce

se v Evropû ujal zvyk stavût rozsvícené vánoãní strom-

ky na vefiejn˘ch prostranstvích. Na ãeském území byl

podle dochovan˘ch zpráv poprvé postaven vefiejn˘

stromeãek v Plzni roku 1925. Tento krásn˘ zvyk se za

první republiky rychle uchytil i v dal‰ích ãesk˘ch

a moravsk˘ch mûstech a vesnicích.

Také peãení vánoãního cukroví má svÛj pÛvod v dáv-

n˘ch obyãejích. Pohané pekli na poãest sv˘ch bohÛ

rozmanité koláãe v podobû pletencÛ (dne‰ních váno-

ãek), sluneãních kotouãÛ, mûsíãních srpkÛ a hvûzd.

Ani vûtviãka jmelí by nemûla chybût o Vánocích

v Ïádné domácnosti. âím více je na vûtviãce bíl˘ch

bobulek, tím vût‰í ‰tûstí vás má ãekat v novém roce.

Jmelí bylo také souãástí pohansk˘ch obfiadÛ, bylo

symbolem Ïivota a ochrann˘m talismanem. Vûfiilo se,

Ïe díky sv˘m lepiv˘m semenÛm má moc vyvolat ne-

bo udrÏet svazek mezi dvûma osobami opaãného po-

hlaví. Z Anglie pochází zvyk, Ïe muÏ mÛÏe políbit

kaÏdou dívku ãi Ïenu, se kterou se setká pod zavû‰e-

n˘m jmelím. Za kaÏd˘ polibek se utrhne jedna bílá bo-

bulka. Poslední se na jmelí nechá aÏ do dal‰ích Vánoc,

aby z domu neode‰la láska.

Ke zvykÛm, které se u nás zabydlely aÏ v posledních

letech, patfií adventní kalendáfi. Má dûtem pfiipome-

nout smysl a v˘znam ãtyfii nedûle trvajícího

pfiedvánoãního ãasu, ale i zároveÀ zkrátit

ãekání na ‰tûdroveãerní nadílku. Prvním

adventním kalendáfiem byla vystfiiho-

vánka mnichovského tiskafie Gerharta

Langa z roku 1908. V padesát˘ch

a ‰edesát˘ch letech 20. století se ad-

ventní kalendáfie zaãaly objevovat

na pultech vût‰iny evropsk˘ch ze-

mí. KaÏd˘ národ si zane-

dlouho vytvofiil svou vlast-

ní variantu pfiedvánoãní-

ho kalendáfie, cha-

rakterizující vkus

a cítûní dané zemû.

V̆ roba adventního

vûnce je u nás také no-

vinkou. Nejstar‰í písemnû

doloÏená zpráva o adventním vûnci

pochází v‰ak uÏ z roku 1838, kdy povûsil správce ham-

burského sirotãince teolog Johann Heinrich Wichern

nade dvefie dfievûn˘ vyfiezávan˘ vûnec a kaÏd˘ den na

nûm zapaloval svíci. Pod vûncem stála pokladniãka, do

které mohli zboÏní lidé házet vánoãní milodary. Mezi

dvûma svûtov˘mi válkami pronikl adventní vûnec za

hranice nûmecky mluvících zemí a materiálem pro je-

ho v˘robu se stalo nejen dfievo, ale i vûtviãky stále ze-

len˘ch jehliãnanÛ. ProtoÏe adventní ãas zaãíná ãtyfii

t˘dny pfied Vánocemi, je vûnec ozdoben ãtyfimi svíce-

mi a kaÏdou nedûli se zapaluje jedna z nich.

K VánocÛm patfií samozfiejmû také dárky, které si dá-

vali uÏ stafií ¤ímané na oslavu Nového roku. Pozdûji

se zimní slunovrat stal vánoãním svátkem a obdarová-

vání zÛstalo, stalo se projevem pfiátelství a kfiesÈanské

lásky k bliÏnímu. Od ‰estnáctého století existují dÛka-

zy o vymûÀování dárkÛ mezi pfiáteli a pfiíbuzn˘mi.

Nejvíce dárkÛ dostávaly hlavnû dûti. V minul˘ch dvou

stoletích uÏ nosil dárky svat˘ Mikulá‰ a jiné bytosti, na

Moravû pr˘ ·tûdroÀ. JeÏí‰ek se objevil za reformace

v Nûmecku, fiíkali mu tam Christkind. V âechách se

mu nejprve fiíkalo zkomolenû Krystkyndle, ale nako-

nec se rozná‰ení dárkÛ ujal dne‰ní JeÏí‰ek. B˘valo

zvykem, Ïe se dárky rozbalují aÏ v okamÏiku, kdy se

objeví na nebi první hvûzda. Tím se pfiipomíná hvûz-

da, která záfiila nad Betlémem.

Vût‰inu zvykÛ spojen˘ch s Vánocemi si mÛÏete pfiijít

pfiipomenout do Mûstského muzea, kde budou k vidû-

ní vánoãní ozdoby, svícny, v˘‰ivky, adventní vûnce,

betlémy i vánoãní stromeãky, pod kter˘mi moÏná i nû-

co najdete.

Vánoãní v˘stava bude zahájena v pátek 5. prosince

v 15.00 hodin a potrvá aÏ do konce roku.

Mûstské muzeum

6. 12. - 7. 12. 19.30

Jedna ruka netleská
âerná komedie

(âR 2003)

Standu zrovna pustili z vûzení a on vûfií, Ïe se

karta obrací k lep‰ímu. Jeho b˘val˘ ‰éf mu to-

tiÏ nûco dluÏí a Standa by si mohl splnit to,

o ãem tak dlouho snil. JenÏe potkává Ondfieje,

coÏ je je‰tû vût‰í trotl neÏ on sám. 

Pfiístupn˘ od 15 let

13. 12. - 14. 12. 19.30

Lara Croft Tomb Raider:
Kolébka Ïivota

Akãní
(USA 2003)

Svûtovû proslulá archeoloÏka Lara Croft musí

opût zachránit svût, jehoÏ se chce pomocí nej-

temnûj‰ích sil zmocnit Dr. Reiss.  

MládeÏi pfiístupn˘

20. 12 - 21. 12. 19.30

Okno naproti
Drama

(Itálie/UK/Turecko/Portugalsko 2003)
Vítûzn˘ film MFF Karlovy Vary. Citlivé dra-

ma o v˘voji vztahu dvou zcela odli‰n˘ch lidí:

Giovanny a tajuplného souseda odnaproti, kte-

r˘ utrpûl ztrátu pamûti. MládeÏi pfiístupn˘

!!!MIMO¤ÁDNÉ
P¤EDVÁNOâNÍ PROMÍTÁNÍ!!!

pro filmové labuÏníky
(pozor! promítáme jiÏ v 18.00!)

22. 12. 18.00

Lesní chodci
pfiíbûh

(âR/Slovensko/Francie 2003)

Pfiíbûh odehrávající se pfiedev‰ím v 80. letech

minulého století o dvou tulácích, ktefií vedou

s osudem (ãi vytyãen˘m fiádem) permanentní

boj. Film o neutuchající touze po osobní svo-

bodû. V hlavní roli Jifií Schmitzer. 

MládeÏi pfiístupn˘



Minul˘ t˘den byl bohat˘ na rÛzné spoleãenské a kul-

turní akce, takÏe bylo leckdy tûÏké rozhodnout se,

které se zúãastnit a které nikoliv. V nabitém progra-

mu ãtvrteãního odpoledne figurovala i beseda se spi-

sovatelkou Irenou ·indláfiovou v Mûstské knihovnû

R˘mafiov, která mohla b˘t za jin˘ch okolností nav‰tí-

vena mnohem hojnûji. V‰em zájemcÛm, do jejichÏ

ãasového plánu se beseda neve‰la, pfiiná‰íme zde 

alespoÀ pár informací o jejím prÛbûhu a o spisovatel-

ce samotné.

Po tfiech letech zavítala do na‰eho mûsta Irena

·indláfiová, autorka, která je v Jeseníkách stejnû do-

ma jako my a která vstupuje do na‰ich domovÛ skr-

ze své knihy plné tajemn˘ch pfiíbûhÛ. Dnes se v‰ak

neorientuje pouze na Nízk˘ Jeseník (tak ji známe na-

pfi. ze Sovího krále), pole její pÛsobnosti se za tûch

pár let znaãnû roz‰ífiilo. Zatím zÛstává vûrná severní

Moravû a ãásteãnû Slezsku, neboÈ zabrousila i do

Hradce nad Moravicí nedaleko Opavy (Tajemné pfií-

bûhy z Hradecka). Nicménû její zájem dosud pfiita-

hují pfiedev‰ím Jeseníky, jimiÏ pro‰la kfiíÏem kráÏem,

aby v nich objevila mnohá tajemství, mnohá místa

spojená se star˘mi povûrami a povûstmi. Dnes má jiÏ

probádáno více neÏ sedmdesát lokalit. A co stálo na

poãátku? Snad náhoda, snad fiízení osudu, kter˘ ji

pfied lety pfiivedl z Olomouce, z velkého mûsta, na

samotu starého ml˘na mezi Dûtfiichovem nad

Bystfiicí a Moravsk˘m Berounem. V tomto kraji kon-

trastÛ a rozporÛ se v ní probudila touha poznat míst-

ní historii a pfiivedla ji do bruntálského archivu mezi

zaprá‰ené kroniky a pamûtní knihy, z nichÏ vût‰ina

byla psána nûmecky, ãasto také ‰vabachem, a skr˘-

vala obrovsk˘ poklad údajÛ. Ten by ov‰em patrnû ni-

kdy nevyuÏila bez pomoci ochotn˘ch pfiátel, bez pfie-

kladatelÛ a archiváfiÛ.

Dnes jiÏ Irena ·indláfiová vlastní osobní archiv, jenÏ je

jí zdrojem faktick˘ch informací pro práce historické

a vlastivûdné (Kronika obce Dûtfiichova nad Bystfiicí,

Pamûti obce Huzové, Historie a souãasnost obce

Ondfiejova ad.) a zároveÀ je pramenem inspirace pro

její „tajemné pfiíbûhy“.

Sama sebe nepovaÏuje za

pouhou sbûratelku povûs-

tí. KaÏdá zkazka je pro ni

naopak v˘zvou k rozvíje-

ní, k obohacování o dialo-

gy, které z rÛznorod˘ch,

ãasto zmaten˘ch zmínek

vytváfiejí skuteãné pfiíbû-

hy, sjednocené originál-

ním stylem autorky.

Spisovatelka Irena ·indláfiová roz‰ifiuje svou pÛsob-

nost i dal‰ími smûry. V posledních letech se napfií-

klad podílela na aktualizovaném vydání bájí ze slo-

vanské mytologie a spolupracovala s Leopoldem

Procházkou na srovnávací publikaci z oblasti nábo-

Ïenství Buddha a Kristus. V roce 2003 se na pulty

knihkupectví dostala její nejnovûj‰í kniha Blázni

a ‰arlatáni, v níÏ se projevila jako znalkynû duchov-

ních vûd a alternativní medicíny a souãasnû jako

kritik podvodn˘ch praktik nûkter˘ch samozvan˘ch

léãitelÛ.

S pfiíbûhy Ireny ·indláfiové se nyní mohou seznamo-

vat nejen ãtenáfii jejích kníÏek, ale také posluchaãi rá-

dia. Letos v létû vysílal âesk˘ rozhlas Olomouc cy-

klus pofiadÛ spisovatelãin˘ch vyprávûní a k radosti

v‰ech, ktefií si je oblíbili, v tom bude i nadále pokra-

ãovat. Irena ·indláfiová natoãila s redaktorem olo-

mouckého rozhlasu Miroslavem Kobzou na podzim

fiadu nov˘ch pofiadÛ, v nichÏ spoleãnû seznamují po-

sluchaãe s fakty a zajímavostmi, ale i se záhadami

a star˘mi povûrami, které se váÏí k rÛzn˘m místÛm

v Jeseníkách. Pofiady, natáãené v autentickém pro-

stfiedí, bude stanice âeského rozhlasu Olomouc vysí-

lat bûhem zimních mûsícÛ, av‰ak úãastníci ãtvrteãní

besedy mûli jedineãnou pfiíleÏitost poslechnout si je-

den z pofiadÛ jiÏ teì. Vûnoval se faktÛm i bájn˘m pfií-

bûhÛm o hofie Pradûdu. A jakÏe dominantní jesenic-

k˘ vrchol podle dávn˘ch povûstí vznikl? Kdo besedu

nenav‰tívil, musí si poãkat na rozhlasové vysílání.

Prozradíme jen, Ïe hlavní roli pfiitom sehrál bájn˘

dûd Pradûd a jeden obyãejn˘ pasáãek ovcí ... ZN
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Zástavní panství pfie‰lo na ·imonova

syna Jana Víta Edera ze ·tiavnice zá-

vûtí z 31. bfiezna 1556. Zdá se, Ïe se

nov˘ Eder na R˘mafiovsku cítil jiÏ na-

tolik doma, Ïe se zde snaÏil vytvofiit

dûdiãnou doménu, av‰ak bez úspûchu.

MÛÏeme jen hádat, ale jisté je, Ïe urãi-

t˘m zádrhelem u dvorsk˘ch jednání

nejspí‰ bylo i jeho rigidní luterství, jeÏ

u katolického dvora Maxmiliánova

pozdûji i Rudolfova nebudilo pfiíli‰-

nou dÛvûru pfies ve‰kerou vûrouãnou

toleranci, jíÏ není moÏno ani jednomu

z nich upfiít. DÛvodem na‰í hypotézy

je zahájení úprav sice pohodlné, ale

nárokÛm bohatého vlastníka jiÏ nevy-

hovující janovické tvrze a poãátek bu-

dování nákladné ederovské rezidence

v R˘mafiovû. Vysok˘ dÛm, jak ji naz˘-

vali R˘mafiované, tvofiila mohutná re-

prezentativní dvouposchoìová budo-

va se sedlovou stfiechou, stupÀovit˘mi

renesanãními ‰títy a s rozsáhl˘m dvo-

rem s hospodáfisk˘mi objekty.

Stavebník ji umístil na okraj prostoru

janovické enklávy, jeÏ neb˘vala nikdy

souãástí mûstského katastru, ale patfii-

la k zámku. Dnes jiÏ neexistuje.

Stávala na rohu pfies ulici od dne‰ní

kravatárny na stejné stranû ulice

v místech, kde si moÏná star‰í pamût-

níci vybaví zanedban˘ pfiízemní dÛm

s mansardovou stfiechou. Dnes zde

stojí fiada moderních ãinÏákÛ.

Vzne‰en˘ dÛm, jenÏ se mohl stát palá-

cem, nalezneme je‰tû na vedutû

R˘mafiova z roku 1693 a na

mapû z roku 1747. PfiestoÏe

neudrÏovaná rezidence ãa-

sem zanikla, naz˘vala se

dne‰ní Bartákova ulice

U vysokého domu

(Hohenhausgasse) a její

pokraãování kolem vel-

ké prodejny potravin

Hilarigasse (tj. ulice sv.

Hilária) je‰tû roku

1945. Teprve po získání

sovineckého panství ná-

hle práce ustaly, neboÈ se

ederovské snaÏení o udr-

Ïení janovického panství

ukázalo iluzorním.

Také Jan Vít se ukázal b˘t práv

kvalit ederovského hospodafiení

a vydal roku 1557 vlastní Horní fiád

pro Ïelezné doly. Do té doby existova-

ly horní fiády v˘hradnû k dolování dra-

h˘ch kovÛ, o Ïelezo totiÏ panovník zá-

jem nemûl a pfienechával je bez nárokÛ

majitelÛm panství. Slavnostního vy-

hlá‰ení ¤ádu se úãastnili s horním

hejtmanem Gessnerem i správce ham-

rÛ Michael Dietmer s purkmistry a pfií-

seÏn˘mi horního soudu. Stanovil roz-

sah tûÏby kaÏdého horního cechu - tû-

Ïafistva, dÛlní administrativu

a mnoho dílãích pravidel.

První zápis v horní knize se

dochoval aÏ z r. 1588

a Wolf Regensberg jím

získal právo uÏívat starou

‰tolu na Düren Hübel, tj.

na Suchém vr‰ku, tedy

v oblasti, jeÏ byla dÛle-

Ïit˘m centrem hank-

‰tejnského dolování.

Zaãali podnikat i místní

lidé a ne vÏdy erbovní.

Nad Re‰ovem vybudo-

val svÛj dÛl místní mly-

náfi Adam Friedl a nedale-

ko leÏela téÏ spoleãná jáma

Purkharda Pecka a tkalce

Jaroslava Va‰ka. V tûsné blíz-

kosti R˘mafiova smûrem

k Moravici v místech zvan˘ch

Bräundelstein dobfie vyná‰el Ïelezn˘

dÛl, kter˘ patfiil roku 1563 Kry‰tofu

Peerovi. Podnikali téÏ mnozí rytífii i ze

vzdálenûj‰ích konãin.

Vít Eder po roce 1569 modernizoval

téÏ daÀov˘ systém a panství pfie‰lo vût-

‰inou od naturální k penûÏní dani. Na

sv. Jana Kfititele se vybíral za kaÏdou

osobu poplatek 4 gro‰e. O sv. Martinu

platil kaÏd˘ sedlák z ãtvrtlánu 4 gro‰e

bez ohledu na bonitu pÛdy, zahradník

3 gro‰e a ãeleì s bezzemky za celou

rodinu pouhé 2 gro‰e. Majiteli panství

patfiil také v˘nos z odúmrti, tj. statky,

na nichÏ vymfieli majitelé i dûdici, pfii-

padly vrchnosti, jeÏ je znovu mohla

prodat. K dávkám patfiily téÏ sluÏby,

z nichÏ se v‰ak lidé mohli vyplatit za

nevelk˘ peníz. Jednalo se tfieba o hlás-

ku - tj. povinnost drÏet stráÏ na pan-

ském sídle, fiemeslníci platili tzv. ãinÏi,

existovala daÀ z ãiÏby (lapání ptákÛ),

platilo se za povolení sbûru bukvic pro

prasata ad. Také robota na panství

pfiedstavovala roku 1569 roãnû v cel-

kovém souãtu povinnosti v‰ech pod-

dan˘ch panství dohromady jen 554

dnÛ potaÏní roboty (s konûm) a 646

dnÛ pû‰í (práce pfii orání a seãení a-

pod.). I z ní se mnozí radûji vyplatili:

z denní roboty taÏní ‰esti gro‰i a z pû‰í

dvûma. K robotám patfiila práce u hutí

a dolÛ: odvoz rudy, dovoz paliva, ale

i dálkové jízdy pro víno do Dolních

Rakous, formanky pfii stavbách a opra-

vách cest, objektÛ i rÛzn˘ch dÛlních

a jin˘ch zafiízení. Mgr. Jifií Karel

Jan Vít Eder ze ·tiavnice

Z historie

Mûstská knihovna

PrÛvodkynû tajemn˘mi Jeseníky Irena ·indláfiová

UpozorÀujeme ãtenáfie, Ïe knihovna bude
od 22. 12. 2003 do 4. 1. 2004

U Z A V ¤ E N A



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 21/2003

15

rozhovor
S Janem âensk˘m krátce o divadle

Honzo, která je v souãasné dobû tvá domovská di-
vadelní scéna?
Je to momentálnû praÏská divadelní spoleãnost pa-

na Hanzlíãka, se kterou cestuji jiÏ pátou sezónu.

Jsem v podstatû na volné noze. Tento systém prá-

ce mi vyhovuje, je tady prostor i pro vedlej‰í he-

reckou ãinnost. AngaÏmá v kamenném divadle by

pro mne znamenalo jisté problémy napfiíklad s do-

drÏením termínÛ pfiedem dohodnut˘ch akcí nebo

bych byl svázán divadelními záskoky a podobnû.

Systém práce v agentufie, pokud tomu dobfie ro-
zumím, je tedy volnûj‰í neÏ v kamenném divadle?
Dá se to tak fiíci. Pochopitelnû také v agentufie pa-

na Hanzlíãka musí herci dodrÏovat pfiedem stano-

vené mûsíãní termíny pfiedstavení, které jsou na-

smlouvány. V kamenném divadle v‰ak musí herec

ãekat pfied pfiedstavením na telefonu, zda nebude

napfiíklad zmûna v pfiedstavení, a pak chtû nechtû

musí nastoupit v náhradním pfiedstavení nebo

v hereckém záskoku.

Musí se herec v dne‰ní dobû více ohánût, aby zís-
kal, jak se lidovû fiíká, dobr˘ k‰eft, nebo je to pfii-
bliÏnû stejné jako pfied dvaceti lety, kdy jsme kon-
ãili ‰kolu?

B˘t ãlenem kamenného divadla pfiiná-

‰í urãitou jistotu a více klidu. Nicménû

i pfied revolucí jsme byli vychovávaní

tím zpÛsobem, Ïe pokud jsi nepraco-

val, tak jsi mûl smÛlu, a pokud jsi ma-

kal, tak to bylo dobr˘. TakÏe pfiíli‰ná

zmûna v systému na‰í práce není.

Mnoho hercÛ cestování nebaví

a za agentury by nemûnili. Mnû to pro-

zatím nevadí. I kdyÏ jsou chvíle, kdy je

to tûÏk˘. Odjede‰ v pÛl tfietí odpoled-

ne, vrátí‰ se v jednu v noci. Obzvlá‰È

teì, kdyÏ pfiijde zima. Lidé, ktefií byli

na pfiedstavení, uÏ dávno spí a my je‰-

tû nûkde „bruslíme“ vánicí domÛ. Má

to i své stinné stránky. Na druhé stranû

jsou diváci nesmírnû vdûãní za to, Ïe

za nimi pfiijedeme, tfieba i nûkam do hor, a oni se tak

nemusí trmácet, mnohdy i nûkolik kilometrÛ, do di-

vadla. Tento zpÛsob herecké práce se mi líbí, nemû-

nil bych. Mám rád zmûnu a zatím mi to nevadí.

Hraje‰ je‰tû prince?!
(Honza se neubrání smíchu) Kdyby lidé vidûli mo-

je ‰ediny. Princové ode‰li za horizont. Teì jsou na

fiadû králové. A pak uÏ budu ãekat jen na pohádko-

vé dûdeãky.

Teì váÏnû. V jaké roli tû divadelní publikum ne-
bo televizní diváci mohou spatfiit v nejbliÏ‰í dobû.
Co pfiipravuje‰ nového?
Nastudovali jsme moc hezké pfiedstavení v kvûtnu

leto‰ního roku, které nese název Pfiíbûh Coco

Chanel a se kter˘m pfiijedeme snad i do R˘mafiova.

Je to inscenace, která se malinko vymyká tradiãní-

mu komediálnímu Ïánru na‰í agentury. Dal‰í ko-

medie, která stojí za pozornost, se jmenuje Lekce

lásky a jedná se o tfii pfiíbûhy z Boccacciova

Dekameronu. Téma pfiíjemné, lehké, nûkdy aÏ le-

chtivé. Vedle závazkÛ v agentufie pana Hanzlíãka

hrajeme pro dûti a pofiádáme veãery poezie v praÏ-

ské Viole, dále úãinkuji ve dvou pofiadech v Lyfie

Pragensis. První nese název Pfiivonût k rÛÏi a jsou

to pfiíbûhy lidí, ktefií se pokusili zmûnit alespoÀ

kousek svûta kolem sebe silou svého ducha a své

lásky. Jedná se o povídky z knihy Slepiãí polévka

pro du‰i. Druh˘m pofiadem je Noãní let Antoine de

Exupéryho. Docela zajímavá vûc. Pfiipravujeme

s televizí Nova seriál, kde bych si mûl zahrát malou

roliãku, dále se pfiipravuje televizní Velké putování

po lázních âeské republiky a pochopitelnû mám

dal‰í ãinnost komentátorskou - jedná se 

o uvádûní veãerÛ, pofiadÛ, programÛ. Od ledna na

mû ãeká konferování semifinále a finále Miss 2004.

Honzo, dûkuji ti za rozhovor a pfieji mnoho dal-
‰ích úspûchÛ na prknech, která znamenají svût.
Moc zdravím v‰echny va‰e ãtenáfie a doufám, Ïe

se nûkdy zase uvidíme naÏivo s na‰ím divad˘l-

kem. JiKo... pro Vás pro ‰tûstí srdeãnû H. âensk˘

PODùKOVÁNÍ
Ná‰ dík patfií firmû PC SERVIS R˘mafiov Michal Ihnát & Jan El‰ík za sponzorsk˘ dar 

pro na‰i dceru Vendulu, dlouhodobû hospitalizovanou na Dûtské klinice FN Olomouc.

Rodiãe Miroslav a Martina Havelkovi, R˘mafiov

Studentsk˘ klub

Svou violu jsem naladil co moÏno nejhloubûji ...
V minulém ãísle jsme v nové rubrice

Studentsk˘ klub pfiinesli zprávu o li-

terárním veãeru mlad˘ch r˘mafiov-

sk˘ch autorÛ, kter˘ se konal v mûst-

ské knihovnû, a na závûr jsme jako 

ukázku otiskli indiánskou povídku

Zdenka âermáka. RovnûÏ jsme pfii-

slíbili seznámit laskavého ãtenáfie

i s ostatními texty, jeÏ toho pfiíjemné-

ho podveãera zaznûly. Nyní nastala

pfiíleÏitost podûlit se o nû alespoÀ

krátk˘mi úryvky. Tentokrát razantnû

opustíme svût indiánsk˘ch m˘tÛ

a ponofiíme se do lehce dusivé atmo-

sféry melancholie a rozsochaté zdob-

nosti, které signalizují pfiíklon k de-

kadenci, smûru, jenÏ provází konce

století, pfielomy epoch i lidského vû-

ku a vyjadfiuje pocity únavy, stagna-

ce, zvniternûní, pûstûné bolesti

a skepse z toho, co má pfiijít.

Zatímco Martin Lo‰Èák dává ve

sv˘ch juvenilních básních zaznít in-

timní lyrice a pfiibliÏuje stav vlastní-

ho nitra obrazem kobky, Lubo‰

Hlavienka, inklinující k pfiíbûhovos-

ti, situuje rámcov˘ dûj svého románu

zcela stylovû do prostoru pseudogo-

tického kostela, kter˘ podtrhuje ta-

jemnost hlavního hrdiny. Na jedné

stranû tak stojí dekadentní morbidita,

na stranû druhé obliba dekorativních

popisÛ a krajní zjemnûlosti.

NuÏe, laskav˘ ãtenáfii, pohodlnû se

usaì a zamûstnej svou mysl, jsa nej-

pfiísnûj‰ím recenzentem. ZN

MARTIN LO·ËÁK

Prázdno

Prázdná du‰e, bolavá mysl,

necítím nic, nechte mû.

Nemá to smysl,

nic neztratil jsem,

ale krutû mi to chybí.

Nikomu neublíÏil jsem,

tak proã musím trpût?

Jsem opravdu tak sám?

Najde se nûkdo?

Proã pofiád trpût mám?

Hlava bolí, tûlo pálí,

zvuky kolem pádí,

je tam nûkde, nûkde v dáli.

Cítím to, sly‰ím to,

chci se dotknout,

v‰echno je to jen nepfiímo.

Tak daleko, i kdyÏ na dosah,

proã musím stále ãekat,

chci pfiekroãit ten práh.

Mûl bych rad‰i zapomenout?

Chtûl bych, bylo by to snaz‰í,

nemohu, není na co.

Bestie

Monotónní stûna zvuku,

tajemná temná dálka,

úpornû chladné vedro,

nejistota, nevûdomost,

sladk˘ mrtvoln˘ pach,

‰elest rostlin pou‰tû,

jistota smrti v dálce,

jen jdi, v‰ak pozná‰,

nadlidsk˘ stisk,

chladné, pevné, mrtvé

pafiáty dusí Ïivot,

nelidsk˘ fiev,

chladná vá‰eÀ,

vzru‰ení, bolest, smrt,

chladn˘ chrup, teplá krev,

hlava padla, tûlo kleslo,

zas je tu temno,

uÏ se tû‰í‰?

Pfií‰tí noc, v‰ak uvidí‰.
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LUBO· HLAVIENKA: Zpovûì
Klapot bot periodicky dopadajících na kamenné

dláÏdûní novogotického kostela na 35. ulici se jako 

údery mocného kladiva rozléhal po celé hlavní lodi.

Tam v dáli, v nekoneãn˘ch prostorách za barevn˘mi

vitráÏov˘mi okny si sice divoká boufie vybíjela svou

zlost do chladné fiíjnové noci, ale tady, pod dohledem

desítek svat˘ch, ktefií ze závratn˘ch v˘‰in nástûnn˘ch

fresek, obepínajících jako chapadla chobotnice cel˘

kostel, shlíÏejí den po dni na ty, pro nûÏ ideály, za kte-

ré oni pfied dávn˘mi staletími trpûli, nejsou jen bez-

cennou vete‰í, se nûjaká postava pomalu pfiibliÏuje

ke zpovûdnici. Jde pomalu, jako by se bála otevfiít

své svûdomí a vyzpovídat se ze sv˘ch hfiíchÛ. V jed-

nu chvíli se pfied zpovûdnicí zastaví a pfiem˘‰lí, zda

má vÛbec pokraãovat dál, stojí tam dlouho, ale nako-

nec pfiece jenom otevfie vrátka zpovûdnice a usedá

dovnitfi.

To uÏ se v pfiítmí pfiíãné lodi blíÏí ke zpovûdnici sv˘-

mi krátk˘mi kroky i otec Giacomo, kterého dupot bot

vyru‰il z usilovného spánku, jemuÏ se oddával v jed-

né ze zadních místnÛstek kostela. Touto dobou to uÏ

bude okolo deseti let, co ho nevyzpytatelné cesty o-

sudu zavály aÏ do tûchto neutû‰en˘ch konãin, kde ve

dne sice vládne zákon, ale noc je zasvûcena zloãinu

a bezpráví. Nikdy v‰ak nelitoval toho, Ïe zde musí

b˘t, právû naopak, bral to v‰e jako v˘zvu, zkou‰ku

pevnosti své víry. Zkou‰ku, v níÏ on zcela urãitû ne-

zklamal.

Dobfie si totiÏ je‰tû vzpomínal na ruiny, které zde ten-

krát na‰el, na noãní pfiestfielky pfiede dvefimi kostela

a na krev, kterou musel vÏdy ráno poté sm˘vat ze

schodÛ. A dnes? Kostel, kter˘ se mu podafiilo i s jeho

nejbliÏ‰ím okolím vyjednat za neutrální území, je 

opraven˘, zdi novû natfiené a na nedûlní m‰e chodí

rok od roku ãím dál více lidí. Aãkoliv si to nechtûl

pfiiznat, byl na sebe py‰n˘. Dokázal to, co se mno-

h˘m nezdafiilo v nesrovnatelnû pfiíznivûj‰ích podmín-

kách. A hlavnû, dokázal to skoro celé úplnû sám.

Pfiesto uÏ ale cítil, Ïe ho jeho práce zaãíná zmáhat, uÏ

nebyl tak bystr˘ a ãil˘ jako dfiíve. Není to ani tak

dlouho, co zaãal nosit br˘le, a jeho kosti mu uÏ také

zaãaly jasnû dávat najevo, Ïe jiÏ není nejmlad‰í. Cítil,

Ïe stárne, a také cítil, Ïe na v‰e uÏ sám nestaãí.

Jednou z mála vûcí, ke které ale neztratil chuÈ, byly

zpovûdi; ne ty obvyklé, ty, pfii nichÏ se manÏelky

chodí vyznat z nevûry jen proto, Ïe uÏ o tom ví

v‰ichni kromû jejich manÏelÛ. Ne, on miloval ty zpo-

vûdi, kdy lidé pfii‰li do kostela, kdyÏ byl prázdn˘, za

nocí jako je tato. Rád jim naslouchal, vyprávûli mu

o sv˘ch Ïivotech, o sv˘ch tuÏbách, o sv˘ch zklamá-

ních a chybách, pfiicházeli sem nejen pro radu, ale

hlavnû proto, aby nebyli ve sv˘ch bolestech tak zou-

fale sami.

Uplynulo v‰ak jiÏ mnoho mûsícÛ od doby, kdy kos-

telní zdi naposled vyslechly jednu z takov˘chto zpo-

vûdí. UÏ pomalu pfiestával doufat, Ïe by mohl opût

nûkdo pfiijít, aÏ dnes, kdy ho z blahodárného spánku

vyru‰il vzdálen˘ dupot, poznal, Ïe ta chvíle teì opût

nastala.

Pomalou, houpavou chÛzí do‰el aÏ ke zpovûdnici, do

níÏ pfied chvílí ve‰la i postava. Otevfiel dvífika a se

znatelnou úlevou dosedl na vypolstrované sedátko.

Aãkoliv byla uvnitfi tma, dobfie rozeznával rysy mu-

Ïe sedícího vedle nûj. Mûl dlouh˘, protáhl˘ obliãej,

bradu mu zdobily dlouhé ãerné vousy, vlasy, snad

je‰tû ãernûj‰í neÏ vousy, se vzadu sbíhaly do jediné-

ho, sponou staÏeného místa, odkud se jako temn˘ vo-

dopád rozstfiikovaly aÏ na záda. Ostfie, zelenû pla-

noucí oãi se upíraly kamsi do nekoneãn˘ch dálek

a mrtvolnû bledé ãelo se co chvíli jemnû zvrásãilo.

A byla to právû barva jeho kÛÏe, co otce tak upouta-

lo, byla bledá, snad více neÏ bledá, byla bílá jako ãer-

stvû padl˘ sníh. Nedokázal si vÛbec vybavit, jestli nû-

kdy vidûl nûco podobného.

„KdyÏ jsem byl je‰tû mal˘ chlapec,“ vytrhla otce ze

studia tváfie slova, jeÏ proletûla vzduchem jako ‰ípy

prérií, „fiíkával mi mÛj otec, Ïe aby muÏ mohl b˘t

muÏem, musí mít sílu jako b˘k v corridû, v˘drÏ jako

taÏní ptáci letící na zimu do tepl˘ch krajin a srdce

ãisté, jako je voda poskakující v horsk˘ch bystfii-

nách.“

„TvÛj otec je asi velmi moudr˘ muÏ, pokud ti toto fií-

ká,“ opáãil mu rozváÏnû páter.

„Ach ano, mÛj otec byl opravdu velice moudr˘ ãlo-

vûk,“ za‰eptal cizinec hlasem, v nûmÏ se oz˘vala ne-

fal‰ovaná lítost.

„To je mi velice líto,“ rychle dodal knûz. „Ale ãas je

neoblomn˘, zpût se nevrací a pfied smrtí se nikdo

z nás neschová.“

„To ano, ale stejnû jako se nûkdo pfied ní schovává,

mÛÏe na ni jin˘ pohlíÏet jako na nedosaÏitelné vy-

koupení z údûlu, jehoÏ hofikost okou‰í kaÏd˘ den,“

odpovûdûl muÏ, ãímÏ pátera naprosto pfiekvapil.

Nastalo ticho, naru‰ované jen bubnováním de‰Èo-

v˘ch kapek na okenní parapety. Dlouhé, nepfiirozené

ticho, bûhem nûhoÏ oba pfiem˘‰leli, co fiíct dál.

„Myslím, Ïe nechápu, co jsi tím chtûl fiíct, synu,“ pro-

lomil otec po nekoneãnû dlouhém mlãení bariéru ti-

cha a nejistoty.

„A není to snad jedno?“ prohodil muÏ, „vÏdyÈ jsme

zde kvÛli nûãemu úplnû jinému, neÏ je jen hloupé tla-

chání o niãem. Ne snad?“ obrátil svÛj zrak ke knûzi,

ale je‰tû dfiív, neÏ ten mohl cokoliv fiíct, pokraãoval

dál ve svém monologu. „Víte, otãe, je to jiÏ dávno,

velmi dávno, co jsem byl naposled v kostele, a pfiece

si pofiád pamatuji v‰e, co se tam tenkrát událo. A den

co den, vÏdy kdyÏ usínám uprostfied ãtyfi hol˘ch stûn,

mezi nimiÏ se pfievaluje jen v‰ím prostupující prázd-

nota, onen den proklínám, stejnû jako proklínám

i v‰echny dny a noci, které pfii‰ly poté, a proklínám

i sám sebe. Doufám, Ïe tedy chápete, jak tûÏké bylo

mé rozhodování, zdali sem mám, ãi nemám jít.“

„Ale synu, nic snad není tak hrozné, jak by se mohlo

prvnû zdát,“ fiekl otec naprosto klidn˘m hlasem.

„Vyzpovídej se a vûfi mi, Ïe se ti uleví, vÏdyÈ proã bys

sem jinak chodil v tak pokroãilou hodinu?“ dodal.

„Ale samozfiejmû, zpovûì. Oãi‰tûní na‰ich prohni-

l˘ch du‰í od hfiíchÛ, jeÏ na nich ulpûly a pfiíli‰ pálí na

to, abychom na nû mohli

zapomenout jako na

mnohé pfiedchozí. Ta

zpovûì, pfii níÏ Ïádáme

Boha, aby nám odpustil

na‰e pochybení, a sami

pfiitom nedokáÏeme od-

pou‰tût ani sobû navzá-

jem.“

„Co to fiíká‰, synu,

vÏdyÈ.“

„VÏdyÈ co? BÛh mû po-

trestá, nebudu mít klid na

zemi ani na nebi? Tak uÏ

je to i teì, tak co se zmû-

ní? Nic, vÛbec nic, noci

budou pro mne pofiád

stejnû prázdné a chladné a dny pofiád stejnû kruté

a bezcitné. Otãe, já uÏ hofiím v plamenech pekeln˘ch

kaÏdou chvíli svého Ïivota. Ne, otãe, já nechci zpo-

vûì, to, o co vás Ïádám, o co vás úpûnlivû prosím, je,

abyste mne vyslechl a dovolil mi neb˘t ve svém utr-

pení tak beznadûjnû sám, protoÏe kde jinde bych mûl

hledat pochopení, kdyÏ ne zde?“ klesl hlasem tak, Ïe

poslední slova doplula ke knûzi jen s velikou náma-

hou. Pak sklopil svÛj zrak do prachu zemû a z úst mu

vyklouzla jen jediná vûta: „Otãe, vyslechnete mne?“

Otec sedûl na svém polstrovaném sedátku a cítil, jak

se mu chladn˘ pot spou‰tí snad ze v‰ech pórÛ na je-

ho tûle, aÏ se málem lekl, Ïe se v nûm utopí. âím dál

jasnûji si uvûdomoval, Ïe ho ten muÏ dûsí, ale oã ví-

ce ho dûsil, tím více v nûm rostla touha poodhrnout

pfiíkrov tajemství, jenÏ ho zahaloval, a spatfiit ãistou

pravdu o jeho osudu. A proto jen pok˘val hlavou

a ãekal, co bude dál.

Jako ozvûna vzdálené boufie se k otcov˘m u‰ím do-

neslo muÏovo dûkuji.

„Dobrá tedy,“ zaãal muÏ po chvíli mluvit hlasem,

v nûmÏ se zrcadlila ve‰kerá jeho bolest a utrpení,

„dnes poprvé za celou vûãnost se podûlím o svÛj 

osud s nûk˘m jin˘m neÏ jen s krysami a podobnou

havûtí. V m˘ch vzpomínkách opût oÏijí lidé, jejichÏ

osudy jiÏ dávno zavál ãas. Opût mi bude dovoleno

projít se spletí madridsk˘ch uliãek, znovu mû oslní

stfiechy pafiíÏsk˘ch domÛ, z nichÏ jako houby vyrÛ-

stají stovky vûÏí a vûÏiãek, deroucích se vzhÛru k v˘-

‰inám, je‰tû jednou ke mnû doplují duté údery Big

Benu, vítajícího nov˘ vûk.

Dost v‰ak jiÏ tûchto fieãí, je nejvy‰‰í ãas zaãít, tak te-

dy zaãnûme. Mé jméno je Miguel Ignazio de Alkorta,

a jak jiÏ mé jméno jasnû napovídá, jsem ·panûl

a jsem Andalusan, stejnû jako mÛj otec byl

Andalusan a stejnû jako i otec jeho otce byl

Andalusan. Svûtlo svûta jsem v‰ak poprvé spatfiil ve

sluncem prosyceném Madridu léta Pánû 1545, v do-

bû, kdy ...“

„Sly‰el jsem uÏ za svÛj Ïivot mnoho lÏí,“ skoãil mu

nevybírav˘m zpÛsobem do fieãi otec, „ale tato je nej-

vût‰í, jakou jsem kdy ...“

„Vy si myslíte, Ïe lÏu?“ umlãel muÏ rozhofiãen˘ ot-

cÛv v˘lev hlasem chladn˘m jako vítr vanoucí od pó-

lu. „Ano, jsem ‰patn˘. Co víc, má du‰e je ãerná jako

nejtemnûj‰í noc, ale nejsem lháfi. NeÏádám vás, otãe,

abyste mne litoval, a ani nevûfiím, Ïe pochopíte to, co

proÏívám kaÏdou noc svého prokletého Ïivota, ale

zapfiísahám vás, vûfite mi tak, jako vûfiíte v pevnou

zemi pod sebou a nebe nad hlavou.“ Pomalu zvedl

hlavu a zadíval se otci dlouze do oãí. „Vûfite mi, otãe,

prosím, vûfite, já nejsem lháfi.“

MuÏ se opût zadíval do zemû, poté se pevnû usadil,

letm˘m pohledem zkontroloval knûze nervóznû se

vrtícího na sedátku a tich˘m hlasem zaãal opût vy-

právût. (Pokraãování pfií‰tû)
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Úsmûvnû

To není na‰e!

Potápí se r˘mafiovsk˘ Titanik?
VáÏení spoluobãané, jak jsme se dovû-

dûli ve ãtvrtek 20. 11. 2003 od jednoho

ze zastupitelÛ, máme ono „divadlo pro

obãany“ za sebou, jen zatím stále je‰tû

nevíme, kolik nás vlastnû bude stát a ãí

to budou kapsy, do kter˘ch za nûj za-

platíme. Je smutné, kdyÏ musíme zjis-

tit, Ïe vlastnû zástupci, které jsme si sa-

mi navolili, jiÏ rok po volbách nestojí

o ná‰ zájem, o na‰i podporu a o názor

sv˘ch spoluobãanÛ, aÈ uÏ je jak˘koliv.

MoÏná Ïe opût pfied volbami si vzpo-

menou na obãany a pfiijdou do na‰ich

fiad apelovat na na‰i obãanskou povin-

nost a ohromovat sv˘m zájmem

o v‰ední starosti voliãÛ a navzájem se

pfiedbíhat s proklamovan˘mi sliby

o zájmy vefiejné. A pan doktor Horák

se bude moci opût plamennû rozepiso-

vat, jak nepfiátelské aktivity kolegÛ

mohou zapfiíãinit uzavfiení na‰í nemoc-

nice. Ptám se tedy „Proã pan doktor

pokládá funkci jednatele ve spoleãnos-

ti?“ - Ïe by stejnû jako pan fieditel mys-

lel na zadní koleãka a pro jistotu si

chystal soukromou praxi?!

Myslím, Ïe je to ta „nejvût‰í nehoráz-

nost“, jakou jsem kdy sly‰ela, aby ãlo-

vûk, kter˘ se bije v prsa, jak mu jde

o na‰i nemocnici, si jako první z fiad

personálu zaji‰Èoval svoji budoucnost.

Pro nás obãany stejnû jako pro MûÚ

by to mûl b˘t jasn˘ signál, kter˘ vyvo-

lá okamÏitou reakci, neboÈ kdyÏ sa-

motní majitelé, ktefií mají k ekonomi-

ce a hospodafiení spoleãnosti nejblíÏe,

se chystají opou‰tût tento rozjet˘ vlak

(nebo snad Titanik?), co jiného pfied-

pokládat, neÏ Ïe se jej pomalu chysta-

jí zbrzdit a následnû zastavit úplnû.

Chci vûfiit, Ïe zastupitelé neprodlenû

povûfií zástupce mûsta v této spoleã-

nosti, tedy p. starostu, aby neodkladnû

poÏadoval zakomponování § 136 odst.

3 OZ do Spoleãenské smlouvy

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov, a zákaz

konkurence by se pak vztahoval na

v‰echny její spoleãníky. Ptám se také,

zhodnotil-li a pfiedloÏil-li nûkdy nû-

kdo, jak˘ byl podíl na v˘voji nemoc-

nice minul˘m vedením mûsta, tedy

b˘val˘m p. starostou Koláfiem, kter˘

nám tak vá‰nivû podával ekonomick˘

v˘klad, aniÏ by si pak byl jist, zda te-

dy „delta plus, ãi delta mínus?“, jak˘

je podíl b˘valého místostarosty 

p. Kropáãe, kdyÏ se cítil b˘t z padesá-

ti procent lépe informován neÏ v‰ich-

ni pfiítomní? Copak v‰echny valné

hromady spoleãníci za fieditelování 

p. ÎiÏky prospali? Jak je moÏné, Ïe ani

tehdy nemûli spoleãníci zájem na oka-

mÏitém zfiízení dozorãí rady? MoÏná

by opravdu nebylo ‰patné poslechnout

si zmiÀované magnetofonové zázna-

my z tûchto dob. Ono moÏná i své vy-

povídá úãast a zájem zb˘vajících spo-

leãníkÛ na tomto zasedání.

Mohu fiíci, Ïe toto vefiejné zasedání za-

stupitelstva bylo pro mne samotnou

neskuteãn˘m rozbfieskem a poznáním

toho, Ïe nejen velká politika je bojem

pfiedev‰ím o své vlastní osobní zájmy

a obãan a zájmy vût‰iny jdou naprosto

stranou. My v‰ichni bychom si v‰ak

mûli uvûdomit, Ïe míra, s kterou budou

páni zastupitelé svoje megalomanské

postoje prosazovat, je úmûrnû vázána

na ná‰ zájem, ne jednotlivce, ale vût‰i-

ny obyvatel na‰eho mûsta, o vûci ve-

fiejné. Jen pak a tehdy mÛÏe dojít k to-

mu, Ïe radu i zastupitelstvo si vycho-

váme k obrazu svému, Ïe sliby jednou

jimi dané pfied ‰irokou vefiejností bu-

dou pro nû závazné a Ïe si zvyknou

zodpovídat se a obhajovat vlastní kro-

ky vefiejnû pfied sv˘mi voliãi a ná‰ zá-

jem potom nebude naz˘ván jako „di-

vadlo pro vefiejnost“! Vûfite, Ïe potom

se pro nás v‰echny stanou volby do za-

stupitelstva jednoznaãnou záleÏitostí,

aniÏ by ãlovûk musel dlouze pfiem˘‰-

let, komu s dÛvûrou dá svÛj hlas.

Vrátím se je‰tû jednou a naposled

k ãlánku p. Horáka z ã. 19/2002, kde

se zmiÀuje o zástupcích koaliãních

stran, ktefií slibují poslu‰nost vládní

stranû v˘mûnou za ministerská kfiesla.

Chci se pouze zeptat: „Za jakou po-

slu‰nost bylo pfiislíbeno na 99,9 % ji-

stému panu radnímu místo fieditele

slouãen˘ch ‰kol?“ Vûfite, Ïe odpovûì

neãekám, jen v‰em zúãastnûn˘m pfieji

klidné spaní. Marcela Vojtková

(Tento pfiíspûvek vychází v doslovném znûní, pro‰el pouze gramatickou opravou. Pozn. redakce.)

JiÏní Morava nav‰tívila vinárnu „U ChlachulÛ“
Kdo ‰el v sobotu 22. listopadu okolo vinného 

sklípku na OkruÏní ulici, jistû nevûfiil sv˘m u‰ím.

Pfiekrásné slovácké melodie se linuly z malého 

útulného sklípku Chlachulov˘ch. Zaznûly v podání

muzikanta, jak˘ se rodí jednou za sto let, pana

Jifiího Vystrãila. Hosté pozvaní na slavnost „nové-

ho vína“ byli velmi mile pfiekvapeni v‰ím, co pro

nû hostitel pfiipravil. Nebyla to jen ochutnávka ne-

spoãetn˘ch druhÛ vín, nebylo to jen útulné a milé

prostfiedí a pozornost hostitelÛ. K milému pfiekva-

pení v‰ech pfiítomn˘ch vystoupili i ãlenové dnes jiÏ

legendárního ochotnického souboru Mahen s velmi

vtipn˘m a vhodnû vybran˘m úryvkem ze Ïivota

Karla IV. a pana Bu‰ka z Velhartic. Vystoupení her-

cÛ, jistû pod taktovkou paní reÏisérky Hany

Vystrãilové, v˘bornû zapadlo do celé akce. Díky

pozornosti pofiadatele byly pfiipraveny i texty slo-

váck˘ch písní, které si v‰ichni rádi zazpívali. Pan

Jifií Vystrãil sv˘m umûním zastoupil na varhanách

cel˘ cimbálov˘ soubor, a tak bylo moÏné pfienést se

v pfiedstavách aÏ do sklípkÛ Slovácka.

Lze jen litovat, Ïe vinn˘ sklípek nemÛÏe pojmout

více náv‰tûvníkÛ. Tato jistû ojedinûlá akce si za-

slouÏí velké uznání a pochvalu. R. Mûfiínsk˘

Osadní v˘bory informují

Janovická v˘stava pfiinesla inspiraci na Vánoce
Od pondûlí 24. listopadu do pátku 28. listopadu mû-

li v‰ichni zájemci moÏnost shlédnout v˘stavu prací

‰ikovn˘ch rukou a nápadit˘ch hlav v prostorách 

osadního v˘boru v Janovicích. ·lo jiÏ o tfietí v˘sta-

vu, která zde byla uspofiádána. První s názvem

Promûny Janovic probûhla v fiíjnu 2002 a prezento-

vala historii Janovic, Janu‰ova a Nového Pole, dru-

há z jara 2003 se vûnovala dílu místního malífie

Miroslava Morávka. Tentokrát byla její tematika

zcela sváteãní - mikulá‰ská, adventní a vánoãní -

a témûfi v‰echny exponáty vyrobily janovické Ïeny

a dûti ze ‰kolní druÏiny a matefiské ‰koly. KaÏd˘,

kdo vstoupil do improvizované v˘stavní sínû, mohl

nasát pfiíjemnou, ryze vánoãní vÛni a pokochat se

pohledem na rozmanité v˘robky, ozdÛbky, dekora-

ce a cukrovinky, které tu prozrazovaly dûtskou hra-

vost, tu Ïenskou peãlivost, tu zase fiemesln˘ fortel.

„·lo hlavnû o nápady, z jak˘ch maliãkostí lze pfii-
pravit Vánoce,“ fiekla nám referentka osadního v˘-

boru Dá‰a Vogelová. Vedle tradiãních marcipáno-

v˘ch zvífiátek a perníkov˘ch chaloupek, vy‰íva-

n˘ch a háãkovan˘ch ubrusÛ, malovan˘ch sklenic

a ruãnû poti‰tûn˘ch triãek, mikulá‰sk˘ch punãoch

a ozdob ze su‰eného ovoce a ofiechÛ byl k vidûní ta-

ké napfiíklad svícen vyroben˘ z izolátoru, jinde ja-

ko dekorativní prvek poslouÏila drátûnka na nádo-

bí. Na první pohled zaujal rovnûÏ originální stojan

na vánoãní stromeãek z dílny kováfie Pfiemysla

Mazela nebo ruãnû vyrobené adventní vûnce teprve

ãtrnáctileté ·árky Furi‰ové, které byly hned první

den témûfi v‰echny rozprodány. „PÛvodnû mûlo jít

jen o ukázku ‰ikovnosti janovick˘ch obyvatel, ale
o v˘robky byl takov˘ zájem, Ïe se v˘stava stala prak-
ticky okamÏitû prodejní. Lidé si vyhlédnuté práce za-
mluvili a v pátek pfii ukonãení v˘stavy si je odnesli,“
dodává Dá‰a Vogelová. V̆ stava, která mûla slouÏit

pfiedev‰ím inspiraci, v pátek skonãila. Vánoce v‰ak

teprve nadcházejí a jejich kaÏdoroãní pfiedzvûstí je

advent. Na poslední adventní nedûli 21. prosince

proto osadní v˘bor pfiipravil koncert na zámku

v Janovicích, jehoÏ hlavním protagonistou bude pû-

vecké sdruÏení Variace z R˘mafiova. I na nûj jsou

v‰ichni Janoviãtí i pfiespolní zváni. ZN

Sousedce, milé postar‰í paní, pfiivezli uhlí. Je to hezké,

kdyÏ si lidé pomáhají. Mlad˘, statn˘, sportovnû zaloÏen˘

soused dlouho neváhal a s kamarádem se pustili do pfie-

mísÈování ãerného zlata do sklepa. Uvidûl to tfietí z kama-

rádÛ a za muÏského vtipkování pfiiloÏil taky ruku k dílu.

Jejich tfii dûti si hrály nedaleko za plotem v kfioví, ma-

minky byly spokojené, dûti mají dohled a muÏi mají snad

o schÛdek blíÏ do nebe, dûlají pro svou bliÏní nûco dob-

rého.

To byla rychlost, jak uhlí mizelo do sklepa! Spokojená

paní sousedka chtûla finanãnû vyrovnat pomoc. No ani

nápad! TakÏe z dobrého srdce pfiinesla lahvinku, nûco,

aby vnitfinû zahfiálo. To se nedalo odmítnout a v první kos-

mické rychlosti zmizelo v útrobách zdatn˘ch brigádníkÛ.

Ale pfii pohledu na dno láhve bylo nûjak smutno, Ïe uÏ je

sklenice prázdná. Jak se fiíká, chytli slinu. Obchod je ne-

daleko, peníze pfii ruce. Pro jistotu koupíme dvû, kdyby

nûkdo potfieboval taky „první pomoc“.

A najednou bylo ‰ero, skoro tma. Z oken se ozvalo:

Vezmi Pavlíka a pojìte domÛ! Honzík aÈ jde veãefiet a ty

taky! Pojìte!

Tatínkové dopili pro jistotu i zbytky, aby se obsah nezka-

zil, kaÏd˘ popadl jednoho kluãíka a domÛ! A ve tfiech do-

mácnostech se ozvaly hlasy vydû‰en˘ch velitelek: „Ale to

není ná‰ kluk!!“

A otec tûÏk˘m jazykem jenom povzdechl: „A mnû to by-

lo divné, Ïe tak fival a bránil se!“

Maminky si své ratolesti vzájemnû vymûnily a otcové se

zdravû vyspali spánkem spravedliv˘ch. Úsmûvná vzpo-

mínka zÛstává.  Si
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Sport

R˘mafiov sebral body Pfierovu
V nedûli 29. listopadu odehrál florbalov˘ klub

Medvûdi R˘mafiov ve sportovní hale v Bfiidliãné

dvû kola SM pfieboru muÏÛ - divize Západ. V prv-

ním utkání zmûfiili své síly s aktuálnû druh˘m t˘-

mem soutûÏe FBC Sokol Pfierov.

Zápas mûli Medvûdi o to jednodu‰‰í, Ïe mûli doko-

nale pfieãtenu taktiku a herní styl soupefie, a tak

pfiesnû vûdûli, co mají na Pfierov hrát. Poprvé se

skóre mûnilo jiÏ po devadesáti sekundách hry, kdy

R˘mafiov‰tí potrestali vylouãení soupefie. Po asi-

stenci Honzy Jablonãíka se trefil Marek Bocián,

kter˘ se trefil hned v premiérovém utkání. Poté se

dostali do hry hosté a Medvûdi hráli ze zabezpeãe-

né obrany, ve které se sice tu a tam objevila okénka,

nicménû první tfietina skonãila 1:0 pro domácí.

Po dvou minutách druhého dûjství se opût mûnilo

skóre. Tentokrát se radovali Pfierov‰tí, kdyÏ po leh-

kém nahození od pÛlky skonãil míãek za zády pfie-

kvapeného brankáfie Bayera. Na jeho obhajobu nut-

no dodat, Ïe pfies clonící hráãe nemohl stfielu vÛbec

vidût. Z obdrÏené branky se Medvûdi brzy oklepali,

v 8. minutû nebezpeãnû stfiílel JalÛvka, bohuÏel tre-

fil pouze clonícího VíÈu ·opíka. R˘mafiov‰tí fanou‰-

ci se doãkali ve dvanácté minutû. Po standardní si-

tuaci se míãek po ose Hnát - Jablonãík - Ovãaãík

dostal aÏ za záda pfierovského gólmana. Po druhé

tfietinû tak mûli domácí k vítûzství o gól blíÏe neÏ je-

jich soupefi.

Do tfietice druhá minuta a opût se mûnilo skóre zá-

pasu. Hráãi Sokola ukázali, Ïe ne náhodou se pohy-

bují na ‰pici tabulky a po bleskové kombinaci zavû-

sil nepokryt˘ hráã do horního rÛÏku branky.

Medvûdi odpovûdûli po sto dvaceti sekundách.

Dokázali vyuÏít dal‰í standardní situace v rohu.

Tomá‰ Hnát pfiihrál Honzovi Jablonãíkovi, ten za

bránou „zakvedlal“ míãkem a zasunul jej zmatené-

mu brankáfii hostí k volné tyãi. Po této brance na

hosty padla krize, kterou dokázali R˘mafiov‰tí po-

trestat v osmé minutû. Daniel JalÛvka dokázal, Ïe

má cit pro kombinaci a o zadní mantinel pfiihrál zce-

la osamocenému Jirkovi Vojtkovi, pro nûhoÏ nebyl

problém trefit odkrytou branku. R˘mafiov vedl

o dvû branky a zdálo se, Ïe si v poklidu pfiipí‰e dal-

‰í dva body do tabulky. Ve tfiinácté minutû ov‰em

svitla Sokolu nadûje na bodov˘ zisk, kdyÏ dokázali

vyuÏít pfiesilovou hru. Medvûdi v‰ak jiÏ zmûnu skó-

re nepovolili a ubránili tak cenné dva body.

V̆ sledek utkání 4:3.

Ve druhé utkání ãekal R˘mafiov do té doby nemast-

nû-neslanû hrající ·umperk. Hosté v leto‰ní sezónû

spoléhají na taktiku ãastého pfieru‰ování hry drobn˘-

mi fauly a z toho plynoucí psychické rozhození sou-

pefie. Dvû tfietiny slavili s touto taktikou úspûch.

Star‰í hráãi R˘mafiova se nechali vyprovokovat a ví-

ce neÏ hfie se vûnovali oplácení soupefii, které roz-

hodãí trestali dvouminutov˘mi vylouãeními.

Opravdu hrát zaãali Medvûdi aÏ ve tfietí tfietinû, kdyÏ

o pfiestávce notnû zv˘‰il hlas trenér. Poslední tfietinu

sice vyhráli 2:1, nicménû v koneãném úãtování jim

to nebylo moc platné. ·umperk mûl totiÏ po úvod-

ních dvou tfietinách pûtibrankov˘ náskok a tak v˘-

sledek utkání znûl 6:2 v neprospûch domácích.

Dal‰í dvû utkání sehrají Medvûdi 20. prosince

v Pfierovû, kde se stfietnou se siln˘mi celky FBC

Cerwinge Fr˘dek-Místek, resp. 1. FbK RoÏnov

p/R „B“.

Sestava SK Medvûdi R˘mafiov: Bayer Josef, Polãák

Michal - Kaláb Michal, Kaláb Zdenûk - ·opík

Michal, BoÏák Zdenûk - Jablonãík Jan, Hnát

Tomá‰, Ovãaãík Miroslav - JalÛvka Daniel, ·opík

Vítûzslav, Vojtek Jifií - Bocián Marek - trenér:

Cholek Zdenûk.  ChOli

Úspûchy mlad˘ch jezdcÛ z PA-RA junior
motocross team Horní Mûsto

PA-RA junior motocross team tvofií

v kategorii 85 ccm jedenáctilet˘

Pavel ·a‰inka a v kategorii 125

ccm ãtrnáctilet˘ Radek ·a‰inka.

Tito dva zaãínající nadûjní jezdci

dosáhli v leto‰ní sezónû fiady úspû-

chÛ. Ve vloÏeném závodû juniorÛ

do 85 ccm pfii Mistrovství âeské re-

publiky v motorskijöringu v Hor-

ním Mûstû získal ve tfiídû 85 ccm

Radek ·a‰inka s Jaroslavem

Henychem první místo a Pavel

·a‰inka s Bárou Haberhauerovou

místo druhé.

Pavel ·a‰inka se kromû toho letos

poprvé úãastnil Mistrovství âeské

republiky ve tfiídû 85 ccm a obsadil

pûkné tfiiadvacáté místo. V Pfieboru

Moravy se umístil celkovû dvacát˘,

v Pfieboru Stfiediska motocyklov˘ch

sportÛ SMS Opava skonãil na dva-

náctém místû, ve V˘chodoãeském

poháru juniorÛ na pátém místû

a v Moravském poháru juniorÛ zís-

kal ve své kategorii druhé místo.

Radek ·a‰inka zaãal tuto sezónu na

stroji ve tfiídû 85 ccm a v jejím prÛ-

bûhu pfiesedlal na silnûj‰í stroj ve

tfiídû 125 ccm. I pfies zmûnu katego-

rie se mu podafiilo získat dobrá 

umístûní, napfiíklad v Zimním tele-

vizním motokrosu v Dobfianech byl

z celkov˘ch ‰edesáti zúãastnûn˘ch

jezdcÛ pûtadvacát˘ a ve své tfiídû

125 ccm se umístil dokonce na ãtvr-

tém místû. V Pfieboru Stfiediska mo-

tocyklov˘ch sportÛ SMS Opava ab-

solvoval pouze tfii závody z dvanác-

ti a skonãil na devatenáctém místû.

Nejvût‰ím úspûchem této sezóny

pro nûj bylo ocenûní na Moravském

poháru juniorÛ - druhé místo.

Oba mladí jezdci letos absolvovali

svoji první jezdeckou sezónu, bû-

hem níÏ získávali zku‰enosti.

Aãkoliv byli teprve nováãky, vedlo

se jim velmi dobfie, a jak naznaãuje

v˘voj, patrnû v nich budeme mít ús-

pû‰né motokrosové reprezentanty.

Popfiejme jim mnoho úspûchÛ

v dal‰ích sportovních aktivitách, aÈ

jim vydrÏí elán i chuÈ do budoucích

zápolení a nastávající sezóna 2004

se vydafií.  Pavel ·a‰inka, trenér

R˘mafiovák jede do Skotska na mistrovství Evropy
V sobotu 22. listopadu se konalo jiÏ

XXXV. MâR muÏÛ, Ïen, juniorÛ a ju-

niorek v pfiespolním bûhu. Dûji‰tûm

‰ampionátu bylo známé lyÏafiské stfie-

disko Nové Mûsto nad Metují a na‰e

mûsto zde mûlo v kategorii juniorÛ své

Ïelízko v ohni, Tomá‰e Bednáfie.

Pravideln˘m ãtenáfiÛm R˘mafiovského

horizontu jistû netfieba pfiedstavovat.

V osmnácti letech je juniorsk˘m mist-

rem âeské republiky na 1500 i 3000

metrÛ, na trati 1500 m zvítûzil i na

Mistrovství âeské republiky muÏÛ do

dvaadvaceti let, dobûhl druh˘ v závodû

ve Slovinsku atd., zkrátka sbíral v le-

to‰ním roce na atletickém ovále jeden

úspûch za druh˘m. Paradoxnû ale nej-

vût‰ího dosáhl v krosovém bûhu, nebo

chcete-li „pfiespoláku“. Pro juniory zde

byla pfiipravena ‰estikilometrová traÈ.

„Pro mû aÏ moc dlouhá, a navíc krosy

normálnû nebûhávám, mûní se zde

ãasto rytmus, jednodu‰e závodím ra-

dûji na dráze,“ pfiiznal se Tomá‰. V je-

ho kategorii bûÏela více neÏ ãtyfiicet

závodníkÛ a jen první ãtyfii bûÏci v cíli

mûli zaji‰tûn postup na mistrovství

Evropy v krosu, které se uskuteãní na

sklonku leto‰ního roku ve skotském

hlavním mûstû Edinburgu.

Na otázku, jak vidûl své ‰ance Tomá‰

pfied závodem, skromnû odvûtil:

„Vrátil jsem se sice ze soustfiedûní

v Tatrách unaven˘, ale vûfiil jsem, Ïe se

mezi postupovou ãtyfiku vmûstnám

a Ïe si tak nenechám ujít ‰anci jet na

Evropsk˘ ‰ampionát. Povedlo se.

Skonãil jsem ãtvrt˘ a to místo má pro

mû fakt obrovskou cenu. „¤adím ho

ke sv˘m nejvût‰ím úspûchÛm.“

Po otázce, jak vidí Tomá‰ své ‰ance ve

Skotsku a kdy ho „koneãnû“ uvidíme

na olympijsk˘ch hrách, se rozesmál.

„Ve Skotsku uvidíme, tûÏko fiíct, urãitû

se ale poperu o co nejlep‰í v˘sledek.

A co se t˘ãe olympiády, jedno mÛÏu

fiíct s jistotou, na téhle urãitû ne,“ culí

se Tomá‰.

Doufejme, Ïe si 14. prosince v Edin-

burgu dobûhne pro co nejlep‰í umístû-

ní a Ïe ho uvidíme uÏ tfieba na letních

OH 2008 v Pekingu. Necháme se pfie-

kvapit. Kdo ví. KaÏdopádnû pfiejeme

Tomá‰ovi mnoho úspûchÛ v dal‰ích

závodech a hlavnû, aby se mu vyh˘ba-

la zranûní.  ChOli

Stolní tenisté úspû‰ní
Velmi úspû‰nû si zatím vede na‰e druÏstvo SVâ v meziokresní soutûÏi, kde

po ãtyfiech odehran˘ch kolech vede tabulku.

Poslední dvojutkání:

SVâ R˘mafiov - Slavoj Bruntál B 14: 4

Body: Rektofiík 4,5; Polák 3,5; Stacho 3,5; Haniãinec 2,5

SVâ R˘mafiov - Olympia Bruntál B 10: 8

Utkání o první místo v tabulce:
Body: Veiglová 3,5; Rektofiík 2,5; Stacho 2; Polák 2

Mladé nadûje se zúãastnily dvou turnajÛ, a to v Bruntále a v Jeseníku.

DruÏstvo ve sloÏení Vymazalová, Îatecká, Rektofiík, Jahoda, ¤ezníãek,

Slaviãínsk˘ získává zku‰enosti na prvních turnajích a jejich prvním úspûchem

je 4. aÏ 8. místo Jardy Slaviãínského v Jeseníku. B. R.

Stolní tenis - mládeÏ

Foto: archiv PA-RA junior motocross team



V posledním ãísle R˘mafiovského

horizontu (20/2003) se objevil ponû-

kud svérázn˘ názor na dûní v r˘ma-

fiovském basketbalu. Smysl a cíl

ãlánku lze jen stûÏí odhadnout, obsa-

hoval kromû stylistick˘ch nedostat-

kÛ i pár vûcn˘ch omylÛ. Proto jsme

se rozhodli na nûj reagovat a zároveÀ

popsat realitu, která je zcela rozdílná

od popisu na‰eho „fanou‰ka“.

Po nûkolikaleté pauze mají pfiíznivci

basketbalu v R˘mafiovû moÏnost

shlédnout soutûÏní zápasy domácího

celku muÏÛ. Pod hlaviãkou obãan-

ského sdruÏení BFAA Oldies se vy-

profiloval basketbalov˘ t˘m, kter˘

hraje v leto‰ní sezónû olomouck˘

oblastní pfiebor (nikoliv okresní!).

T˘m je sloÏen z velmi mlad˘ch hrá-

ãÛ s vûkov˘m prÛmûrem kolem 20

let, ktefií basketbalovû vyrostli na

zdej‰ích základních a stfiedních ‰ko-

lách, své první zápasové zku‰enosti

získávali pfiedev‰ím v Mûstské bas-

ketbalové lize a mezi‰kolsk˘ch sou-

tûÏích. Talentovan˘, nad‰en˘, ale

prozatím nezku‰en˘ t˘m vede Mgr.

Pavel Nehera.

Oblastního pfieboru se zúãastní cel-

kem dvanáct celkÛ z olomouckého

i moravskoslezského kraje. Prozatím

bylo odehráno sedm kol, kromû dvou

t˘mÛ z ãela tabulky je soutûÏ velmi

vyrovnaná. A jak se v˘sledkovû dafií

na‰emu zcela novému a po juniorech

ze ·umperka zdaleka nejmlad‰ímu

celku? Oproti v‰em negativním oãe-

káváním lze dosavadní v˘sledky

hodnotit jako velmi úspû‰né. Ze se-

dmi zápasÛ si na‰e muÏstvo pfiipsalo

dvû vítûzství a pût poráÏek, pfiiãemÏ

dvakrát prohrálo pouze o bod aÏ

v závûrech zápasÛ. I v dal‰ích pro-

hran˘ch zápasech bylo na‰e druÏstvo

vyrovnan˘m soupefiem velmi zku‰e-

n˘m a v˘konnostnû siln˘m t˘mÛm.

MuÏstvo lze sotva srovnávat s oddí-

ly, které se basketbalu nepfietrÏitû vû-

nují po desetiletí vãetnû profesionál-

ní péãe od Ïákovsk˘ch kategorií.

O to cennûj‰í jsou jeho dosavadní

v˘sledky, které jsou nejlep‰í v histo-

rii r˘mafiovského basketbalu. Pevnû

vûfiíme, Ïe bojov˘ duch t˘mu vydrÏí.

I kdyÏ vût‰ina hráãÛ stále je‰tû nepo-

dává v˘kony na hranici sv˘ch moÏ-

ností, s postupnû získan˘mi zku‰e-

nostmi se budou jistû zlep‰ovat. Pro

rozvoj basketbalového oddílu bude

nezbytné, aby se s rostoucí populari-

tou a úspûchy roz‰ífiila i stávající úz-

ká hráãská základna. Na‰e nové

muÏstvo by si jistû zaslouÏilo i ‰ir‰í

podporu vefiejnosti. Je velmi tristní

pohled na tûlocviãnu, kde napínavé-

mu prÛbûhu zápasu pfiihlíÏejí pouze

pofiadatelé, zvlá‰tû kdyÏ hráãi mo-

hou srovnávat s utkáními na hfii‰tích

soupefiÛ, kde nûkolik desítek divákÛ

vytváfií velkou podporu domácím.

Dal‰í domácí utkání se konají 5. 12.

a 19. 12. 2003 v 18.30 hodin v tûloc-

viãnû gymnázia - v‰ichni diváci jsou

vítáni.
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Sportovní listárna

R˘mafiovsk˘ bastketbal

Tabulka po 7. kole :

1. BK ZORA Olomouc 7 7 0 670 : 384 14

2. TJ ·umperk „A“ 7 7 0 630 : 436 14

3. TJ Campanula Jeseník 7 4 3 554 : 443 11

4. BC SULKO Zábfieh 7 4 3 543 : 443 11

5. TJ MEZ Mohelnice 7 4 3 445 : 443 10

6. BK Zlaté Hory 7 3 4 422 : 459 10

7. TJ MEZ Postfielmov 7 3 4 370 : 602 10

8. SKP BK Olomouc 7 2 5 466 : 460 9

9. BFAA Oldies 7 2 5 477 : 516 9
10. BK Rozsíval Olomouc 7 2 5 481 : 532 9

11. TJ ·umperk - juniofii 7 2 5 434 : 524 9

12. TBC Hranice 7 2 5 292 : 519 8

Zápasy BFAA Oldies R˘mafiov:

BFAA Oldies R˘mafiov - BK ZORA Olomouc 50 : 81

TJ MEZ Postfielmov - BFAA Oldies R˘mafiov 68 : 67

BFAA Oldies R˘mafiov - TJ ·umperk - juniofii 76 : 56

TJ Campanula Jeseník - BFAA Oldies R˘mafiov 86 : 66

BFAA Oldies R˘mafiov - BK Rozsíval Olomouc 71 : 72

BK Zlaté Hory - BFAA Oldies R˘mafiov 81 : 74

BFAA Oldies R˘mafiov - BC SULKO Zábfieh 73 : 72

Nejlep‰í stfielci po 7 kolech :
Karel Jano‰ek - 125 bodÛ, Roman Musil - 91 b, David Ko‰tial - 75 b, Jifií

Musil - 70 b, Petr Musil - 47 b, Vít Rychl˘ - 39 b, Franti‰ek Brenkus -

17b a Martin Sedláãek - 10 b.

Dal‰í aktuální informace a v˘sledky r˘mafiovského oddílu basketbalu najdete

na na‰ich webov˘ch stránkách http://oldies.webpark.cz, kde jsou vystaveny

i v˘sledky právû probíhající r˘mafiovské florbalové ligy. 

Za Obãanské sdruÏení BFAA Oldies Ing. Pavel Vraspír

PROFESIONÁLNÍ PROGRAM O·ET¤ENÍ VOZIDEL
PNEUSERVIS

! RYCHLÁ OBSLUHA ! NÍZKÉ CENY !
! KVALITNÍ SLUÎBY !

NEZAPOME≈TE V âASE VÁNOâNÍM TAKÉ NA SVÉ AUTÍâKO!!!

Miroslav âala, Opavská 54, R˘mafiov
Tel.: 605 249 049

Sídlíme v prostorách ãerpací stanice Robin Oil

! N O V Á    P R O V O Z O  V N A !
Nabídneme vám dokonalé sluÏby:

- tepování (ãi‰tûní mokrou cestou) 
sedaãek, stropu, kobercÛ ...

- le‰tûní a voskování karosérií

- v˘mûna olejÛ

- celkov˘ pneuservis
(pfiezouvání, vyvaÏování,
lepení ...)

- stfiíkání dutin a podvozkÛ

- drobné opravy

Kde jste byla, Libu‰ko ?
aneb Jak je to doopravdy

Dovolte mi, abych Vás, jistû zmatené

ãtenáfie (z minulého ãísla Horizontu -

ãlánek o ko‰íkové) zmátl je‰tû více,

neboli uvedl vûci na pravou míru.

Bylo zde spleten˘ch nûkolik skuteã-

ností dohromady.

1. Mûstská basketbalová liga vznikla

v roce 1988

jako soutûÏ

amatérsk˘ch

druÏstev.

Organizoval

ji oddíl ko‰í-

kové. Poté,

co oddíl ukon-

ãil ãinnost,

v organizaci

pokraãovali

jeho b˘valí

ãlenové. Od

r. 2001 pak

tento turnaj

probíhá pod

zá‰titou ob-

ãanského sdruÏení BFAA Oldies

R˘mafiov.

2. SoutûÏní basketbal se

v R˘mafiovû zaãal hrát od r. 1989,

kdy se nûkolik tehdy mlad˘ch muÏÛ

pfiihlásilo do soutûÏe meziokresního

pfieboru a 10 let se snaÏilo dosáh-

nout co nejlep‰ích v˘sledkÛ (maxi-

mum stfied tabulky).

Po ukonãení ãinnosti vût‰iny hráãÛ

se na nû snaÏili navázat „mladíci“,

ale ti bohuÏel mûli problém vÛbec se

na zápas sejít. Tím muÏsk˘ basketbal

v r. 2000 v R˘mafiovû skonãil.

3. V roce 1998 zaãaly hrát oblastní

pfiebor severomoravského kraje do-

r o s t e n k y ,

které po

‰patném prv-

ním roce sa-

haly v sezó-

nû 1998/99

po vítûzství

v oblastním

pfieboru a po

postupu do

dorostenecké

ligy.

4. V leto‰ním

roce opût re-

p r ezen tu j e

R ˘ m a fi o v

druÏstvo mu-

ÏÛ v oblastním pfieboru olomoucké-

ho kraje.

Je mi jen líto, Ïe se Libu‰ka nemohla

na vlastní oãi pfiesvûdãit o skvûlém

v˘konu druÏstva muÏÛ, které porazi-

lo na své palubovce Zábfieh (druh˘

t˘m tabulky) a nemohla se tak rado-

vat spoleãnû s námi. Pavel Nehera
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HEDVA, akciová spoleãnost
závod 06 R˘mafiov

Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í
pracovníci prodejního oddûlení závodu 06.

pofiádá

Mimofiádnou prodejní akci sv˘ch
v˘robkÛ za velmi v˘hodné ceny!!!!!

Akce bude probíhat od 15. 10. do 19. 12. 2003
pondûlí - pátek od 10.00 do 17.00 hodin

pfiímo v závodû na ulici Opavská v pfiízemí hlavní budovy

Sortiment v˘robkÛ - doplÀky bytového textilu:

- saténové loÏní soupravy jednobarevné i tisky

- TV deky

- pol‰táfiky rÛzn˘ch velikostí, tvarÛ a barev

- sedáky

- závûsy

- pfiehozy

- ubrusy

- atd.

Dále je moÏno nakoupit i metrov˘ textil,
rovnûÏ za velmi v˘hodné ceny!!!

Urãitû si vyberete z na‰í bohaté nabídky v˘robkÛ.

Vlãek Roman
Hornomûstská 55, R˘mafiov

- opravy knih
- vazba ãasopisÛ
- v˘roba kniÏních desek
- vazba diplomov˘ch prací a dokumentací
- podlepování map a plánÛ
- ruãní zlacení
- raÏení lisem (zlatiãkou)
- vazba Sbírek zákonÛ

vám nabízí tyto sluÏby:

Ceny jsou smluvní dle formátua pouÏitého materiálu.
Napfi. for. A4 v anglickém plátnu s ‰itím 150 - 170 Kã.

Těšíme se

na Vaši návštěvu!
Sbûr zakázek
KNIHKUPECTVÍ
p. La‰tÛvky.

Cukrárna Karolína
dûkuje sv˘m zákazníkÛm
za pfiízeÀ a zve k náv‰tûvû

Co vám přinášíme k vánocům?

• velk˘ v˘bûr vánoãního cukroví,
dortÛ a rolád

• kvalitní sudové víno, pfii vût‰ím 
odbûru na oslavy slevu

• prostory k vánoãním veãírkÛm 
vãetnû zaji‰tûní obãerstvení

Cukrárna Karolína, tfiída HrdinÛ 14, 795 01 R˘mafiov
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OOBBCCHHOODDNNÍÍ  DDÒÒMM  KKOORRUUNNAA
SSSS IIII CCCC HHHH RRRR     IIII nnnn tttt eeee rrrr iiii eeee rrrr     ssss .... rrrr .... oooo ....

N A B Í Z Í

OTEVÍRACÍ DOBA:  PO-PÁ 9.00 - 12.00 hod, 13.00 - 17.00 hod., So 9.00 - 11.00 hod.

PRODEJNA ELEKTROSPOT¤EBIâÒ
- nabízíme ledniãky, mrazniãky, vysavaãe, myãky nádobí, mikr.
trouby, Ïehliãky, praãky, televize, radiomagnetofony, MOBILNÍ
TELEFONY a dal‰í spotfiebiãe

KOUPELNOVÉ STUDIO - navrhneme a zhotovíme

koupelnu dle Va‰eho pfiání. Zde si vyberete koupelnov˘ nábytek,
zrcadla, baterie, obklady, dlaÏby a dal‰í doplÀky do Va‰í koupelny

KUCHY≈SKÉ STUDIO - navrhneme a vyrobíme kuchyÀ dle Va‰ich finanãních a prostorov˘ch moÏností, je zde k nahlédnutí

‰irok˘ sortiment Ïidlí, dvefií a dal‰ích doplÀkÛ do domácnosti
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Soukromá fiádková inzerce

Prodej
• Pro sbûratele star‰í hrající rádia 2 kusy. Cena dohodou.

Tel.: 603 989 820

• Stojanovou vrtaãku s regulátorem a pracovní stÛl. V‰e

za 1 200 Kã. Tel.: 603 989 820

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 19. 12. 2003

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 11. 12. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûv-

22/2003

BOB SPORT
Husova 3 R˘mafiov (1. patro)
Tel.: 777 121 919

Prodejna nového i pouÏitého
sportovního zboÏí

VÁNOâNÍAKCE

Míã - kopaná 299,- 199,-
Koleãkové brusle od 399,-
Lední brusle od 999,-

Hokejky, skateboardy, 
snowboardy, lyÏe, bûÏky

Pfiijìte si pro levn˘ nákup: - na úklid
- na praní
- pro osobní hygienu
- pro vánoãní dárky

Těšíme se na Vaši návštěvu

Lanza 9 kg 449,90 358,90
Silan 1 l 68,50 44,90
·krob 3 E 23,70 16,50
Pur 1 l 51,90 29,90
Cif 500 ml 53,20 36,30
Domestos 750 ml 61,60 42,80
·ampon Sunsilk 67,70 42,90
Nivea sprchov˘ gel 65,90 39,90
Toaletní papír 3,50 2,50
Dámské vloÏky Always 49,90 32,90

tfiída HrdinÛ 6a, R˘mafiov

Elektro Kotrla
námûstí Míru 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 212 771

SSSS LLLL EEEE VVVVAAAA     !!!! !!!! !!!!
DOMÁCÍ KINO

8888 .... 9999 9999 0000 ,,,, ----

5.990,-

- MOBILNÍCH TELEFONÒ
- PÁNSK¯CH HOLÍCÍCH STROJKÒ (BRAUN, PHILIPS)

DAL·Í

SLEVY !!!

MMMM IIII NNNN IIII     VVVV ùùùù ÎÎÎÎ     TTTT HHHH OOOO MMMM SSSSOOOO NNNN

6.990,-         3.999,-
TTTT EEEE LLLL EEEE VVVV IIII ZZZZ OOOO RRRR     AAAA KKKK AAAA IIII

4.990,-   3.990,-

AKCE !!!
KOUPù ZBOÎÍ
NA SPLÁTKY

NAV¯·ENÍ JEN
1/10 Z CENY

TO JE TREFA !!!

Zveme zákazníky k vánoãním nákupÛm o stfiíbrné a zlaté
nedûli (14. a 21. 12. 2003) od 8.00 do 12.00 hodin

Adresa: ul. 8. kvûtna 48, R˘mafiov, v pfiízemí bu-
dovy MûÚ (sídlo odboru dopravy a silniãního
hospodáfiství, odboru sociálních vûcí a zdravot-
nictví a Ïivnostenského úfiadu)

Telefon: 554 254 270
Mobil: 607 947 415

E-mail: policie@rymarov.cz

Mûstská policie oznamuje zmûnu
adresy a telefonního ãísla
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PC servis R˘mafiov
Michal Ihnát & Jan El‰ík

• DIGITÁLNÍ FOËÁKY ZA SKVùLÉ CENY

• Prodej v˘poãetní techniky

• Poãítaãe BARBONE

• Mobilní telefony a pfiíslu‰enství

• Neblokované mobilní telefony

• Pau‰ály EUROTEL a PAEGAS

• Prodej telekomunikaãní techniky

• Prodej odborné literatury

• Dobíjecí kupony se slevou

• Levné fotopapíry

• Prodej SONY Playstation
vãetnû pfiíslu‰enství a her

• Prodej baterií a akumulátorÛ
Panasonic a Energizer

• Prodej na splátky

námûstí Míru 16, 795 01 R˘mafiov
Tel./fax: 554 212 361

e-mail: pcservis.rymarov@iol.cz

Otevírací doba
Po - Pá  8.30 - 12.00  13.00 - 17.00

So  8.30 - 11.00

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty), 1. patro

tel.: 554 230 485

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá

8 - 12 hod., 12.30 - 17 hod.

VE¤EJN¯

INTERNET

Velk˘
vánoãní v˘bûr
bezdrátov˘ch
telefonÛ
za mimofiádné ceny

NOVÁ SLUÎBA
TeamTel II 
Získejte 10% slevu pro volání 5 vámi 

vybran˘ch ãísel: 3 ãísla v na‰í síti 

a 2 libovolná dal‰í (kromû sluÏby Xcall).

Z n o v u z fi í z e n í  s t a n i c e  z a  1 , -  K ã
Zfiízení linky do konce roku za 1500,- Kã

Dovoz do bytu do 50 km zdarma

PROVÁDÍME
PRODEJ

NA PÒJâKY
BEZ RUâITELE

A NAV¯·ENÍ

PRODEJNÍ DOBA
po - pá 9.00 - 11.00

14.00 - 18.00
so 10.00 - 15.00

slevy 10 %slevy 10 %
Od 1. 12. - 31. 12. 2003

na veškeré zboží

5 let záruka
na v˘robky firmy 

BBBB OOOO MMMM BBBB AAAA



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

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

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

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

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

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

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

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

Ford Focus kombi 1.8 TDI
GHIA, r. v. 2002, ABS, 4x airbag,
digi klima, rádio + CD, AL kola,
69 tis. km. Cena: 369 000 Kã.

· - Octavia 1,9 TDI, 
r. v. 2001, airbag, centrál,
ABS, servo.
Cena: 346 000 Kã

· - Felicia 1.3 LXi, r. v. 1995,
136 tis. km, stfi. okno, imobi-
lizér, rmg., konstrukt. 
Cena: 89 000 Kã

Citroen Saxo 1.5 D, 
r. v. 1999, 57 tis. km, tón. 
okna, rmg. Cena 145 000 Kã.

· - Felicia combi, r. v. 1995,
LPG, konstrukt, mlhovky,
centrál, rmg.
Cena 79 900 Kã.

Seat Inka, r. v. 1996, 
alarm, rádio, posilovaã fiízení. 
Cena: 107 000 Kã + DPH.

VW Bora 1.9 TDI, r. v. 1999,
ABS, digi klima, AL kola, 4x
airbag, rádio + CD, 83 tis.
km. Cena: 349 000 Kã.

· - Octavia 1.9 TDi SLX, r. v.
1999, 150 tis. km, klima, AL
kola, ABS, 2x airbag, rmg., el.
okna a ‰íbr. Cena: 283 000 Kã.

Fiat Ducato 2.8 TDI, r. v.
2001, 9místn˘ bus, ABS, taÏ-
né, rádio + CD, 43 tis. km.
Cena: 359 000 Kã.

· - Felicia combi, r. v. 1995,
taÏné, Al kola, konstrukt,
rmg., stfi. okno.
Cena: 89 900 Kã.

Mercedes Benz 190 2,5 D, r.
v. 1987, centrál, alarm, taÏné,
AL kola, el. v˘bava, rmg.
Cena: 79 000 Kã.

Fiat Brava 1.4, 12 V, r. v.
1998, centrál na D.O., med-
vûd blok, el. okna, rádio, 149
tis. km. Cena: 129 000 Kã.

· - Fabia 1.4 MP, r. v. 2001,
najeto 20 000 km, 2x airbag,
super stav.
Cena 199 000 Kã.

·- Felicie kombi GLX 1,9 D, 
r. v. 1999, serv. kniha, mlhov-
ky, zam. zpáteãky, taÏné zafi.,
hagusy. Cena: 169 000 Kã.

Opel Astra 1.4, r. v. 1995,
centrál, rádio + mg., stfi. ok-
no, metalíza, 88 tis. km.
Cena: 89 900 Kã.

· – Felicia LX 1.6, r. v. 1996,
150 tis., airbag, centrál, 
alarm, rádio, servisní kniha. 
Cena: 116 000 Kã.

· - Felicia 1.3 LX, r. v. 1998,
1. majitel, super stav, centrál,
konstrukt, mlhovky, 74 tis
km. Cena: 139 000 Kã.

· - Felicia combi 1.6 GLX, r.
v. 1997, 108 tis. km, centrál,
mlhovky, alarm, konstrukt,
stfi. okno. Cena: 138 000 Kã.

Fiat Punto 1.1, r. v. 1995, 110
tis. km, 5dvefi., klima, centrál,
Al kola, rmg.
Cena 125 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

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

Fiat Brava 1.6 16 V, r. v. 1996,
71 tis km, AL kola, centrál,
rmg., mlhovky, el. okna a zrcát-
ka. Cena: 139 000 Kã.

VW Passat Variant 1.9 TDI, r.
v. 1998, 126 tis. km, ABS, 4x
airbag, digi klima, taÏné, el.
v˘bava. Cena: 315 000 Kã.

Renault 19, r. v. 1990, rmg.,
centrál, el. okna, mlhovky,
metalíza.
Cena 45 000 Kã.

Opel Vectra CDX 16 V, r. v.
1996, digi klima, 2x airbag,
ABS, centrál na D.O., Al kola.
Cena: 159 000 Kã.

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA


