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Oslavy Mezinárodního dne dûtí v na‰em mûstû a regionu
Jeden den nestaãí

Tak a je to tady. Ideální pfiíleÏitost k oslavám:

Mezinárodní den dûtí. âasto ani nevíme,

zda a proã je mezinárodní, ale k jeho oslavû

se pfiidávají v‰ichni rádi. ·kolní jídelny pfii-

praví sváteãní obûd, obchodní centra nabíd-

nou nûjakou tu zmrzlinu zdarma... JenÏe je-

den den nestaãí.

Vûnovat se dûtem jeden den v roce, to je po-

mûrnû snadné. Jen si v‰imnûte, kdo, kde a jak

akce k Mezinárodnímu dni dûtí pofiádá. Jsou

to vlastnû jakési novodobé odpustky. Jako by

mnozí dospûláci pfiiznávali, Ïe vlastnû na dû-

ti pfies rok nemají moc ãasu, a tak jim to ten

jeden den v roce vynahradí. Pfiipraví nûjaké

ty soutûÏe, drobné odmûny a je to. Den dûtí se

vydafiil. V seznamu akcí pfiibude ãárka.

Proto si dobfie v‰ímejme (a taky vaÏme)

tûch, ktefií se dûtem vûnují ãastûji neÏ jedi-

n˘ den v roce. V‰ímejme si tûch, ktefií

v dne‰ní uspûchané a konzumní spoleãnosti

umí zapomenout na své vlastní starosti, aby

se se‰li s kluky a dûvãaty a uãili je tomu, co

sami umí.

A pokud takové správné dospûlé (ktefií si

stále pamatují, Ïe kdysi byli dûtmi) kolem

sebe máte, budeme rádi, kdyÏ nám o nich

napí‰ete. JiKo

Ne v‰echny dûti mohou slavit v kruhu rodinném
Svátek dûtí letos pfiipadl na úter˘

1. ãervna. Nûkteré organizace ãi

politické strany zvolily k oslavû

tohoto svátku poslední kvûtnov˘

víkend, jiné ãekaly aÏ na první ví-

kend ãervnov˘. Sluneãná nedûle

pfiímo vybízela k tomu, aby se ro-

diny s dûtmi vydaly na v˘let, do

zoo nebo na dûtská odpoledne po-

fiádaná na mnoha místech na‰í re-

publiky nejrÛznûj‰ími nad‰enci.

Jak ale slaví svÛj den dûti, které

rodinu nemají nebo jsou nuceny

leÏet v nemocnici ãi v jiném lé-

ãebném zafiízení? V Dûtském do-

movû v Janovicích se v nedûli jak-

sepatfií slavilo.

Jak svÛj svátek oslavily dûti v ja-

novickém domovû, jsme se zepta-

li fieditelky Marie Horké.

Jak˘ program, paní fieditelko, jste
pfiipravili pro dûti k jejich svátku
- Mezinárodnímu dni dûtí?
Plánovali jsme pro dûti zájezd do

zoologické zahrady na Svat˘

Kopeãek u Olomouce. ProtoÏe

v‰ak dûti odjíÏdûjí v pondûlí 

7. ãervna do Krkono‰ na rekreaci,

tak jsme pÛvodnû plánovan˘ zá-

jezd odloÏili aÏ na ãervenec.

Pochopitelnû Ïe dûti bez oslavy

nebyly, vyuÏili jsme pozvání na

Dûtsk˘ den do Staré Vsi. Na této

akci se pofiadatelsky podílely sta-

roveská ‰kola spolu s janovickou

matefiskou ‰kolou, kam chodívají

také na‰e dûti. Tûm se na oslavách

velmi líbilo. Byly tam rÛzné nafu-

kovací atrakce, kter˘ch se na‰e

dûti sice nezúãastnily, spí‰ se dí-

valy, ale zapojily se do soutûÏí po-

fiádan˘ch ‰kolkou. Obzvlá‰È mûly

radost, kdyÏ za nû dostaly sladkou

odmûnu. Opékání bufitÛ jsme ra-

dûji vynechali, spí‰e z opatrnosti

pfied pondûlním odjezdem na re-

kreaci, aby náhodou u nûkoho ne-

nastaly stfievní problémy.

Byli jste pozváni s dûtmi na dût-
ské dopoledne, které pofiádala
místní organizace âSSD, ale ne-
pfii‰li jste, proã?

Ano, je to pravda. Na akce âSSD

chodíváme pravidelnû a vÏdy na

nás pamatují, kupfiíkladu s miku-

lá‰skou nadílkou. Ale vzhledem

k tomu, Ïe obû akce - Den dûtí na

Jesenické a Den dûtí ve Staré Vsi

- byly v jednom dnu, tak jsme se

nemohli zúãastnit obou najednou.

Bylo by toho pro dûti moc a také

by to nezvládly.

Byl pro dûti pfiipraven slavnostní
obûd?
Slavnostní obûd jsme nepfiipravo-

vali, ale mimofiádnû jsme pro dûti

zakoupili nanukové kornouty.

TakÏe si po obûdû smlsly.

Co vás a va‰e svûfience, paní fie-
ditelko, ãeká v nejbliÏ‰í budouc-

nosti, kam poje-
dete na v˘let ne-
bo jak˘ program
máte pfiipraven
na letní prázdni-
ny?
Jak uÏ jsem se

zmínila, od pon-

dûlí ãeká na dûti

t˘denní pobyt

v Krkono‰ích

a program zaji‰-

Èují sestfiiãky pfií-

mo na místû. V‰e

se podfiizuje dû-

tem, jejich vûku

a moÏnostem.

Budou si hrát

s míãi, budou

mít pfiirozenou

aktivitu v pfiíro-

dû, pochopitelnû

budou odpoãívat

a na zpáteãní ce-

stu jsme pro dûti naplánovali ná-

v‰tûvu safari ve Dvofie Králové.

Letní prázdniny trávíme s dûtmi

obvykle v Janovicích. Máme dva

men‰í bazénky a dûti najdou na

zahradû své vyÏití. Dostali jsme

nabídku majitele Relaxy pana

Hally ve Îìárském Potoce, kde

v dobû rekonstrukce kuchynû

dûtského domova v loÀském ro-

ce trávily dûti nûjakou dobu, Ïe

bychom mohli pfiijet na cel˘ den

a vyuÏít napfiíklad koupání

v tamním bazénu, kter˘ je dale-

ko vût‰í. Rozhodnû absolvujeme

jiÏ zmínûn˘ v˘let na Svat˘

Kopeãek a do zoologické zahra-

dy a zorganizujeme i dal‰í krat‰í

v˘lety.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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Nabídka zábavy pro dûti ve mûstû byla letos slab‰í
Nûktefií stálí organizátofii upustili
od pofiádání hromadn˘ch „dûtsk˘ch
dnÛ“ z dÛvodu slab‰í úãasti na jed-
notliv˘ch akcích, kter˘ch bylo v mi-
nulosti v na‰em mûstû hned nûko-
lik. Oslavy Mezinárodního dne dûtí
se proti létÛm pfiedchozím tedy ne-
konaly. V˘jimkou bylo dûtské dopo-
ledne na kluzi‰ti a na dûtském hfii‰-
ti na Jesenické ulici v sobotu 
29. kvûtna.
Pofiadatelem Dne dûtí na kluzi‰ti

byl oddíl ledního hokeje

Tûlov˘chovné jednoty Jiskra

R˘mafiov a podle jeho pfiedsedy

Bronislava RoÏÀáka splnil pfied-

stavy organizátorÛ. „Na‰í akce se
zúãastnilo pfiibliÏnû dvû stû pade-
sát dûtí, které mûly moÏnost si za-
soutûÏit v rÛzn˘ch disciplínách,
napfiíklad v hodu ‰ipkami, malo-
vání kfiídou, hodu na plechovky
nebo do tlamy medvûda, k dispo-
zici byl skákací hrad a pochopi-
telnû za kaÏdou soutûÏ obdrÏely
dûti patfiiãnou odmûnu,“ uvedl

RoÏÀák. Divácky atraktivní byla

ukázka v˘cviku psÛ pod vedením

r˘mafiovsk˘ch kynologÛ.

·est˘ roãník Dûtského dnu na

hfii‰ti na Jesenické ulici pofiáda-

la místní organizace âeské stra-

ny sociální demokracie a po-

dobnû jako na kluzi‰ti mûly dû-

ti moÏnost vyhrávat sladké od-

mûny v nejrÛznûj‰ích soutûÏ-

ních disciplínách. Nejvût‰í zá-

jem byl o kolo ‰tûstí, ale také

o hod na ko‰ (streetball), chÛzi

na chÛdách, rybolov dobrého

pití nebo malování na asfaltu.

KaÏdé z dûtí dostalo chutné ob-

ãerstvení - opeãen˘ párek, limo-

nádu a znamenité koláãe.

„âekali jsme vût‰í úãast, ale i ta

stovka dûtí, která se dostavila,
nám udûlala radost. Pozvali
jsme i dûti z Dûtského domova
v Janovicích, ale ty nepfii‰ly.
Prozatím nevíme proã. Máme
pro nû pfiichystány sladkosti
a pitíãka, které jim samozfiejmû
pfiivezeme,“ sdûlil místostarosta

Jaroslav Kala (âSSD).

Organizátofii vyjadfiují podûko-

vání sv˘m sponzorÛm,

R˘mafiovské pekárnû a firmû

Amin z Velké ·táhle, ktefií se

kaÏdoroãnû podílejí na darech

pro úãely Dûtského dne. JiKo

Olympijské hry na Z· Jelínkova
V úter˘ 1. ãervna se v R˘mafiovû

konaly I. letní olympijské hry.

Ptáte se, kde a kdo je pofiádal?

Na‰e ‰kola - Z· Jelínkova 1 se je

rozhodla na Den dûtí uspofiádat

pro vybrané tfiídy. Jako ‰kola se

sportovním zamûfiením jsme ne-

mohli opominout úÏasnou my‰-

lenku olympijsk˘ch her, a tak se

pár nad‰en˘ch uãitelÛ vrhlo do

práce.

Ráno mûly v‰echny soutûÏící tfiídy

dvû hodinky na pfiípravu prezenta-

ce státu, kter˘ zastupovaly.

Samozfiejmû vût‰ina tfiíd jiÏ mûla

nûco málo pfiipraveno pfiedem.

Bûhem tûchto hodin se také v‰ich-

ni Ïáci museli pfiihlásit na jednotli-

vé disciplíny s velmi nev‰edními

názvy - Krabicov˘ bûh, Korálky

pro princeznu, Skok s tetou,

Svaãinka pro ‰a‰ka, Tramperan-

dum, Obrovo oko, Kolíãkolap,

Platohod, Stavba vûÏe ãi Vodonos.

A v deset hodin to pfii‰lo.

V‰ichni závodníci se pod vlajka-

mi sv˘ch státÛ se‰li pfied budo-

vou ‰koly a v prÛvodu se pfie-

místili na olympijsk˘ stadion.

Zde byla za zpûvu hymny „Není

nutno“ vyzdviÏena do v˘‰e o-

lympijská vlajka a vybraní zá-

stupci v‰ech státÛ si pfiedali me-

zi sebou fakuli s olympijsk˘m

ohnûm. OheÀ byl zapálen, olym-

piáda zahájena. V‰ichni závod-

níci i rozhodãí sloÏili slib.

Zástupci jednotliv˘ch státÛ -

Egypta, Austrálie, ·panûlska,

Japonska, Jamajky a Peru - vy-

stoupili pfied ostatní a struãnû

o svém státû povûdûli základní

informace, popfiípadû pfiedvedli

kulturní vystoupení.

Po ukonãení prezentace se spor-

tovci pfiesunuli na jednotlivá

sportovi‰tû a boj zaãal. V duchu

fair-play byl svádûn urputn˘ zá-

pas o první, druhá, tfietí i dal‰í

místa, neboÈ jakékoliv umístûní

mohlo zajistit alespoÀ pár bodÛ.

Jak jednotlivé disciplíny konãily,

byly vyhla‰ovány jejich prÛbûÏ-

né v˘sledky a vÏdy první tfii

sportovci stoupali na stupnû ví-

tûzÛ. Za nad‰en˘ch ovací jim by-

ly udûlovány medaile a diplomy.

Závûr olympijsk˘ch her byl vû-

nován celkovému vyhodnocení

jednotliv˘ch státÛ. NezáleÏelo

v‰ak na pofiadí, ale na tom, Ïe se

v‰ichni zúãastnûní dobfie bavili

a tû‰í se na dal‰í, moÏná dokon-

ce zimní olympijské hry.

Dûkujeme v‰em úãastníkÛm,

soutûÏícím i organizátorÛm za

bezva akci. 

J. Prchalová, J. Kuãera

Fota: archiv Z· Jelínkova
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Dûti se bavily i v ostatních obcích R˘mafiovska
Dûtsk˘ den ve Staré Vsi

Byla sobota a sluníãko po dlouh˘ch dnech 

otálení koneãnû vykouklo na oblohu a pfií-

jemn˘mi paprsky odsunulo mraky. Ve Staré

Vsi jsme se probudili brzy a udûlali jsme si

celodenní program, abychom tak naru‰ili

kaÏdodenní fádnost, spoãívající v zahrnová-

ní na‰ich u‰í a oãí a du‰iãek nepfiebern˘m

mnoÏstvím ‰patn˘ch zpráv, lumpáren tûch,

co se nás snaÏí obrat, a pokleskÛ tûch, ktefií

nám mají b˘t pfiíkladem.

O deváté ranní se zaãal hrát turnaj v nohej-

balu na hfii‰ti Sokola. V jednu hodinu po po-

ledni se zaãaly scházet dûti u kina, neboÈ se

tam chystala slavnost Dûtského dne. Rodiãe

a ‰kola pfiipravili dûtem rÛzné hry a soutûÏe,

které provûfiily dovednost a vytrvalost. Za

kaÏdou úspû‰nû dokonãenou soutûÏ dostaly

dûti nûjakou odmûnu a na sluníãkové kartiã-

ce záznam o jejím absolvování. Zaplnûná

kartiãka se pak dala vymûnit za páreãek 

k opékání a toho také v‰echny dûti vyuÏily.

Ty nejmen‰í museli u ohnû zastoupit rodiãe,

a tak opékání probûhlo bez újmy na zdraví.

Jako bonbónek jsme pozvali nafukovací 

atrakce a to byly ty pravé prostfiedky pro od-

ãerpání nadbytku energie. Jednou z atrakcí

byla „Moucha“. Dítû v obleku ze suchého zi-

pu se vrhá proti stûnû rovnûÏ ze suchého zi-

pu a pfiilepí se na ni. Druhou atrakcí byla

„Horolezecká stûna“. Nafukovací jehlan sa-

hal do v˘‰ky ãtyfi metrÛ a dûti po v˘stupcích

lezly neohroÏenû nahoru. I kdyÏ na nûkte-

r˘ch byl strach trochu znát. Ale byly ji‰tûny

zavû‰ením na lano a pevnou rukou obsluhy.

I nûktefií dospûláci mûli zájem o slezení stû-

ny, ale to pouze bez ji‰tûní, neboÈ natolik sil-

ní chlapi zas ta lana nedrÏeli. Spadnout se

dalo jedinû do nafouknutého valu. A neménû

pfiitaÏlivou zába-

vou byla projíÏìka

na koni. Ono na

tom nûco je, Ïe

svût je nejkrásnûj-

‰í ze hfibetu konû.

V pÛl ‰esté veãer

jsme skáceli máj-

ku, kterou se nám

letos podafiilo 

uhlídat. Ano, hlí-

dalo se celou noc

a ve dvû hodiny

v noci mûla namá-

le. Ale na‰i hrdinní

mladí muÏové ji 

ubránili. Tedy by-

ly tam i hrdinné mladé dûvy. Pak uÏ následo-

vala jen májová veselice, na které nám krás-

nû hrála skupina Petra Schäfera a potom

Zdenûk Kaláb aÏ do pÛlnoci. I kdyÏ na vese-

lici nebyla velká náv‰tûva, my, co jsme tam

byli, jsme se pobavili nádhernû.

A je‰tû musím dodat, Ïe celá akce se podafii-

la díky pfiispûní firmy KATR, a. s., která se

sponzorstvím podílela na úspû‰ném dni.

AÏ zase budeme nûco pofiádat a vám se bude

chtít, pfiijìte se s námi pobavit.

Ing. Pavel Hejsek, starosta

Oslavy Mezinárodního dne dûtí
v Horním Mûstû

Obecní úfiad jiÏ ãtvrt˘m rokem

pofiádá oslavy MDD v souvislos-

ti s kácením májky. Pokácení

májky patfií tradiãnû do rukou

starostky obce Evy Machové,

která také spolu se zamûstnanci

obecního úfiadu organizuje sou-

tûÏe s odmûnami pro dûti.

V˘jimkou leto‰ních oslav byl

lampiónov˘ prÛvod ve veãerních

hodinách - záleÏitost, kterou dûti

v obci jiÏ neznají. Kdo nemûl

lampión, vzal si alespoÀ louã ãi

svíãku. Pfií‰tû uÏ budou mít lam-

piony urãitû v‰ichni.

Obecní úfiad Horní Mûsto

Obec RyÏovi‰tû a Dûtsk˘ den
V obci RyÏovi‰tû jsme Dûtsk˘

den slavili v nedûli na malém

hfii‰ti. Odpoledne bylo nazváno

„Z pohádky do pohádky“, dûti

soutûÏily v sedmi pohádkách -

napfi. Chytrá horákynû, O Po-

pelce, O Rumcajsovi atd. Po ab-

solvování soutûÏe (pohádky) dûti

dostaly malou pozornost - cukro-

vinky, balónky apod. Na hfii‰ti

jsme mûli zaji‰tûno obãerstvení.

Zúãastnilo se aÏ 100 dûtí, z ãehoÏ

jsme mûli radost. Po soutûÏích

bylo kácení máje a poté jsme

v místním kinû promítali pohád-

ku Byl jednou jeden král. Oslavy

se nám vydafiily, dûti byly spoko-

jené. Emilie Pavlátová

Fota: archiv OÚ Stará Ves

Foto: archiv OÚ Horní Mûsto Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2004

5

Indiánsk˘ den v Bfiidliãné
V rámci oslav Mezinárodního

dne dûtí uspofiádala firma 

Al Invest, a. s., Indiánsk˘ den

pro v‰echny dûti z Bfiidliãné 

a okolí. Uprostfied fotbalového

hfii‰tû vyrostlo pravé indiánské

t˘p˘ a v‰ude kolem se potulova-

lo nûkolik opravdov˘ch indián-

sk˘ch muÏÛ a Ïen. V‰e bylo od-

startováno ve 13 hodin a pfies

nepfiízeÀ poãasí pfiicházelo stále

více rodiãÛ s dûtmi i dûti samot-

né. Na hfii‰ti byla pfiichystána

spousta soutûÏí. Pfii vstupu do

indiánského areálu si muselo

kaÏdé dítû za pomocí rodiãÛ nej-

prve vyrobit indiánskou ãelenku

a pak uÏ mohlo soutûÏit v jedno-

tliv˘ch disciplínách. Stfiílelo se

z luku, ze vzduchovky, kreslilo

se, házelo se krouÏky. Kdo ne-

chtûl soutûÏit, mohl si zadovádût

ve skákacím hradu, rodiãe se

obãerstvili u stánkÛ. Ke v‰emu

hrála hudba dvou r˘mafiovsk˘ch

diskÏokejÛ. V 15 hodin pfiedved-

li kovbojové, jak umí zachá-

zet s biãem, a po nich následo-

vala ukázka v˘cviku psÛ.

V‰ichni ãekali na vrcholné ãíslo

celého odpoledne, kter˘m mûly

b˘t seskoky padákem pfiímo na

fotbalové hfii‰tû. Pro nepfiízeÀ

poãasí v‰ak letadlo nemohlo

z krnovského leti‰tû vzlétnout,

a mistfii svûta v seskocích se tak

nemohli pfiedvést.

Myslím si, Ïe se cel˘ program

líbil jak dûtem, tak dospûl˘m.  

Miroslav Glacner

Dne 29. kvûtna 2004 uspofiádalo tvrdkovské sdruÏení ãarodejnic 

„U Tfií ka‰tanÛ“ pro dûti v rámci akce kácení máje a Dne dûtí dis-

kotéku na sále místního pohostinství p.Tomãi. Franti‰ek Ka‰par

âarodûjnick˘ den v Tvrdkovû

Den dûtí v Lomnici
V sobotu 29. kvûtna se ukázalo

hned ráno sluníãko. I kdyÏ ob-

ãas zafoukal studen˘ vítr, na

kter˘ jsme u nás v horách zvy-

klí, mohli jsme se tû‰it na krásn˘

den. A co teprve dûti. Tûm zaãí-

nal den s velk˘m D. Den dûtí.

Letos byl ve znamení soutûÏí ve

velkém.

Uãitelky spolu s myslivci, hasi-

ãi, radou ‰koly a ostatními dob-

rovolníky uspofiádali dûtem zá-

bavné odpoledne, pfii kterém

mohly ukázat své schopnosti jak

tûlesné, tak i vûdomostní.

Nechybûla ani stfielba ze vzdu-

chovky, chÛze na chÛdách, dûti

zúroãily své znalosti z oblasti

pfiírodovûdné i historické. Na

závûr byla vyhodnocena v˘tvar-

ná soutûÏ s mysliveckou temati-

kou.

Velké dobrodruÏství na dûti ãe-

kalo v cíli, kter˘ byl na fotbalo-

vém hfii‰ti. Byla to trojice koní

ze stáje paní Zuzany Kopincové,

na nichÏ se mohly povozit.

KaÏd˘ závodník obdrÏel dárko-

v˘ balíãek a pití co hrdlo ráãí.

O obãerstvení se postaraly paní

Zemanãíková a Vojtá‰ková.

Vyãerpaní závodníci si nakonec

na oh˘nku opekli bufity a spoko-

jeni a plni dojmÛ odcházeli se

sv˘mi rodiãi domÛ.

Dûkujeme obecnímu úfiadu,

mysliveckému sdruÏení, hasi-

ãÛm a v‰em ostatním za spon-

zorské dary a pomoc pfii organi-

zaci.  Uãitelky Z· Lomnice

Foto: Miroslav Glacner Foto: OÚ Tvrdkov

Fota: archiv Z· Lomnice
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Aktuálnû z mûsta

V˘znamná náv‰tûva

Radnice zajistila náhradní byty pro rodiny z vyhofielé ubytovny

Hesenská charita bude spolupracovat s r˘mafiovskou Diakonií
V pondûlí 31. kvûtna pfiijela do
R˘mafiova na pfiátelskou náv‰tûvu
starostka Eckartsbornu (SRN), vyso-
ce postavená funkcionáfika evange-
lické církve a dlouholetá ãlenka evan-
gelick˘ch církevních struktur, jedna-
sedmdesátiletá Renate Klingelhöfer,
aby s pfiedstaviteli âeskobratrské
církve evangelické a r˘mafiovské
Diakonie pfiedjednala podepsání part-
nerské smlouvy o vzájemné pomoci
a spolupráci mezi evangelickou církví
v regionu Wettterau a v R˘mafiovû.
Paní Klingelhöfer pÛsobila jako

poslankynû v Kreistagu, byla cel˘

Ïivot hlavní sestrou na klinice,

‰est let zastávala funkci prezident-

ky tfií církví na území Hesenska,

má bohaté zku‰enosti s domácí

péãí, zdravotnictvím a charitou

a ve svém poÏehnaném vûku za-

stává prezidentsk˘ post v seniorá-

tu v regionu Wetterau v Hesensku

(Seniorenbeirat des Wetterau-

kreis). V loÀském roce obdrÏela

v˘znamné ocenûní od nûmeckého

prezidenta Johanese Raua za dlou-

holetou charitativní ãinnost.

Pravidelnû létá do Indie, kde za-

kládá ‰koly pro negramotné a vû-

nuje se charitû, která je u ní na

prvním místû. Spolu s ní pfiijel do

R˘mafiova také Karl Heinz

Mößer, ãlen SPD v Hesensku.

Vzácnou náv‰tûvu pfiijal v dopo-

ledních hodinách starosta mûsta

Petr Klouda a místostarosta

Jaroslav Kala. Vzájemnû si s hos-

ty vymûnili názory na uzavfiení

partnerské smlouvy, kterou musí

nejdfiíve projednat nadfiízené

sloÏky v Praze a v Hesensku.

Smysl partnerské smlouvy vidí

obû zainteresované strany ve v˘-

mûnû vzájemn˘ch zku‰eností,

v pofiádání reciproãních zájezdÛ

a metodické pomoci r˘mafiovské

Diakonii.

Hesensko má dlouholetou spolu-

práci s okresem Bruntál a u nû-

meck˘ch komunálních politikÛ je

zcela bûÏné, Ïe jsou ãinní v evan-

gelické církvi a vûnu-

jí se charitû.

Starosta vznesl na

paní Klingelhöfer

dotaz, jak hodnotí

bûÏn˘ obãan v He-

sensku roz‰ífiení

Evropské unie o no-

vé ãlenské státy,

hlavnû pak o âesko.

„Vût‰ina NûmcÛ vítá
roz‰ífiení Evropské
unie pfiedev‰ím o âe-
sko, Polsko a Ma-
ìarsko. Bude v‰ak
trvat del‰í dobu, neÏ
se z Evropské unie
stane jeden „velk˘
stát“ a vyrovnají se
sociální rozdíly,“
fiekla Renate Klin-

gelhöfer a doplnila, Ïe roz‰ífiení

o v˘chodní státy bylo pro EU

velmi dÛleÏit˘m krokem

a Evropa tak získala vût‰í stabili-

tu nejen po stránce ekonomické

a sociální, ale získala tím podle

jejího názoru daleko vût‰í jistoty.

Stranou nezÛstala ani otázka su-

detsk˘ch NûmcÛ a Stoiberov˘ch

poÏadavkÛ na vrácení území

a majetku. Renate Klingelhöfer

k tomu fiekla, Ïe v‰echna utrpení

II. svûtové války zakusila na

vlastní kÛÏi. Stûhovala se z pol-

ského Opole, kde se narodila

a které povaÏuje za svou vlast,

pfies na‰e území aÏ do Bavorska.

„Ti, kdo kfiiãí vraÈte nám majetky
a území, jsou potomci odsunut˘ch
NûmcÛ a tûch je zaplaÈ BÛh jen

malá ãást. Nikdo od nás nechce
nikomu nic vzít. V‰ichni chceme
Ïít spoleãnû v míru. Drtivá vût‰i-
na NûmcÛ chce Ïít ve spoleãné
Evropû a v pfiátelství,“ doplnila

paní Klingelhöfer.

Její program byl pfiesnû rozfázo-

ván. Pfied odjezdem je‰tû staãila

nav‰tívit Mûstské muzeum

v R˘mafiovû. Setkala se s dal‰ími

starosty okresu Bruntál

a v Krnovû mûla dokonce pfiíleÏi-

tost seznámit se s premiérem vlá-

dy Vladimírem ·pidlou, o nûmÏ

se vyjádfiila velmi pochvalnû:

„Velice sympatick˘ a klidn˘ ãlo-
vûk, pohotovû, ale vÏdy s patfiiã-
nou rozvahou odpovídal na otázky
a byl velmi vstfiícn˘,“ vyjádfiila se

paní Renate Klingelhöfer. JiKo

V pondûlí jednatfiicátého kvûtna se uskuteãnilo
fiádné zasedání rady mûsta, na kterém bylo
pfiijato celkem osmnáct usnesení, z nichÏ tfii
mûla charakter doporuãení pro jednání zastu-
pitelstva mûsta.
V souvislosti s poÏárem objektu na tfiídû

HrdinÛ ã. 56, kdy do‰lo k celkovému po-

‰kození budovy, zajistilo mûsto náhradní

bydlení pro v‰ech dvanáct rodin, této moÏ-

nosti ov‰em vyuÏilo jen ‰est z nich. Na zá-

kladû rozhodnutí starosty Petra Kloudy

a místostarosty Jaroslava Kaly jimbylo po-

skytnuto náhradní bydlení na ulicích

Jungmannova 4, U Rybníka 2, OkruÏní 3,

ve dvou bytov˘ch jednotkách na tfiídû

HrdinÛ 20 a na Bartákovû ulici 24.

Zb˘vající nájemníci z vyhofielého domu

náhradní bydlení nepoÏadovali a rezervní

ubytování si zafiídili sami. Podle správce

bytÛ mûsta, Bytermu, s. r. o., R˘mafiov, bu-

de do ãtrnácti dnÛ dobudováno ‰est bytÛ

v pÛdní vestavbû na Bartákovû ulici.

Radní vzali na vûdomí zprávu komise

vnitfiních vûcí o stavu zaji‰tûní civilní 

ochrany obyvatelstva (podrobné informa-
ce pfiineseme v pfií‰tím vydání).
Nájemní smlouvu na v˘vûsní skfiíÀku na

Radniãní ulici k 1. ãervnu schválila rada

mûsta tûmto organizacím: SSO· Prima -

Studentskému informaãnímu centru, 

TJ Jiskfie R˘mafiov - fotbalovému oddílu,

SdruÏení BFAA Oldies R˘mafiov, amatér-

skému divadelnímu souboru Mahen

R˘mafiov, oddílu lyÏování, oddílu kuÏelek

a odboru Sport pro v‰echny TJ Jiskra

R˘mafiov. 

Radní dále vyslovili souhlas se zhotovením

projektu na rekonstrukci námûstí Míru

v R˘mafiovû v souladu s dlouhodob˘m plá-

nem stávajícího volebního období. JiKo
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Valná hromada Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov, vytvofiila dozorãí radu
V stfiedu 2. ãervna zasedala valná hromada
Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov, která zhodnotila
a schválila bez v˘hrad hospodafiení a ãinnost zafií-
zení za minul˘ rok a zvolila vedení nemocnice na
dal‰í pûtileté funkãní období.
Do funkce jednatele byl jednohlasnû potvrzen

jeden ze dvou dosavadních jednatelÛ spoleã-

nosti MUDr. Stanislav Horák. Stejnû dopadlo

i hlasování o dal‰ím funkãním období pro

souãasného fieditele nemocnice MUDr.

Mariána Olejníka.

V souladu s opakovan˘m pfiáním nûkter˘ch

zastupitelÛ mûsta, jeÏ má ve spoleãnosti roz-

hodující podíl, byla vytvofiena a schválena do-

zorãí rada spoleãnosti ve sloÏení Ing. Tomá‰

Köhler, Marie Volková a Bohumil Veselka.

Byla schválena nová Spoleãenská smlouva

a nové znûní Stanov spoleãnosti, do kter˘ch

byly zapracovány pfiipomínky a poÏadavky

zastupitelÛ mûsta, prezentované starostou 

na investiãních komisích i na vlastní valné

hromadû.

V‰echny uvedené zmûny byly jednomyslnû

schváleny v‰emi pfiítomn˘mi spoleãníky a lze

si jen pfiát, aby stejná jednota a vstfiícnost pa-

novaly i v ãasech pfií‰tích. 

(JiKo, zdroj vedení nemocnice)

Vysílání TV Prima: prozatím ve zku‰ebním provozu
V úter˘ 1. ãervna se nad R˘mafiovem pfiehna-

la boufika, která vyfiadila doãasnû z provozu

i novû instalované vysílání televizního progra-

mu Prima TV. Po nûkolika urgencích obãanÛ

na kompetentní místa byl systém pfiekvapivû

jednoduch˘m zpÛsobem znovu uveden do

provozu. Je potfieba si uvûdomit, Ïe firma

B PLUS TV Klimkovice, a. s., zprovoznila ãi

zdokonalila program vysílání Prima TV s tím,

Ïe se zatím jedná o zku‰ební provoz, ve kte-

rém se budou postupnû „dolaìovat“ chyby ce-

lého systému vysílání.

Za tím úãelem se ve stfiedu 2. ãervna u místos-

tarosty Jaroslava Kaly uskuteãnilo jednání

k problematice kvality vysílání programu

Prima TV za úãasti zástupcÛ r˘mafiovsk˘ch fi-

rem zab˘vajících se opravami elektroniky, an-

ténních a satelitních systémÛ.

Program Prima TV si mohou obãané naladit na

43. vysílacím kanálu ãi na audio signálu

653,75 MHz. Pokud se vyskytnou jakékoliv

problémy s nekvalitním ãi slab˘m obrazem ne-

bo zvukem, obãané se mohou obrátit se sv˘mi

stíÏnostmi nebo poznatky na firmu Servis elek-

troniky - ¤ezníãek nebo na firmu Sigmund

Ivan - ZIGI. Ty se pak v místech, kde by se vy-

skytl problém s vysíláním Prima TV a program

byl nekvalitní, budou ve spolupráci s firmou

B PLUS TV Klimkovice, a. s., zab˘vat jeho

zkvalitnûním. „Zvuk na programu Prima TV
nebude v Ïádném pfiípadû stereofonní, protoÏe
vysílaã, kter˘ pro tento TV program pracuje, je
monofonní. To znamená, Ïe uÏivatelé se stereo-
fonním televizním pfiijímaãem budou program
Primy TV sledovat vÏdy monofonnû,“ doplnil

pfiesnou informaci Jaroslav ¤ezníãek, majitel

r˘mafiovské servisní firmy. Podle zástupcÛ

zmínûn˘ch firem by v‰echna „hluchá místa“,

tedy místa nedostateãnû pokrytá signálem

Prima TV ve mûstû, mûla mít kvalitní signál

nejpozdûji do 13. ãervna s tím, Ïe situace, kdy

systém pfii boufice vypne, by se jiÏ nemûla opa-

kovat. Pro podobné pfiípady bude totiÏ u vysí-

laãe nainstalován takzvan˘ „autorestart“, to

znamená, Ïe se systém pfii v˘padku znovu sám

automaticky zapne. JiKo

V kapli V Lipkách se letos poprvé slouÏila m‰e svatá
V nedûli 6. ãervna se brána kaple V Lipkách otevfiela farníkÛm letos vÛbec
poprvé. Bylo to pfii pfiíleÏitosti svátku Nav‰tívení Panny Marie (31. 5.), jehoÏ
název nese také státem chránûná památka a v˘znamn˘ historick˘ skvost na-
‰eho mûsta, barokní kaple V Lipkách.
„M‰e svatá byla slouÏena za r˘mafiovskou farnost a v‰echny obãany,“
fiekl po bohosluÏbû duchovní správce r˘mafiovské farnosti Jindfiich

·vorãík a dodal, Ïe kaple bude pfiístupna vefiejnosti aÏ do konce záfií

ve stfiedu a ve ãtvrtek jiÏ pÛl hodiny pfied osmnáctou hodinou, kdy bu-

de zaãínat pravidelná bohosluÏba. Pfii m‰i se rozezvuãely varhany, na

nûÏ hrál Petr Wolf, a zpûv chrámového sboru. Souãástí m‰e svaté by-

la i pouÈ, která se koná

právû v dobû svátku

Nav‰tívení Panny

Marie. Farníci dostali

pfied kaplí po bohosluÏ-

bû koláãky a cukroví,

které napekli a pfiipravi-

li dobrovolníci z r˘ma-

fiovské farnosti.

Kaple V Lipkách mÛÏe

b˘t podle informací

církevní správy otevfie-

na pro hromadnou v˘-

pravu nebo turistickou

skupinu vÏdy po pfied-

chozí domluvû. 

(Církev fiímskokatolic-
ká, ·kolní námûstí
207/3, R˘mafiov, tel.:
554 212 165.) JiKo
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Îáci bojovali o pfiední místa v troj- a ãtyfiboji
V pondûlí 31. kvûtna se na atle-

tickém hfii‰ti Z· 1. máje konalo

okrskové kolo atletického troj-

boje ÏákÛ 1. - 3. tfiíd, ktefií se ut-

kali v bûhu na 50 m, skoku da-

lekém a v hodu míãkem. Îáci 

4. - 5. tfiíd soutûÏili ve ãtyfiboji,

jehoÏ disciplíny byly shodné ja-

ko v trojboji, doplnûny o bûh na

800 m. Organizátory závodÛ

byly Základní ‰kola na ulici 

1. máje a Stfiedisko volného ãa-

su. Závodu se zúãastnily dûti

z obou místních základních

‰kol a také z Bfiidliãné a Staré

Vsi. Nejlep‰ích ‰est sportovcÛ

z trojboje a ãtyfiboje postoupilo

do okresního kola, které se 

uskuteãní v pátek 11. ãervna

v Krnovû. První tfii z kaÏdé tfií-

dy byli za své snaÏení ocenûni

medailemi. JiKo

V˘sledky:

1. tfiída dívky: 1. tfiída chlapci:
1. T. Krywdová (Jelínkova 1) 1. M. Krejãí,

J. Keclík (Jelínkova 1)

2. M. Machaãová (Jelínkova 1) 2. D. âermák,

M. Turták (Jelínkova 1)

3. L. Ry‰avá (Jelínkova 1) 3. M. Hejn˘ (Jelínkova 1)

2. tfiída dûvãata: 2. tfiída chlapci:
1. L. Slováková (St. Ves) 1. S. Gorãík (Jelínkova 1)

2. N. Paulerová (St. Ves) 2. D. Baìura (Jelínkova 1)

L. Mrhalová (Jelínkova 1)

3. J. Korvasová (Jelínkova 1) 3. J. ·uba (Jelínkova 1)

3. tfiída dûvãata: 3. tfiída chlapci:
1. D. ·korÀová (Jelínkova 1) 1. M. Turták (Jelínkova 1)

2. J. Korvasová (Jelínkova 1) 2. F. Tome‰ (Jelínkova 1)

3. L. âiklová (Jelínkova 1) 3. J. Sas (1. máje)

L. Rektofiík (Jelínkova 1)

4. tfiída dûvãata: 4. tfiída chlapci:
1. M. Rapouchová (St. Ves) 1. L. Krywda (Jelínkova 1)

2. L. Kistanová (Jelínkova 1) 2. I. Kobolka (Jelínkova 1)

3. A. Kopsová (1. máje) 3. M. Morávek (1. máje) 

5. tfiída dûvãata: 5. tfiída chlapci:
1. K. Strapková (Jelínkova 1) 1. D. JavÛrek (Jelínkova 1)

2. K. ·tolfová (1. máje) 2. Z. Macháãek (Jelínkova 1)

3. M. VaÀková (Bfiidliãná) 3. J. KrÛtsk˘ (1. máje)

„·plhouni“
Díky dotaci z úfiadu Morav-

skoslezského kraje se na‰í II. zá-

kladní ‰kole (Jelínkova 1) letos

podafiilo uskuteãnit projekt

„·plhouni“. V rámci protidrogo-

vé prevence, která je v‰eobecnû

zamûfiena i na voln˘ ãas na-

‰ich ÏákÛ, jsme pfiipravili pro 

6. a 7. roãníky pásmo lanov˘ch

aktivit, her a v˘tvarnou dílnu.

V‰e se uskuteãnilo bûhem páteã-

ního odpoledne 21. kvûtna v par-

ãících pfied ‰kolou. V dobû od 

14 do 18 hod. se na jednotliv˘ch

ãástech programu stfiídaly tfii

skupinky ÏákÛ. Nejvût‰í atrakcí

pro v‰echny byly lanové aktivity

pfiipravené obãansk˘m sdruÏe-

ním Atmosféra ze Zlína, podle

nichÏ jsme také tuto akci nazvali.

Dûti od zaãátku pozornû poslou-

chaly instruktory pfii poãáteãním

pro‰kolení bezpeãnosti a nad‰e-

nû s nimi hrály úvodní hry. Pak

uÏ se v‰ichni, rozdûleni na men-

‰í skupinky, vrhli na pfiekáÏky.

Nûkteré byly pomûrnû tûÏké, vy-

Ïadovaly totiÏ spolupráci v‰ech

dûtí ve skupinû, zdolání jin˘ch

zase bylo podmínûno dovedností

jedince. Pfii pfiekonávaní tûchto

pfiekáÏek pak musel b˘t kaÏd˘

ji‰tûn v‰emi ostatními ze skupi-

ny. Aãkoliv ne kaÏdému se poda-

fiilo pfiekonat v‰echny pfiekáÏky,

vyzkou‰ely si dûti, a dokonce

i nûktefií uãitelé, kam aÏ sahají

jejich moÏnosti, jak jsou schopni

spolupracovat a domluvit se na

fie‰ení problému, pfiípadnû si po-

moci.

Dûti se ov‰em nebavily pouze

pfii lanov˘ch aktivitách, vedle to-

ho pro nû mûli jejich uãitelé pfii-

pravené hry, soutûÏe a také v˘-

tvarnou dílnu, kde se dûti snaÏi-

ly pomocí ka‰írování spoleãnû

vytvofiit velkou loì.

Odezva ze strany dûtí byla jed-

noznaãnû kladná a v‰ichni úãast-

níci akce by si rádi zejména la-

nové aktivity zopakovali.

Dûkujeme v‰em organizátorÛm

akce, Ïe vûnovali svÛj voln˘ ãas

na‰im dûtem.

J. Prchalová, J. Kuãera

(Ilustraãní foto) Foto: redakce

Fota: archiv Z· Jelínkova
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Velká akademie mal˘ch ÏákÛ V˘stavka dûtsk˘ch prací
na ‰kole v Bfiidliãné

V krátkém ãasovém odstupu

mohli obãané mûsta Bfiidliãné

zhlédnout dal‰í v˘stavku dût-

sk˘ch prací. Tentokrát byla insta-

lována na vy‰‰ím stupni základní

‰koly. Skuteãná ‰ikovnost star-

‰ích ÏákÛ pod vedením uãitelky

Mgr. P. DoleÏelové byla obdivu-

hodná.

Krásnû zdobené osobní deníky

ÏákÛ, rÛzné batikované pfiehozy,

zvífiata zhotovená pomocí Ïákov-

sk˘ch Ïidliãek, spousta ozdob

a korálkÛ, to v‰e a mnoho jin˘ch

vystaven˘ch exponátÛ ukázalo,

Ïe vedení ‰koly dává zelenou

i v oblasti v˘tvarné v˘chovy.

Zájem o v˘stavku byl z fiad ÏákÛ

i rodiãÛ vskutku velik˘.  

Radoslav Mûfiínsk˘

Îáci 1. stupnû Základní ‰koly

v Bfiidliãné pfiipravili dal‰í ze

sv˘ch vystoupení pro spoluÏáky

i rodiãe a vefiejnost. Pûkn˘ ohlas

na vystoupení tûch nejmen‰ích

i tûch trochu odrostlej‰ích prová-

zel celou dûtskou akademii.

Vystoupení v‰ech snese i sebe-

pfiísnûj‰í mûfiítko. Za celou pûk-

nou akcí je ov‰em tfieba hledat

desítky a desítky hodin poctivé

práce pfii nácviku, vedeném uãi-

telkami.

Mnoho hodin nácviku pfiineslo

své ovoce. V‰ichni si jistû za-

slouÏí za své vystoupení podtr-

Ïenou jedniãku. Je vidût, Ïe se na

‰kole nejen uãí, ale i vychovává

ke v‰emu krásnému.

Radoslav Mûfiínsk˘

Jedenaãtyfiicet maturantÛ ukonãilo studium na Primû
Za úãasti pfiedstavitelÛ mûsta, sta-

rosty Ing. Petra Kloudy a místos-

tarosty Ing. Jaroslava Kaly, pro-

bûhlo v sobotu 5. ãervna v sále

Základní umûlecké ‰koly

v R˘mafiovû slavnostní vyfiazení

studentÛ ãtvrt˘ch roãníkÛ a pfiedá-

vání maturitních vysvûdãení 

absolventÛm studijních oborÛ

Vefiejnosprávní ãinnost a Cestovní

ruch Soukromé stfiední odborné

‰koly Prima v R˘mafiovû.

Slavnost byla zahájena státní

hymnou a vystoupením student-

ky konzervatofie Petry Pa-

chovské. PrÛbûh maturitních

zkou‰ek pak zhodnotil fieditel

‰koly Mgr. Pavel Nehera.

Spoleãnû s tfiídními uãitelkami

Mgr. Evou Petfiekovou a Mar-

tinou Citovou, DiS., a místosta-

rostou Ing. Jaroslavem Kalou

poté pfiedali studentÛm maturitní

vysvûdãení a pamûtní medaili

‰koly.

Ve ‰kolním roce 2003/2004 ukon-

ãilo studium na ‰kole celkem 

41 studentÛ z celé Moravy. Pûti

z nich bylo vykonání maturitní

zkou‰ky odloÏeno na záfiijov˘

termín a tfii studenti pfii zkou‰ce

neuspûli z jednoho pfiedmûtu.

Studentky, které vykonaly matu-

ritní zkou‰ky s vyznamenáním,

Michaela Hofiáková, Jitka

Dvofiáková a Valentina Horke-

lová, obdrÏely z rukou pfiedsedy

Rady ‰koly p. Ladislava Ve-

lebného upomínkové talífie ‰koly

a diplomy. Stejnou upomínku za

aktivní práci ve ‰kole a reprezen-

taci ‰koly obdrÏeli také studenti

Jakub Vi‰Àa, Katefiina Dolanská,

Marie Nechvapilová, Marika

Orságová, Sofie ·rotífiová, Jana

Poláchová a Veronika Vavre-

ãková. Na závûr slavnostního

shromáÏdûní popfiál starosta

Ing. Petr Klouda a pfiedseda

Rady ‰koly p. Ladislav Velebn˘

studentÛm hodnû úspûchÛ do

dal‰ího Ïivota. 

Miloslav Nehera,
zfiizovatel ‰koly

Fota: archiv Z· Bfiidliãná



Jak byste, pane doktore, struãnû
charakterizoval pojem alterna-
tivní medicína?
Správné pojmenování by mûlo

b˘t alterativní (náhradní), tedy

jiná medicína, zatímco název al-
ternativní (jin˘, zástupn˘) znaãí

jednu z mnoha, ale tento název

se obecnû ujal, a tak ho budeme

rovnûÏ pouÏívat. Alternativy se

tvofií tam, kde vznikne potfieba

postupovat jinak neÏ známou

cestou, v tomto pfiípadû jinak neÏ

cestou klasické medicíny. AÈ se

nám to líbí ãi ne, ãlovûk je pro-

duktem pfiírody a jako takov˘ by

mûl Ïít s respektováním jejích

zásad a zákonÛ.

Jste jedním z lékafiÛ, kter˘ se al-
ternativní medicínû vûnuje.
Jak˘ vidíte rozdíl mezi klasic-
kou medicínou a v˘‰e zmiÀova-
nou alternativní medicínou?
V dne‰ní pfietechnizované dobû

se logicky klasická medicína ví-

ce zamûfiuje na technické pro-

stfiedky, a metody pro prevenci

a léãbu se tak stále více vzdalují

pfiírodním zásadám, a tedy i pfií-

rodním lékÛm a postupÛm.

Nûkteré technické novinky jsou

opravdu pfievratné a dÛvûra

v moÏnosti zdravotnické techni-

ky za‰la aÏ tak daleko, Ïe se do

stfiedu zájmu dostala technika

sama a pacient jaksi ustoupil do

pozadí nebo se stal anonymním

pfiedmûtem vy‰etfiení. Prohlu-

buje se jakési odosobnûní klasic-

ké medicíny, naru‰uje se kontakt

mezi lékafiem a pacientem. Svou

roli hraje i to, Ïe lékafi má ménû

a ménû ãasu pohovofiit si s paci-

entem o jeho obtíÏích. Pfii-

b˘vající mnoÏství poznatkÛ také

vede k pomûrnû úzkému zamû-

fiení lékafiÛ. Lze fiíci s trochou

nadsázky, Ïe kaÏd˘ orgánov˘
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Zdravotnictví

Alternativní medicína není ‰arlatánství
Není náhodou, Ïe v‰echny alternativní, nebo

chcete-li pfiírodní léãebné metody mají mno-

ho spoleãného. Lidstvo je vût‰inou zná jiÏ

dávno a moderní spoleãnost se k nim vrací

jak˘msi obloukem.

Pfies v‰echny úspûchy pfiinesla totiÏ moderní

medicína urãité zklamání. Sv˘m zpÛsobem

se pfieru‰il dÛvûrn˘ kontakt mezi lékafiem

a pacientem. Kromû toho se ukázalo, Ïe

v pfiípadech chronick˘ch a civilizaãních cho-

rob ‰kolní medicína neuspûla, a právem je jí

také vyãítáno, Ïe zanedbává prevenci.

Alternativních léãebn˘ch metod existují de-

sítky, moÏná i stovky - pfies bylinky, homeo-

patii, ãínskou medicínu aÏ po biotroniku

a mnoho dal‰ích. Ve vût‰inû pfiípadÛ jsou vy-

uÏívány pfii odstraÀování chronick˘ch nemo-

cí a k regeneraci organismu po ne‰etrné mo-

derní léãbû (chemoterapie, radioterapie ...).

Existují v R˘mafiovû lékafii, ktefií by se zod-

povûdnû zab˘vali alternativní medicínou 

alespoÀ v jejích hlavních podobách? Jak˘m

zpÛsobem a zda se vÛbec provozuje pfií-

rodní lékafiství, na to jsme se zeptali 

MUDr. Stanislava Horáka, kter˘ se alterna-

tivní medicínou uÏ nûjak˘ rok zab˘vá. JiKo

rozhovor

Sportovní úspûchy Základní ‰koly v Bfiidliãné
Po vyhraném okrskovém finále

v malé kopané, které se konalo

uÏ na podzim, se druÏstvo star-

‰ích chlapcÛ zúãastnilo 30. dub-

na okresního kola v Osoblaze.

Zde s pfiehledem porazili zb˘va-

jící vítûze okrskÛ a stali se tak

okresními vítûzi. 11. kvûna se

pak konalo krajské finále, kde

na‰i chlapci získali 4. místo.

V rámci celé republiky probíhá

velk˘ fotbalov˘ turnaj Coca-

Cola Cup, do kterého se letos

pfiihlásilo asi 1 600 základních

‰kol. Neb˘valého úspûchu opût

dosahují star‰í chlapci z na‰í

‰koly. Probojovali se aÏ do 

6. kola a stali se tak regionální-

mi vítûzi a nechali za sebou ta-

kové ‰koly jako Bruntál, Krnov

a R˘mafiov. Nyní budou kluci

bojovat o postup mezi 16 nej-

lep‰ích ‰kol z celé âR.

Na‰e ‰kola se mÛÏe pochlubit

i pomûrnû dobr˘mi v˘sledky ve

florbalu, kter˘ pfiitahuje stále

více mlad˘ch lidí. Po kvalitním

4. místu v okresní soutûÏi se ve-

dení na‰í ‰koly rozhodlo, s pod-

porou Mûstského úfiadu

Bfiidliãná, zakoupit nové vyba-

vení vãetnû originálních florba-

lov˘ch branek. Zapojili jsme se

do okresní florbalové ligy ãtyfi

nejlep‰ích ‰kol okresu a po prv-

ním kole jsme na 3. místû. Dal‰í

kolo probûhne v polovinû ãerv-

na na na‰í ‰kole. Tréninky pro-

bíhají tfiikrát t˘dnû ráno pfied za-

ãátkem vyuãování a dvakrát

t˘dnû odpoledne, pfiiãemÏ

zvlá‰È trénují ‰esté, sedmé tfiídy

a zvlá‰È osmáci a deváÈáci.

Minul˘ t˘den probûhlo

v Krnovû okresní kolo Poháru

rozhlasu v lehké atletice. Na‰e

‰kola obsadila v‰echny katego-

rie a v‰echny disciplíny. Ve sp-

rintu na 60 m získal Tomá‰

Vasiliadis 2. místo a Jakub

Nûmeãek skonãil tfietí. Dále

jsme posbírali nûkolik ãtvrt˘ch

a pát˘ch míst ve skoku dalekém

a ve ‰tafetách. Nejlépe se vedlo

druÏstvu mlad‰ích dívek, které

skonãilo z deseti t˘mÛ páté.

Ve dnech 19. a 20. kvûtna uspo-

fiádala na‰e ‰kola okrskové finá-

le v kopané mlad‰ích ÏákÛ s ná-

zvem McDonald’s Cup. Turnaj

se konal za pomoci oddílu ko-

pané na místním fotbalovém

hfii‰ti. Mlad‰í kluci z na‰í ‰koly

obsadili 3. místo ze sedmi pfii-

hlá‰en˘ch ‰kol. 

Ing. Miroslav Glacner

Základní ‰kola Bfiidliãná hledá uãitele/ku tûlesné v˘chovy pro 2. stupeÀ. Nástup od 1. 9. 2004. Telefon: 554 826 104.

Star‰í chlapci mají dÛvod k radost po vítûzství na okresním finále
v malé kopané Foto: Miroslav Glacner

Repro: Domácí lékafi od A do Z (2x)
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systém má dnes svého specialis-

tu. Pokud obvodní lékafi doporu-

ãí pacienta specialistovi a ten za-

se dal‰ímu, dostane se pacient do

situace, kdy kaÏdého specialistu

zajímá ta urãitá jeho ãást a vût‰i-

nou se nezajímá o to, jak by

mohly pacientovy potíÏe souvi-

set s onemocnûním jin˘ch orgá-

nÛ. A tak se dá dnes hovofiit o po-

stupující fragmentaci medicíny.

Znamená to, Ïe dne‰ní moderní
medicína a hlavnû specializova-
ná pracovi‰tû nepfiiná‰ejí paci-
entÛm to, co by mohla pfiiná‰et
medicína pfiírodní?
Ne, tak tomu v Ïádném pfiípadû

není. Úzká specializace pfiinesla

fiadu pozitivního, pfiedev‰ím 

v akutní medicínû. Aby to nevy-

znûlo tak, Ïe jen v‰e staré je dob-

ré. To v Ïádném pfiípadû. V dne‰-

ní dobû si díky technickému po-

kroku dovedeme poradit s dfiíve

beznadûjn˘mi pfiípady a mnoho

pacientÛ vdûãí moderní medicí-

nû nejen za Ïivot, ale i za moÏ-

nost proÏít ho aktivnû. Kde v‰ak

klasická medicína neuspûla, to je

oblast chronick˘ch a civilizaã-

ních chorob. Patfií sem kloubní

onemocnûní, artrózy, revma,

dna, bolesti pátefie, cukrovka, 

obezita, opakující se infekce, 

srdeãní choroby, ale i AIDS a ra-

kovina.

Jak to myslíte, Ïe neuspûla?
Opakovan˘m podáváním bûÏ-

n˘ch lékÛ se v‰emi, ãasto velmi

v˘znamn˘mi vedlej‰ími úãinky

se docílí pfiechodného zlep‰ení,

vykoupeného pozdûj‰ím zhor‰e-

ním v jiné ãásti tûla. Vedlej‰í 

úãinky moderních léãiv nûkdy

dosáhnou intenzity základního

onemocnûní, pro nûÏ jsou vlast-

nû léky podávány. Nemocn˘,

kterému lékafi naslepo ordinuje

antibiotika na chronické bolesti

v krku, aãkoliv nevedou k ústu-

pu potíÏí, si ãasto sám poloÏí o-

tázku, nespoãívá-li pfiíãina jeho

obtíÏí v jiné ãásti jeho tûla,

a zaãne hledat alternativní fie‰e-

ní.

Proã tedy lékafii a následnû fir-
my zab˘vající se v˘robou léãiv
nehledají pro pacienta jak˘si
kompromis ve spojení zdravûj-
‰ích pfiírodních medikamentÛ
s klasick˘mi pfiípravky?
V souãasném zdravotnictví se

pouÏívají stále v˘konnûj‰í

a draÏ‰í stroje, zamûstnanci se

stávají kvalifikovanûj‰ími a tím

i lépe placen˘mi, ale produkce

tomu neodpovídá. Podle toho ta-

ky na‰e zdravotnictví vypadá. Je

pochopitelné, Ïe v‰echny firmy,

které se zab˘vají v˘robou a di-

stribucí lékÛ a v˘robou pfiístrojo-

vé techniky, se jakémukoliv ná-

vratu k nevyãerpateln˘m pfiírod-

ním zdrojÛm a metodám v léãení

budou bránit. Stejnû tak se tomu

bude bránit fiada lékafiÛ ze zvy-

ku, z obav z konkurence ãi z ne-

znalosti metod netradiãního lé-

ãení a neochoty se s nimi sezná-

mit. I nadále budou právû z tûch-

to dÛvodÛ uznávat za jedinou 

úãinnou léãebnou metodu tzv.

‰kolskou ãi klasickou medicínu

a pÛsobení alternativních metod

budou oznaãovat v lep‰ím pfiípa-

dû za placebo (autosugesci), ne-

bo nûkdy pfiímo za podvod. Sám

jsem se s takov˘m pfiístupem 

opakovanû setkal, a to i v na‰í

nemocnici, kdy nûktefií kolegové

tyto metody odmítali s na-

prost˘m despektem, a zfiejmû ke

‰kodû pacientÛ, aã o nich nemûli

a nûktefií dosud nemají ani ele-

mentární znalosti.

Dobfie, ale jaké dÛvody tedy ve-
dou pacienty k tomu, Ïe ãím dál
tím víc vyhledávají alternativní
léãebné metody?
DÛvodÛ, proã se lidé obracejí

k netradiãním zpÛsobÛm léãení,

je mnoho. Jedním z hlavních je

nepochybnû pacientova potfieba,

aby byl vyslechnut a jeho obtíÏe

byly vnímány komplexnû, ve

v‰ech souvislostech, které ne-

mocn˘ nûkdy sám vypozoruje,

které ale ãasto nemÛÏe specialis-

tÛm sdûlit. Chybí nám ãas paci-

enta plnû vyslechnou, protoÏe se

ve velké vût‰inû musíme vûno-

vat administrativním ãinnostem

pro poji‰Èovny a rÛzné úfiady,

kde místo zjednodu‰ení agendy

a tím úspory ãasu lékafie ve pro-

spûch medicínské ãinnosti mÛ-

Ïeme stále více pozorovat prav˘

opak. ÚfiedníkÛ a zamûstnancÛ

poji‰Èoven pfiib˘vá, v‰ichni jsou

stejnû a stále více dÛleÏití a den

má opravdu jen 24 hodin. Nûkdy

nám ale chybí i trpûlivost a tro-

chu více pokory. A tady je právû

prostor pro rÛzné léãitele, ktefií si

vÏdy na pacienta ãas najdou

a neodbudou jej ve dvefiích re-

ceptem.

Jak˘ je vlastnû hlavní úkol al-
ternativní medicíny?
Pokud se lékafiÛm zab˘vajícím

se pfiírodním léãitelstvím podafií

pacientovi vysvûtlit postup léã-

by, ten se jej sám nauãí prová-

dût, pak bere svÛj osud doslova

do vlastních rukou. A to je úkol

a úãel alternativní medicíny.

Vyburcovat pacienta k aktivní

úãasti na léãbû a tím v nûm pro-

budit samoregulaãní pochody,

které v pozitivním pfiípadû ve-

dou k odstranûní pfiíãiny choro-

by. Pfiimûjeme-li napfiíklad pa-

cienta trpícího chronick˘mi zá-

nûty v krku, aby se léãil napfií-

klad bylinn˘mi ãaji a pfiimûfienû

se otuÏoval, zv˘‰í se tím paci-

entova jinak nízká imunita a zá-

roveÀ se odstraní pfiíãiny zánû-

tÛ. Opakované podávání antibi-

otik naopak imunitu dlouhodo-

bû sniÏuje, coÏ je v dne‰ní dobû

ve v‰eobecném povûdomí, pfie-

sto ale fiada lékafiÛ, a to hlavnû

v oblasti pediatrie, tvrdohlavû

dává na bûÏné banální infekce

d˘chacích cest antibiotika, která

celou imunitní situaci jen zhor-

‰ují.

Jak funguje alternativní medi-
cína v zahraniãí ve srovnání
s na‰ím zdravotnictvím?
Ve svûtû je provozována velká

fiada oficiálnû uznávan˘ch alter-

nativních metod. U nás, bohuÏel,

ani v souãasné dobû nemají tyto

metody na rÛÏích ustláno. Pfied

rokem 1989 byl obecnû ‰ífien ná-

zor, Ïe jsou to metody nebezpeã-

né, a fiada terapeutÛ, ktefií tyto

metody pouÏívali, byla pronásle-

dována. Po otevfiení se svûtu po

roce 1989 jsou tyto metody více

ãi ménû tolerovány, neboÈ jde

vesmûs o nabídky v rámci sou-

kromého podnikání. Je to ale za-

se jen zlomek toho, co ve svûtû

lékafii sv˘m pacientÛm nabízejí.

V podstatû jen akupunktura,

s potíÏemi homeopatie a nûkteré

formy psychoterapie - to jsou

metody, které jsou minister-

stvem zdravotnictví akceptová-

ny. Pfiitom kaÏd˘, kdo se o alter-

nativní medicínu jen trochu zají-

má, ví, Ïe nabídka je mnohem

‰ir‰í. Ale to je na dlouhou disku-

si a pfii souãasném stavu zdravot-

nictví, ale i platební schopnosti

obyvatel a stále rostoucí neza-

mûstnanosti jde o celkem tûÏko

fie‰iteln˘ problém.

Nûkdo si mÛÏe pomyslet, Ïe al-

ternativní medicína je jakési
‰arlatánství, a radûji zÛstane
u sv˘ch standardních „antibio-
tik“. Kde je tedy pravda?
Alternativní medicína je sv˘m

zpÛsobem snaha o urãit˘ návrat

k pfiírodû, k jejím zdrojÛm

a vlastnû i k respektování jejích

zákonÛ. Na‰e souãasná medicína

a její zákonitosti naopak vychá-

zejí z pfiijaté logiky, která onûm

pfiírodním zákonitostem nejen

neodpovídá, ale v mnohém jim

pfiímo odporuje. Souãasná medi-

cína sice pÛvodnû vycházela

z pfiírodních zpÛsobÛ prevence

a léãby, ale postupnû je opou‰tû-

la a jaksi „zapomnûla na svÛj pÛ-

vod“. Ve stále spûchající dobû

zaãala tyto metody vylep‰ovat

a modernizovat, takÏe s postu-

pem ãasu se medicína takto od-

vozená svému pÛvodnímu vzor-

ci uÏ ani trochu nepodobá.

Pfiitom jedna ze zásad napfiíklad

orientální medicíny je to, Ïe nee-

xistují dvû stejné nemoci. Je to

asi logické, kdyÏ vezmeme 

v úvahu fakt, Ïe dva stejné otis-

ky prstÛ se mohou vyskytnout

jednou za 400 milionÛ let, proã

by tomu mûlo b˘t jinak u jin˘ch

ãástí, jako je srdce, Ïluãník a po-

dobnû. Pro posouzení stavu ne-

mocného je tfieba vycházet z je-

ho individuality fyzické i psy-

chické a urãit individuální po-

stup, coÏ se pochopitelnû net˘ká

v‰ech metod doslova. Typick˘m

pfiíkladem pro tento postup je

tfieba homeopatie. U této léãebné

metody se nepodafií urãit stejn˘

postup pfii léãení prakticky ni-

kdy, kaÏd˘ je individualita, která

má svÛj program.

Stará rãení fiíkají, Ïe nemoci ne-

jsou, Ïe jsou jen odolné a ménû

odolné organismy. Zdá se to mít

logiku, kdyÏ uváÏíme, Ïe nûktefií

lidé neonemocní uprostfied epi-

demie a nûktefií zase doslova pfii

objevení se jakékoliv bakterie.

Proto prvním zásahem alterna-

tivní medicíny musí b˘t posílení

organismu, protoÏe mimo jiné

i léãba pfiedstavuje dal‰í nápor

na jiÏ oslaben˘ organismus. Je

bûÏnou praxí alternativních me-

tod, Ïe nemocím je tfieba pfied-

cházet a je tfieba je léãit ve sta-

diu, kdy se je‰tû navenek nepro-

jevují. Existuje fiada varovn˘ch

pfiíznakÛ, dnes se napfiíklad v on-

kologii uÏívá oznaãení ãervené

praporky, dalo by se fiíci varová-

ní, která vût‰inou neznáme nebo

se jimi nefiídíme. Napfiíklad bo-

lesti na vnitfiní stranû kolene mo-

hou ukazovat na zánût protilehlé
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Policisté objasnili dvû
krádeÏe v Bfiidliãné

V pátek 21. kvûtna zahájil poli-

cejní inspektor v Bruntále trestní

stíhání pûtatfiicetiletého muÏe

z Fr˘deckomístecka pro trestn˘

ãin krádeÏe. MuÏ je obvinûn z to-

ho, Ïe v prosinci loÀského roku

v kanceláfii Mûstského úfiadu

v Bfiidliãné odcizil z dámské ka-

belky penûÏenku a mobilní tele-

fon v celkové hodnotû témûfi 

4 500 Kã. Je‰tû tent˘Ï den mûl ob-

vinûn˘ vstoupit do budovy matefi-

ské ‰koly na Hfibitovní ulici a od-

nést odtud radiomagnetofon s CD

pfiehrávaãem za 1 500 Kã. Pfiípad

dále ‰etfií bruntálská policie.

Pátrání po odcizeném
nákladním vozidle

V dobû mezi 22. a 24. kvûtnem

se neznám˘ pachatel vloupal do

objektu autobazaru na Opavské

ulici v Bruntále a odvezl odtud

vozidlo Tatra. Nákladní vÛz

znaãky T 815, SPZ KIA 63-19,

rok v˘roby 1989, mûl vínovû ãer-

venou barvu a rám ãerné barvy

s pfiídavn˘mi svûtlomety pod

pfiedními svûtly vozidla.

ZpÛsobená ‰koda byla majitelem

vyãíslena na 260 000 Kã. Policie

po vozidle vyhlásila pátrání a vy-

z˘vá pfiípadné svûdky ke spolu-

práci na objasnûní této krádeÏe.

RozmnoÏily se krádeÏe
jízdních kol

V poslední dobû se v R˘mafiovû

mnoÏí pfiípady krádeÏí jízdních

kol. V noci z 23. na 24. kvûtna

vypáãil neznám˘ pachatel dfievû-

nou stûnu sklepní kóje v domû na

Opavské ulici a odcizil dámské

horské kolo za 3 000 Kã. K dal-

‰ímu pfiípadu do‰lo o dva dny po-

zdûji v ãinÏovním domû na

ÎiÏkovû ulici. Zlodûj rovnûÏ vy-

páãil dvefie do sklepní místnosti

a odvezl odtud pánské horské ko-

lo v cenû 30 000 Kã. S jedním

„úlovkem“ se ale nespokojil

a odcizil také pánské silniãní ko-

lo za dal‰ích 25 000 Kã.

Policii se ov‰em dafií nûkteré

krádeÏe objasnit. Ve stfiedu 

2. ãervna zahájil bruntálsk˘ poli-

cejní inspektor stíhání ‰estatfiice-

tiletého muÏe z R˘mafiova za to,

Ïe nejprve prodal svÛj bicykl za

700 Kã, a kdyÏ prodej neschváli-

la jeho rodina, ‰el a novému ma-

jiteli jej ukradl.

Zlodûj pfiipravil auto
o v‰echna kola

Po nûkolikamûsíãní odmlce do-

‰lo k dal‰í krádeÏi kompletních

kol automobilu, tentokrát na

Revoluãní ulici v R˘mafio-

vû. Neznám˘ pachatel v noci 

z 29. na 30. kvûtna odcizil ze za-

parkované Felicie v‰echny pneu-

matiky a ocelové disky v celkové

hodnotû bezmála 7 000 Kã. V té-

to souvislosti policie pfiipomíná,

Ïe si majitelé aut mohou v auto-

servisech v Bruntále a Krnovû

nechat kola opatfiit skryt˘m zna-

ãením, které je usnadÀuje v pfií-

padû krádeÏe identifikovat.

Opil˘ mladík naboural
auto svého otce

V sobotu 29. kvûtna kolem

ãtvrté hodiny ranní se stala do-

pravní nehoda na kfiiÏovatce ve

Velké ·táhli. Tfiiadvacetilet˘ fii-

diã ·kody 120 z Moravského

Berouna jedoucí po pfiímém 

úseku pod vlivem alkoholu ne-

zvládl fiízení, vyjel z vozovky

a ãelnû narazil do betonové pa-

tice mostu. ZpÛsobená ‰koda na

vozidle ãiní 15 000 Kã. ¤idiã

navíc utrpûl lehké zranûní ãelis-

ti a hrudníku. Z místa nehody

se nechal odvézt taxíkem do

nemocnice v Bruntále, kde

teprve nahlásil, Ïe havaroval.

Pfiivola-ná policie jej pfievezla

na sluÏebnu, kde mu bylo na-

mûfieno 1,92 promile alkoholu.

Mladík zaãal svou nehodu zapí-

rat. Policie jej odvezla na místo

nehody a pfiivolala rovnûÏ maji-

tele vozidla, mladíkova otce,

kter˘ uvedl, Ïe syn, kter˘ právû

slavil narozeniny, si vÛz pÛjãil

bez jeho vûdomí.

Dal‰í pfiípady
vyloupen˘ch chat

PfiestoÏe se policii podafiilo ne-

dávno chytit pachatele nûkolika

vloupání do rekreaãních chat na

R˘mafiovsku, stále dochází k no-

v˘m pfiípadÛm. Jeden se ode-

hrál v Rudû v období mezi 

28. a 31. kvûtnem. Pachatel vni-

kl násilím do kotelny a odnesl

dvû sbíjecí kladiva v celkové ce-

nû 50 000 Kã, patfiící opavské

firmû, která zde provádûla re-

konstrukci budovy. Jin˘ pfiípad

se stal mezi 28. a 29. kvûtnem

v Hornomûstské zatáãce, kde by-

la vykradena chatka vãelína.

Pozdû veãer 31. kvûtna byl zadr-

Ïen pachatel ãtyfi dal‰ích vloupá-

ní, padesátilet˘ muÏ z Re‰ova,

kter˘ krátce pfiedtím vnikl do

sklepa jedné z místních chat a od-

cizil z nûj nûkolik lahví alkoholu.

Druhého dne probûhlo vy‰etfiová-

ní, které odhalilo nûkolik dal‰ích

krádeÏí a poru‰ování domovní

svobody, jichÏ se mûl obvinûn˘

dopou‰tût od leto‰ního bfiezna.

MuÏ si z vyloupen˘ch re‰ovsk˘ch

chat odná‰el pfiedev‰ím potra-

viny a alkohol. Rozhodnutím

soudu byl eskortován do vazební

vûznice v Olomouci.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Pro ãtenáfie, které alternativní medicína zajímá více do hloubky, má na‰e redakce dobrou zprávu. 

S MUDr. Stanislavem Horákem se budeme setkávat na stránkách novin v pravidelné rubrice S alternativní medicínou zpátky do pfiírody.

ledviny, nad˘mání na podráÏdû-

ní slinivky, fiíhání na dysfunkci

Ïluãového hospodáfiství a po-

dobnû. Je potfieba brát na vûdomí

vûk, kondici, odolnost i pohlaví

nemocného. Tento stav se totiÏ

neustále mûní, a to i pfii peãlivém

dodrÏování zásad správného Ïi-

vota. OvlivÀuje jej fiada vûcí

a faktorÛ, od vrozen˘ch dispozic

aÏ po vlivy zvenãí, stres, spûch,

Ïivotní prostfiedí se v‰emi nega-

tivními vlivy.

Je stále pfiedmûtem sporÛ, které

metody do alternativní medicíny

patfií a které ne. Pfii v˘poãtu se

dostaneme k ãíslu kolem 45,

podle praktick˘ch poznatkÛ lze

tento poãet stanovit na ãísle ko-

lem 24, ale skuteãnû pouÏitel-

n˘ch je kolem dvanácti. Pokud

budeme tyto metody chápat jako

nûjakou samopomoc organismu,

pak pouÏitelné postupy bez nut-

nosti vnûj‰í pomoci zÛstanou nû-

kde na ãísle ‰est. Je otázka, kam

zafiadit napfiíklad jógu, kam psy-

chotroniku a dal‰í.

MÛÏete jmenovat nûkteré z úko-
nÛ alternativní medicíny, které
praktikujete na va‰em oddûlení
chronick˘ch bolestí?
My zÛstáváme u tûch nejdostup-

nûj‰ích a tûmi jsou v˘Ïiva, fyto-

terapie, akupresura, reflexní te-

rapie - nûkdy uvádûná jako refle-

xologie a ãasto nesprávnû zamû-

Àována s akupresurou - aromate-

rapie, homeopatie a masáÏe, kte-

ré jsou spí‰e zahrnovány do sku-

piny postupÛ s vnûj‰í dopomocí.

Do této skupiny pak patfií u nás

pomûrnû roz‰ífiená akupunktura

ve v‰ech sv˘ch formách, chiro-

praxe, neurální terapie, terapie

barvami a fiada dal‰ích. O kaÏdé

z tûchto metod by se dala napsat

fiada stran, ale to by uÏ bylo mi-

mo rámec obecné úvahy.

Dûkuji vám za rozhovor.
(S MUDr. Stanislavem Horákem

rozmlouval Mgr. Jifií Koneãn˘)

Foto: archiv Policie âR
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Z okolních obcí

Svaz nucenû nasazen˘ch ukonãí svou ãinnost
Podle usnesení VI. sjezdu Svazu nucenû nasazen˘ch (SNN) ukonãí

bruntálská organizace svou ãinnost k 30. ãervnu 2004. K témuÏ datu

ukonãí svou ãinnost i okresní v˘bor Bruntál. Od 1. ãervna se prová-

dí archivace a dokumenty budou uloÏeny ve Státním okresním archí-

vu v Bruntále.

Bruntálská organizace vznikla v roce 1991 s cílem prosadit od‰kod-

nûní obãanÛ, ktefií byli nasazeni na práce v Nûmecku a pfiidruÏen˘ch

zemích v dobû 2. svûtové války.

Na‰í organizací byla k 30. ãervnu 2000 odebrána spoluúãast na vyfii-

zování a mÛÏeme podávat jen informace a radit. V‰e si musí obãané

i ãlenové SNN vyfiizovat na adrese: âesko-nûmeck˘ fond budouc-
nosti, Legerova 22, P.O.BOX 47, 120 21 Praha 2.

âlenové SNN, ktefií si zaplatili ãlensk˘ pfiíspûvek na tento rok, obdr-

Ïí v ãervnu zpravodaj ã. 28/04, kde budou podrobnû informováni

i o VI. sjezdu SNN.

RSDr. Franti‰ek Václavík, pfiedseda OV SNN Bruntál

Hasiãi zachránili v˘robní haly a sklad nábytku v RyÏovi‰ti
Hlá‰ení o poÏáru ve v˘robní hale

nábytkáfiské firmy v RyÏovi‰ti

pfiijalo operaãní stfiedisko hasiãÛ

v sobotu 29. kvûtna ve 13 hodin.

K zásahu vyjely ãtyfii jednotky

hasiãÛ (stanice Bruntál,

R˘mafiov, sbor dobrovoln˘ch ha-

siãÛ z RyÏovi‰tû a Lomnice). UÏ

bûhem jízdy bylo zfiejmé, Ïe se

jedná o poÏár velkého rozsahu,

protoÏe koufi bylo vidût i ze vzdá-

lenûj‰ích obcí. Proto velitel zása-

hu poÏádal o vyslání dal‰ích jed-

notek. Postupnû byl vyhlá‰en po-

plach pro dal‰ích devût jednotek

poÏární ochrany (stanice Krnov,

dobrovolní hasiãi z R˘mafiova,

Moravského Berouna, Bfiidliãné,

Malé Morávky, Bruntálu,

Huzové, Horního Bene‰ova

a Krnova). Poãtem jednotek se

poÏární poplach klasifikoval jako

nejvy‰‰í stupeÀ poÏárního popla-

chu Z - zvlá‰tní.

Prvotním prÛzkumem hasiãi zjis-

tili rozsah poÏáru - hofiela jedna

celá hala a ãást druhé haly v kom-

plexu ãtyfi spojen˘ch objektÛ.

Pátá, vedle stojící hala nebyla za-

tím poÏárem zasaÏena a tu se taky

hasiãÛm podafiilo uchránit. Hasiãi

likvidovali poÏár hofiícího dfieva,
dfievotfiísky, textilních látek a le-

pidel v sudech. K ha‰ení byl pou-

Ïit i vysokozdviÏn˘ Ïebfiík. Po

zhruba dvouhodinovém boji se

podafiilo oheÀ dostat pod kontro-

lu. Pfiitom se lehce zranili dva ha-

siãi, na místo proto byla povolána

záchranná sluÏba, která asistovala

aÏ do konce zásahu. Ha‰ení pro-

bíhalo za extrémnû tûÏk˘ch pod-

mínek. Pro velk˘ Ïár a hust˘ to-

xick˘ koufi museli hasiãi po celou

dobu pouÏívat d˘chací pfiístroje.

Obãané byli varováni prostfied-

nictvím obecního rozhlasu pfied

‰kodliv˘mi úãinky koufie a upo-

zornûni na moÏnost o‰etfiení zá-

chrannou sluÏbou pfii jak˘chkoliv

potíÏích.

Hasiãi zachránili jednu v˘robní

halu, sklad nábytku a samostatnû

stojící halu. Pfiesto Ïivel napá-

chal ‰kody za 7 milionÛ korun.

Pfiíãinu ‰etfií vy‰etfiovatel zji‰Èo-

vání pfiíãin poÏáru a policisté.

PoÏáfii‰tû hlídala místní dobro-

volná jednotka do poledních ho-

din následujícího dne. JiKo

Dobrovolní hasiãi soutûÏili v Jifiíkovû
Je 23. kvûtna 2004 a padá sníh.

V Jifiíkovû právû probûhla okrsko-

vá soutûÏ druÏstev sborÛ dobro-

voln˘ch hasiãÛ. PfiestoÏe poãasí

soutûÏi nepfiálo, snahou hasiãÛ by-

lo dosáhnout co nejlep‰ích v˘sled-

kÛ. SoutûÏe se zúãastnila druÏstva

z Bfiidliãné, Huzové, RyÏovi‰tû,

Dûtfiichova a Jifiíkova, také druÏ-

stva Ïen z Huzové a Bfiidliãné.

Po seãtení v˘sledkÛ se druÏstva 

umístila takto:

MuÏi: 1. Jifiíkov II. Îeny: 1. Huzová

2. RyÏovi‰tû 2. Bfiidliãná

3. Bfiidliãná

4. Huzová

DruÏstvo Jifiíkov I. bylo diskvalifikováno.

Do okresní soutûÏe, která se bude konat v Leskovci nad Moravicí,

postoupilo vítûzné druÏstvo sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Jifiíkov II.

Text a foto: Bohumil Hrnãífi, starosta obce Jifiíkov

Vítûzná druÏstva v kategorii muÏÛ a Ïen

Fota: HZS Bruntál
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Kam na v˘let

Úsmûvnû

Nároãnou cyklotrasou na Sovinec a Re‰ovské vodopády
Dnes vám dáme tip na nároãn˘

cyklistick˘ v˘let (ale tfieba i nû-

kolik ménû nároãn˘ch v˘letÛ)

podle malého prÛvodce Jeseníky
vítají cykloturisty a turisty z na-

kladatelství Jena. Jedná se o cyk-

lotrasu R˘mafiov - Sluneãná-

Sovinec - Re‰ovské vodopády 

- R˘mafiov, která je v prÛvodci 

uvedena pod ãíslem 11 a prochá-

zí pomûrnû rozsáhl˘m územím

s ãetn˘mi cyklostezkami. K to-

muto prÛvodci lze je‰tû pouÏít

mapu cyklotras R˘mafiovsko,

takÏe kaÏd˘ mÛÏe smûr i druh

cesty rÛznû kombinovat podle

sv˘ch schopností a moÏností.

Z R˘mafiova napfiíklad mÛÏete

pouÏít cyklotrasu ã. 511, vedou-

cí pfies Stránské a Jifiíkov na

Sovinec, ze Stránského lze jet po

cyklotrase ã. 6145 pfies KnûÏ-

pole do Huzové. Z rozcestí

u Jifiíkova je moÏno odboãit

vpravo pfies Tûchanov po cyklo-

trase ã. 6053 a sjet lesní silniã-

kou dolÛ do Val‰ovského Dolu

a po této cyklotrase pokraãovat

k Re‰ovsk˘m vodopádÛm a dále

pfies Re‰ov do Skal. Je to jedna

z tras R˘mafiovské padesátky.

Nyní se tedy vydáme s prÛvod-

cem Jeseníky vítají cykloturisty
a turisty na dlouh˘ v˘let smûr

Sluneãná - Sovinec - Re‰ovské

vodopády - délka: 79 km; nároã-

nost: stfiednû tûÏká trasa, pfieváÏ-

nû po silnicích s asfaltov˘m po-

vrchem, ale nûkolik úsekÛ se

pfiekonává polními a lesními

cestami, proto je doporuãeno

trekkingové nebo horské kolo,

nároãná hlavnû délkou; obãer-

stvení: R˘mafiov, Dûtfiichov,

Huzová, Sovinec, Re‰ov.

Poãáteãním i cílov˘m místem

okruÏní trasy Nízk˘m Jeseníkem

je b˘valé hornické mûsto

R˘mafiov, které je jedním z cen-

ter JeseníkÛ a v˘chozím bodem

do oblasti pfiírodního parku

Sovinecko. Na námûstí nás 

upoutá ranû barokní radnice, ne-

dávno renovovaná. Nachází se

zde také mûstské muzeum s ga-

lerií. V˘znamn˘mi památkami

jsou rovnûÏ církevní stavby,

zvlá‰tû barokní kaple V Lipkách

z roku 1711, vyzdobená cenn˘mi

freskami.

Vyrazíme po silnici ã. 440 do

Albrechtic, naz˘van˘ch téÏ

Hedvíkov, s kostelem sv.

Trojice. V osadû Vajglov odboãí-

me doprava a zanedlouho se o-

citneme v RyÏovi‰ti (Kãt 6146),

které bylo zaloÏeno jako hornic-

ké mûsteãko a je známé tím, Ïe

tu byl roku 1794 chycen fran-

couzsk˘ generál Lafayette, bo-

jovník za svobodu Ameriky.

Odboãíme doleva a pfiijedeme do

Lomnice. Zdej‰í pÛvodnû gotick˘

kostel sv. Jifií byl renesanãnû upra-

ven. Za kostelem se nachází hfibi-

tov zajateckého tábora s pomní-

kem Rudé armády. Pokraãujeme

pfies Ïelezniãní pfiejezd a stoupá-

me úzkou silniãkou po cyklotrase

k rozcestí Pod Rychtáfiem a rovnû

aÏ ke kfiiÏovatce s cyklotrasou Kãt

6148. Na rozcestí za Nov˘mi

Valtefiicemi pokraãujeme stoupá-

ním po lesní cestû, aÏ se pfiipojí

ãervená znaãka, která nás dovede

na nejvy‰‰í bod Nízkého Jeseníku

Sluneãnou (800 m), na jejímÏ vr-

cholu stojí vysílaã. Následuje kle-

sání po lesní cestû, zpoãátku sou-

bûÏné s modrou turistickou znaã-

kou, vedoucí kolem pfiírodní re-

zervace Panské louky - ra‰elini‰-

tû. Po chvíli odboãíme doprava po

cyklotrase, která nás zavede aÏ do

Dûtfiichova nad Bystfiicí.

Pokraãujeme kolem nádraÏí

a hned za ním odboãíme doleva

a mírnû stoupáme do lesa po

cyklotrase Kãt 6029, soubûÏné

se Ïlutou turistickou znaãkou.

Pfied vrcholem Pomezí pokraãu-

jeme doprava po cyklotrase Kãt

6144 a po silnici podél

Arnoltického potoka do Huzové

(Kãt 6105). Ta b˘vá oznaãována

za nejstar‰í obec na

R˘mafiovsku, ãeská osada se pfii-

pomíná jiÏ roku 1141.

Nyní se vydáme po silnici ã. 445

smûrem na KnûÏpole, ale hned

za obcí zaboãíme doleva po cyk-

lotrase smûfiující polními cesta-

mi k Jifiíkovu (Kãt 6106). Odtud

po asfaltce cyklotrasou Kãt 511

na KfiíÏov.

Silueta hradu pfied námi patfií go-

tickému hradu Sovinci, kter˘ se

stal v posledních letech vyhledá-

van˘m kulturním stfiediskem,

pofiádají se na nûm ãetná pfied-

stavení a festivaly.

Ze Sovince pokraãujeme lesem

po silnici na kfiiÏovatku u sanato-

ria Paseka, na níÏ odboãíme do-

prava do údolí Oslavy a od sou-

toku s Huntavou pojedeme podél

Huntavy hlubok˘m zalesnûn˘m

údolím k Národní pfiírodní pa-

mátce Re‰ovské vodopády (Kãt

6053). Voda ve skalnaté soutûsce

pfiekonává v˘‰kov˘ rozdíl dvû-

ma kaskádami. Krása vodopádÛ

vyniká za vy‰‰ích vodních stavÛ

na jafie nebo po del‰ích de‰tích.

PÛsobivou scenérii doplÀují ská-

ly vysoké aÏ 20 m.

Od vodopádÛ se vrátíme k cha-

tám a vystoupáme do rekreaãní

obce Re‰ov. Zamífiíme do

Horního Mûsta, místní ãásti

Skály, po silnici, která probíhá

po bezlesém hfibetu s dalek˘mi

v˘hledy, a po silnici ã. 370 pfiije-

deme do R˘mafiova. 

Hana Ka‰parová
(zdroj: SEDLÁâKOVÁ, M. -

MATùJÍâEK, A. - MATùJÍ-

âEK, D. Jeseníky vítají cyklotu-
risty a turisty. 2. vyd. ·umperk:

JENA, 2003, s. 16.)

UÏ to není prvÀáãek
Ve vzduchu uÏ voní prázdniny, poãasí se uÏ

také dovtípí a bude jenom teplé a pr‰et bu-

de podle pfiání zahrádkáfiÛ jenom v noci.

A dûti? Posledního ãervna pfiinesou domÛ

osudn˘ list papíru, vysvûdãení. Z mal˘ch 

ustra‰en˘ch prvÀáãkÛ se stanou ostfiílení

mazáci, vlastnû druháci. O pololetí mûli ti

zaãínající ‰koláci známku jednu, teì jich

bude víc.

Na poãátku svého celoÏivotního vzdûlávání

mûl ná‰ PéÈa trochu obavy, sl˘chával doma

nûco jako: Poãkej, v‰ak ti to ve ‰kole ne-

projde, to ti paní uãitelka nedovolí.

Prostû nejistota a strach. Nebo strá‰ek. Po

prvním t˘dnu uÏ chodil a zodpovûdnû plnil

úkoly. Mám pût úloh, prohlásil. První je -

pfiinést nÛÏky, dal‰í lepidlo, dal‰í následo-

valo nezapomenout pero, papuãe a pode-

psan˘ not˘sek. V‰ech pût „úkolÛ“ bylo spl-

nûno.

Jednoho dne mûl slzy na krajíãku. Víte, co

se stalo? Chtûl jít na obûd a nemohl najít

stravenku. Pfiiplivl si ji na dvefie, no a na-

jednou tam nebyla! Nûkam odletûla.

V‰echno dobfie dopadlo, hlady netrpûl.

NeÏ pfii‰li jednou rodiãe domÛ, chtûl b˘t uÏ

vzorn˘ a napsat si úkol. Zalehl na chodník

pfied domem a maloval cviky na první pís-

menka, leÏel na bfií‰ku, se‰it pfied sebou,

pomáhal si i jazykem a byl moc pfiekvape-

n˘, Ïe ho mamka nepochválila. Musel psát

dokonce znovu.

A najednou je z toho trochu vydû‰eného

králíãka hotov˘ ‰kolák, umí ãíst, psát a ta-

ky matematika ho baví. Není to mal˘ zá-

zrak?  Si

Repro: Jeseníky vítají cykloturisty a turisty
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: KdyÏ uÏ jsi jednou fiekl leÏ, tak si ji pamatuj.

(orientální pfiísloví)
Známá i neznámá v˘roãí

12. 6. Mezinárodní den boje za odstranûní práce dûtí
13. 6. 1909 nar. Vladimír Neff, spisovatel (zemfi. 2. 7. 1983) 

- 95. v˘r. narození

14. 6. 1804 nar. Franti‰ek Su‰il, sbûratel lidov˘ch písní, filosof 

a teolog (zemfi. 1. 6. 1868) - 200. v˘r. narození

14. 6. 1949 nar. Bofiek ·ípek, architekt a designér - 55. v˘r. narození

15. 6. Mezinárodní den odpÛrcÛ vojenské sluÏby
16. 6. Den afrického dítûte - vyhlásila OAU (Organizace

africké jednoty) jako vzpomínku na povstání a ma-
sakr dûtí v jihoafrickém Sowetu v roce 1976

16. 6. Evropsk˘ den Ïidovské kultury
17. 6. Svûtov˘ den boje proti roz‰ifiování pou‰tí a sucha, vyhlá‰en

v prosinci 1994 Valn˘m shromáÏdûním OSN
17. 6. 1909 nar. Karel Höger, herec (zemfi. 4. 5. 1977) - 95. v˘r. nar.

20. 6. Mezinárodní den uprchlíkÛ, vyhlá‰en OSN, slaví se
od roku 2000

21. 6. Evropsk˘ den hudby, Svátek hudby - oficiálnû
vyhlá‰en v roce 1981 Jackem Langem, tehdej‰ím
francouzsk˘m ministrem kultury

23. 6. Svûtov˘ den házené - vyhlásila Mezinárodní federace
házené IHF

24. 6. Svûtov˘ den osteoporózy, vyhlásila Svûtová zdravo-
tnická federace

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Elizabeth Lacková  ..............................................................  R˘mafiov

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

Vojtûch Vykoukal - R˘mafiov .................................................... 80

Anna Pavlíková - R˘mafiov ........................................................ 80

Juraj Smitek - R˘mafiov ............................................................. 82

Ludmila Îváãková - R˘mafiov ................................................... 83

Antonín ·ebík - R˘mafiov ........................................................... 84

Emilie Blablová - R˘mafiov ....................................................... 85

Adolf Ry‰ka - R˘mafiov ............................................................. 91

Rozlouãili jsme se
Milada Ka‰‰ová - R˘mafiov .................................................... 1969

Antonín Mikulka - Tvrdkov ................................................... 1953

Vasil Harenãák - Horní Mûsto ................................................ 1938

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - âERVEN 2004

16. 6. SVâ 13.00 Poslední zvonûní v klubu

- rozlouãení se ‰kolním rokem

19. 6. SVâ 15.00-16.00 Procházka pohádkami

- start od SVâ; 2,5 km

28. 6. SVâ 18.00 Talianka - koncertní vystoupení

29. 6. kino 8.00 a 9.30 Kocourek Modrooãko

- divadlo ·pílberg Brno

- pro M· a 1.-5. tfi. Z·

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v ãervnu

!!! DÒLEÎITÁ INFORMACE!!!
Od 28. ãervna 2004 do 2. srpna 2004 je bazén uzavfien 

z dÛvodu pravidelné odstávky

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 17.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 18.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.)
Teplota bazénu - 30°C (mal˘),

26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Vedení bazénu v Bfiidliãné

Informace o vysílání
mûstského rozhlasu

Pfiíspûvky do vysílání
mûstského rozhlasu

pfiiná‰ejte bûhem
ãervna nejpozdûji

ve stfiedu (pro ãtvrteãní
vysílání) nebo v pátek

(pro pondûlní vysílání) do SVâ
O letních prázdninách se vysílá pouze

ve ãtvrtek
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Freeze Dance opût vystoupila na bednu
V sobotu 22. kvûtna nás jela

taneãní skupina Freeze Dance

reprezentovat na soutûÏ O hlu-

ãínsk˘ talent. Tentokrát odjela

se dvûmi skladbami a s tfiia-

dvaceti taneãníky, mezi nimiÏ

byly i nové dûti, které trénují

teprve prvním rokem. Dûti na

medaile sice nedosáhly, ale je-

jich v˘kon byl i pfiesto vynika-

jící.

Naopak na‰e známé hip-hoper-

ky si mezi 41 skvûl˘mi taneã-

níky vybojovaly 2. místo!

„Je to super! Mám z nich ob-
rovskou radost! Také bych
chtûla podûkovat v‰em velice
ochotn˘m rodiãÛm, ktefií s ná-
mi po soutûÏích jezdí a umoÏ-
Àují dûtem ve‰kerou úãast.
Díky, díky, díky,“ pronesla na-

d‰enû ‰éfka taneãní skupiny

Freeze Dance Petra âechová. 

SVâ

Mûstské muzeum a galerie Octopus

Z tvÛrãí dílny jedné rodiny
Po kvûtnové v˘stavû krajinné, por-
trétní a figurální tvorby roÏnovské-
ho malífie Jaroslava Frydrycha hos-
tí v ãervnu Galerie Octopus v˘tvar-
nickou rodinu Kováfiíkov˘ch z jiho-
moravského Hodonínska. Dílo odrá-
Ïející venkovsk˘ Ïivot jedné z po-
sledních folklórnû zachoval˘ch ob-
lastí na‰í republiky vystfiídalo umûní
ryze moderní, propojující prvky pfií-
rodní s industriální inspirací.
Ve velké místnosti galerie vysta-

vují manÏelé Kováfiíkovi, kera-

miãka Ludmila a medailér

Miroslav, oba Ïijící a tvofiící

v Ratí‰kovicích, obci uprostfied

trojúhelníku Kyjov - Hodonín -

Veselí nad Moravou. Miroslav

Kováfiík, rodák z Kyjova, absol-

vent Stfiední umûlecko-prÛmy-

slové ‰koly v Uherském Hradi‰ti

a Vysoké ‰koly umûlecko-prÛ-

myslové v Praze, se vûnuje drob-

né plastice, tvorbû reliéfÛ a me-

dailí. Základním materiálem,

s nímÏ pracuje, je tedy kov, pfie-

váÏnû bronz, aãkoliv v jeho díle

nalezneme i experimenty se

sklem (cyklus Sklenûnky) ãi roz-

mûrné keramické reliéfy.

Náv‰tûvníkÛm r˘mafiovského

muzea se autor pfiedstavil právû

drobnûj‰ími díly v kovu.

Nápadité reliéfy a plastiky zau-

jmou dokonalostí zpracování,

koláÏovit˘m prolnutím motivÛ

animálních (ryb, Ïab a nejãastûji

ptákÛ) s prvky technick˘mi

a fragmenty pfiedmûtÛ denní po-

tfieby a v neposlední fiadû osobi-

t˘m humorem (napfi. Spofiiã
m˘dla De Luxe ãi sestava

PohárÛ), kter˘, nejspí‰ ne náho-

dou, upomíná na díla ãesk˘ch

surrealistÛ.

Miroslav Kováfiík, zastoupen˘

na celé fiadû samostatn˘ch i ko-

lektivních v˘stav v rámci celé

republiky i za jejími hranicemi,

vystavuje od poloviny 90. let

spoleãnû s manÏelkou Ludmilou,

rodaãkou z Opavy, která stejnû

jako on vystudovala Stfiední 

umûlecko-prÛmyslovou ‰kolu

v Uherském Hradi‰ti u profesora

Mikulá‰tíka. Narozdíl od

Miroslava Kováfiíka uhranula je-

ho manÏelce keramická hlína,

které autorka dokáÏe vtisknout

zcela netypickou tváfinost.

Jemná i hrubá kamenina, zpraco-

vávaná rozliãn˘mi technikami,

mimo jiné tradiãní japonskou

technikou raku, pfiestává b˘t ma-

teriálem uÏitkov˘ch pfiedmûtÛ;

vázy, mísy, dózy i konvice ztrá-

cejí svou v˘hradní funkãnost

a stávají se prostfiedkem estetic-

kého vyjádfiení. Stejnû jako

Miroslav i Ludmila Kováfiíková

se inspiruje svûtem pfiírody na

stranû jedné a aspekty prÛmyslo-

vé civilizace na stranû druhé.

V˘razem tohoto propojení je

pfiedev‰ím cyklus bizarních

hnízd, jehoÏ ãást autorka pfiivez-

la i do R˘mafiova a doplnila 

jej o ukázku sv˘ch klecí, vûÏí 

a geometrick˘ch dóz.

V men‰í v˘stavní místnosti insta-

loval nûkolik sv˘ch prací posled-

ní z trojice KováfiíkÛ, syn Jan. Pfii

stfiedo‰kolsk˘ch studi-

ích následoval stopy

sv˘ch rodiãÛ a po ab-

solvování SUP·

v Uherském Hradi‰ti

smûfioval na Akademii

v˘tvarn˘ch umûní do

Prahy, do ateliérÛ

Jindfiicha Zeithammla

a Milana KníÏáka. Od

roku 2002 se úãastní

studentsk˘ch a absol-

ventsk˘ch v˘stav na

rÛzn˘ch místech re-

publiky. V r˘mafiovské

Galerii Octopus se pre-

zentuje trojrozmûrn˘-

mi objekty i plo‰n˘mi

pracemi, jejichÏ spo-

leãn˘m jmenovatelem

je motiv kfiíÏe. Jan

Kováfiík vyuÏívá rÛz-

norod˘ch technik i materiálÛ, na

malé plo‰e v˘stavního prostoru

tak nalézáme objekty ze sádry

a dfieva i ãernobílou fotografii.

âervnová v˘stava v r˘mafiov-

ském muzeu nabízí pohled do díl-

ny jedné umûlecké rodiny, jejíÏ

ãlenové spoleãnû vytváfiejí pod-

nûtné prostfiedí, ve kterém namís-

to konkurence panuje úsilí o oso-

bitost a místo vzájemného ovliv-

Àování tvÛrãí inspirace. ZN

Foto: archiv Freeze Dance
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pátek 11. ãervna 19.30

Mistfii
Komedie (âR 2004)

âerná komedie o lidech, iluzích a jednom velkém vítûzství. Na malé

vesnici Ïije fiada postaviãek, které mají své rÛzné radosti i starosti.

V‰echny ale spojuje víra ve vítûzství na‰í hokejové reprezentace na

mistrovství svûta. Prostû fandit si musíme sami. Nikdo jinej to za nás

neudûlá. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 12. ãervna !! 17.00 !!

Medvûdí bratfii
Animovaná pohádka (USA 2003)

Nejnovûj‰í animovan˘ film studia Walta Disneye. V severozápadní

Americe Ïije mal˘ indiánsk˘ chlapec Kenai, kterého jednou Velk˘ duch

promûní v medvûda - zvífie, jeÏ Kenai z hloubi du‰e nenávidí. Pfiíbûh

o stateãnosti, cti a sebepoznání pln˘ citu a humoru. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 18. ãervna 19.30

Povídky z kuchynû
Komedie (Norsko 2003)

Absurdní komedie inspirovaná ‰védskou firmou IKEA, která 

v 50. letech investovala do vûdeckého v˘zkumu Ïivotního stylu hos-

podynûk. Za nov˘mi poznatky se ‰véd‰tí v˘zkumníci vypraví i na

zaostal˘ norsk˘ venkov. Podafií se ·védÛm vynaleznout dokonalou

kuchyÀ? Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 19. ãervna 19.30

Scary Movie 3
Hororová komedie (USA 2003)

Tfietí díl legendární série ... tentokrát moÏná pfiijde i Michael Jackson.

Cindy úspû‰nû dokonãila ‰kolu a pracuje jako televizní redaktorka, která

fie‰í záhadné pfiípady kruhÛ v obilí apod. A aby toho nebylo málo, musí

pomoci prezidentovi USA zachránit svût pfied zl˘mi a o‰kliv˘mi mimo-

zem‰Èany. Hrají: P. Anderson, Ch. Sheen, L. Nielsen. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 25. ãervna 19.30

Bodysong
Dokument (VB 2002)

Dokument o krásách Ïivota a smrti, zamûfien˘ na Ïivotní cyklus: zroze-

ní, Ïivot, pozvolné stárnutí a smrt. To v‰e vyjádfieno pouze obrazem, stfii-

hem a hudbou Johnnyho Greenwooda (Radiohead).  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 26. ãervna 19.30

Texask˘ masakr motorovou pilou
Horor (USA 2003)

Film natoãen˘ na pozadí skuteãn˘ch událostí z roku 1973, kdy poli-

cie nalezla na farmû Thomase Hewitta tûla 33 obûtí, které b˘val˘ za-

mûstnanec jatek zavraÏdil a zohavil nejrÛznûj‰ími zpÛsoby, mimo ji-

né i motorovou pilou. Pfiístupn˘ od 15 let

a Filmového klubu

Zlatá éra experimentÛ
Urãitû si je‰tû vzpomenete na klasickou scénu z Kleinova filmu Jak bás-
níci pfiicházejí o iluze, v níÏ Zdenûk Svûrák pofiádá pro vysoko‰kolské

studenty pfiedná‰ku o moÏnostech fie‰ení „palãivého“ problému, jak co

nejúãelnûji rozmístit pomÛcky na pracovním stole. Na pohled absurdní

pseudov˘zkum v‰ak nebyl Ïádnou smy‰lenkou odtrÏenou od reality.

Podobné projekty, pídící se po zefektivnûní v‰edních úkonÛ a dokonalé

organizaci lidské práce probíhaly po celé Evropû a Americe od konce

druhé svûtové války. Jedním z nich byl i v˘zkum ‰védské firmy IKEA,

která se v 50. letech zamûfiila na v˘voj ideální kuchynû. T˘m odborníkÛ

tehdy zajímalo, jak uspofiádat jednotlivé kusy nábytku a pfiedmûty, aby

se ‰védská hospodyÀka ve svém království tolik nenabûhala. Norsk˘ re-

Ïisér Bent Hamer se nechal touto my‰lenkou inspirovat k natoãení filmu

Povídky z kuchynû (2003), ov‰em jako cílovou skupinu vûdeckého pro-

jektu nezvolil Ïeny v domácnosti, n˘brÏ norské staré mládence.

Jedním z dobrovoln˘ch úãastníkÛ v˘zkumu se stává rázovit˘ Isak, po-

star‰í osamûlec, Ïijící kdesi na okraji severské divoãiny a naivnû se do-

mnívající, Ïe odmûnou za své akceptování vpádu do soukromí získá ko-

nû. Jednoho dne k jeho domku dorazí odborn˘ pracovník - pozorovatel

Folge, shodou okolností rovnûÏ star˘ mládenec, jehoÏ úkolem je zazna-

menávat kaÏdiãk˘ IsakÛv pohyb v kuchyni. Posadí se na vyv˘‰enou Ïid-

liãku do rohu místnosti a beze slova (komunikace je zakázána) zakreslu-

je Isakovy sporadické kulináfiské úkony, spoãívající ponejvíce v pfiípra-

vû vajíãek natvrdo a dal‰ích podobnû sloÏit˘ch pokrmÛ. Mezi muÏi zpo-

ãátku panuje odmûfienost. K˘Ïen˘ plánek cestiãek po kuchyni je zoufale

prázdn˘, mlãenlivé chvíle dlouhé, ale ledy postupnû tají, takÏe Folge na-

konec zákaz poru‰í a oba chlapíci se zaãnou seznamovat.

Pfiedností Hamerovy tragikomedie je pfiednû originální námût, nabízející

moÏnost rozvinout fiadu vtipn˘ch scének - vûdeck˘ experiment, jehoÏ bi-

zarnost je‰tû podporuje fakt, Ïe má reálnou pfiedlohu. Za druhé jsou to

herecké v˘kony, hodné komorní nálady pfiíbûhu, a koneãnû neopakova-

telná atmosféra v‰ech seversk˘ch filmÛ, k níÏ pfiispívá jak pÛvab drsné

skandinávské krajiny, tak zvlá‰tní mentalita jejích obyvatel, zamlkl˘ch,

uzavfien˘ch a pfiitom nesmírnû opravdov˘ch. Pfies v‰echnu tíÏivost Ïivo-

ta na norském venkovû i pochmurnost tamního podnebí z filmu vyzafiu-

je kouzlo hfiejivého humoru, nikoliv prvoplánového ani zbyteãnû inte-

lektuálského. Povídky z kuchynû mÛÏe bez obav shlédnout divák, kter˘

se chce dobfie pobavit a nepotfiebuje se u toho zrovna válet smíchy.

Filmoví fajn‰mekfii si jistû vybaví proslulou trilogii umûleck˘ch doku-

mentÛ Godfreye Reggia s tûÏko vysloviteln˘mi názvy Koyaanisqatsi,
Powaqqatsi a Naqoyqatsi (1983, 1988 a 2002), která podávala osobitou

v˘povûì o stavu planety a lidské spoleãnosti prostfiednictvím stfiihové

kompozice. Autor dokumentÛ pfii jejich tvofiení nesmûfioval s kamerou

do terénu, aby obvykl˘m zpÛsobem sám zachycoval fragmenty Ïivota

podle pfiedem dané koncepce, n˘brÏ do filmov˘ch archivÛ, kde se pono-

fiil do nepfieberného mnoÏství materiálu jiÏ natoãen˘ch snímkÛ a vybíral

z nich jednotlivé zábûry, které posléze zfietûzil do nového, svébytného

tvaru. Film si vystaãil bez jediného slova komentáfie, zvukovou stránku

vyplnila pouze doprovodná hudba, ãasto v˘mluvnûj‰í neÏli fieã.

Reggio nebyl první, kdo vyuÏil techniku filmové koláÏe, a nebyl zdale-

ka ani poslední. Do linie jeho pokraãovatelÛ se svou dokumentární esejí

Bodysong (2002) zafiadil i britsk˘ reÏisér Simon Pummell, kter˘ se za-

mûfiil nikoliv na spoleãnost jako celek, ale na ãlovûka coby jedince.

Pummellova „píseÀ tûla“ je vystavûna na chronologické linii zrození -

rÛst - dospûlost - stárnutí - smrt, kterou v pfiíslu‰n˘ch pasáÏích doplÀují

témata sexuální touhy (pudu rozmnoÏování), soupefiivosti, násilí a agre-

sivity, ale v závûru, patrnû jako protiváha tûchto zvífieck˘ch atributÛ, ta-

ké téma snÛ, víry, touhy po vûdûní a tíhnutí k umûní, tedy toho, co z ãlo-

vûka ãiní vy‰‰í bytost.

Dokument má rozmûr zev‰eobecÀující a zároveÀ pfiedstavuje kroniku

dvacátého století, ãerpá pfiitom z rÛznorodého filmového materiálu, od et-

nografick˘ch dokumentÛ, reportáÏí televizního zpravodajství, pfies ama-

térské video aÏ po pornografické filmy. V̆ slednou montáÏ podkresluje

hudba Johnnyho Greenwooda. TfiebaÏe je Pummellovi vyãítán nedostatek

filosofického nadhledu, typického pro dokumenty Reggiovy, je zároveÀ

oceÀována jeho schopnost prolínat analogické zábûry (místy znaãnû na-

turalistické) ve zcela neãekan˘ch konfrontacích a zobrazovat tak Ïivot

ãlovûka v celé jeho rozmanitosti i stejnosti, o‰klivosti i kráse. ZN
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Naposledy jsme opustili rab‰tejn-

ské (janovické) panství, kdyÏ vy-

pr‰ela ederovská zástava a o pûkné

panství bohaté na rudy projevil zá-

jem v˘znamn˘ ‰t˘rsk˘ ‰lechtic

Ferdinand Hoffmann z Grünbü-

chlu a Stfiechova (Strechau).

Pocházel zase z rodu, kter˘ sice

nemohl prokázat pfiíli‰ staré pfied-

ky, zato patfiil k renesanãním vel-

moÏÛm, jimÏ kromû vysokého

vzdûlání a kultury nebyla cizí ani

dravá podnikavost, kterou bolestnû

postrádaly rody velmi starobylé

a ãasto téÏ konzervativní. Nejstar‰í

znám˘ pfiedek, rytífi Jan Hoffmann,

byl hejtmanem habsburského hra-

du Massenberg a pfiilehlého pan-

ství v oblasti zvané Leoben, jeÏ

proslula jako nejv˘znamnûj‰í cent-

rum Ïelezáfiství celého Rakouska.

A právû Ïelezo se stalo navÏdy

hlavním pfiedmûtem zájmu rodu

po celou dobu jeho existence a prá-

vû tento kov, krãící se neprávem za

leskem stfiíbra a zlata, se stal pra-

menem jeho nesmírného bohatství,

ale i rozsáhl˘ch vûdomostí o pod-

nikání i hutích, jeÏ dostávali do

vínku v‰ichni Hoffmannové.

Tvrd˘ kov, jenÏ rodinû uãaroval, se

stal pozdûji také hlavním dÛvodem

zájmu o na‰i oblast. Skuteãn˘mi

aktéry vzestupu HoffmannÛ se sta-

li aÏ Jifiíkovi synové Jan

s Ondfiejem, ktefií získali od ãeské-

ho krále a rakouského arcivévody

Ferdinanda I. do zástavy ‰t˘rské

léno Strechau ãi Strocha

(Stfiechov) a 1528 panství s ãetn˘-

mi Ïelezn˘mi doly a hutûmi za-

koupili za nemalou ãástku do dû-

diãného drÏení. Iniciativní bratfii

záhy ovládli v˘znamnou ãást ob-

chodu s Ïelezem v Korutanech

a Horním ·t˘rsku a silnû ovlivnili

dolování v cel˘ch Horních

Rakousích. Neobyãejnû úspû‰né

a korunû velmi potfiebné podnika-

tele pov˘‰il panovník 14. 4. 1535

do panského stavu, vÏdyÈ se vedla

krutá obranná válka s Turky.

S pov˘‰ením Hoffmannové obo-

hatili svÛj pÛvodní prost˘ znak

ãerného kozla na zlatém poli.

Kozel zÛstal ve ãtvrceném znaku

na dvou polích, dal‰í dvû vyplnil

zlat˘ snop obilí na ãerveném poli.

Ve stfiedu ‰títu leÏí modr˘ (tzv. sr-

deãní) ‰títek se zlat˘m jednooca-

s˘m lvem. Kozel se stal natrvalo

klénotem, tj. figurou umístûnou na

kolãí (turnajové) pfiílbû s Ïlutoãer-

n˘mi fafrnochy (rou‰kou, jíÏ si

kfiiÏáci chladili rozpálenou

helmici ve vyprahl˘ch

pustinách Pfiedního v˘-

chodu). Na velkém

znaku uÏívali pfiilby

tfii, první s rostou-

cím kozlem, dal‰í

podle Paprockého

„prostfiední helm

se lvem an nohy na

obû strany rozsahu-

je a vÛkol je posázen

pefiím“ a tfietí s obil-

n˘m snopem. Zajímav˘

a nespornû pûkn˘ znak mÛ-

Ïeme spatfiit s dietrich‰tejnsk˘m

na soklu mariánské sochy na ná-

mûstí Míru, také ve foyer a vstup-

ní ãásti muzea nebo na janovic-

kém zámku.

Vzestup HoffmannÛ probíhal v zá-

vislosti na novém nástupu

HabsburkÛ ve stfiední Evropû.

Vznik nesmírné podunajské mo-

narchie si vynutily nesmírnû ne-

bezpeãné okolnosti. Dûsiv˘ pfií-

zrak fanatick˘ch muslimsk˘ch bo-

jovníkÛ tureckého sultána nejdfiíve

zahubil 1453 za neãinného pfiihlí-

Ïení západních kfiesÈanÛ kolébku

evropské civilizace, fií‰i v˘chodo-

fiímskou (byzantskou), krutû se vy-

pofiádal s odporem balkánsk˘ch

SlovanÛ a 1526 pronikl nezastavi-

teln˘ pfiíval na území Dolních

Uher. U Moháãe se sympatick˘

mlad˘ a velmi nadûjn˘ ãesk˘ 

a uhersk˘ král Ludvík Jagellonsk˘

stateãnû vrhl s pfieváÏnû ãesk˘mi

oddíly a hotovostí jagerského bis-

kupa proti nesmírné pfievaze zku-

‰en˘ch nepfiátel. Útok odraÏen

a vítûzství pfiipadlo OsmanÛm.

Zoufalá snaha ãesk˘ch ‰lechticÛ

zachránit národu alespoÀ panovní-

ka pfii‰la vniveã. Moháãská blata

jej stáhla v bitevní zbroji i s konûm

do hlubin. Evropa opût vyãkávala.

Hezká Marie Habsburská svého

vysnûného prince hofice oplakala

a zÛstala mu vûrná aÏ do smrti.

Vznik velkého státu s obrovsk˘mi

prostfiedky a mnoÏstvím lidí se stal

jedinou moÏností, jak vytvofiit ne-

prostupnou hráz krut˘m niãitelÛm

z v˘chodu. Dodnes jsme my ani

Evropa nedocenili obrovské

a vysilující dvousetleté

vypûtí sjednocené Hab-

sburské monarchie,

jeÏ s dûsiv˘mi ztrá-

tami lidí i nesmír-

n˘ch finanãních

prostfiedkÛ dokáza-

la zachránit nejen

sebe, ale pfiedev‰ím

cel˘ zbytek svárli-

vého kontinentu.

Veliká fií‰e byla ne-

zbytná a spojení stfiedo-

evropsk˘ch národÛ zachrá-

nilo i nás. V opaãném pfiípadû by-

chom dosud padali na modlitební

kobereãky hlavou k v˘chodu, Ïeny

by ztratily jakoukoli svobodu

v ãern˘ch závojích. Nevûrnice

a nevûrníci by b˘vali na hluãn˘ch

bazarech dodnes nebo donedávna

ukamenováváni drobnûj‰ími ka-

meny, protoÏe umírání by muselo

b˘t pomalé a bolestné ... Za sebe-

men‰í náznak atheismu nebo jen

volnûj‰í v˘klad koránu by byla

smrt, vzpomeÀme na kru‰n˘ Ïivot

Salmana Rushdieho. V‰e by

ov‰em bylo bez nafty je‰tû tûÏ‰í.

Ludvíkova smrt pfiivedla do ãela

ãeského království schopného

a nekompromisního Ferdinanda I.,

jehoÏ kvality si ãeská stavovská 

obec sice dobfie uvûdomovala, ale

udrÏovala si jist˘ odstup v oba-

vách o své pfiebujelé stavovské

svobody. Král osvûdãil velkou

státnickou moudrost pfii volbû

sv˘ch rádcÛ a jiÏ od ledna 1527

zaãaly pracovat centrální úfiady,

které obsadil schopn˘mi a odda-

n˘mi lidmi. U královského dvora

se objevil Mikulá‰ Salm

s Vilémem z Roggendorfu, krá-

lovsk˘m hofmistrem a odváÏn˘m

obhájcem Vídnû proti TurkÛm

1529, i bystr˘m Janem

Hoffmannem z Grünbüchlu, vyni-

kajícím ekonomem, fiekli bychom

dnes. Domácí ‰lechta zatím ve

svÛj neprospûch ignorovala moÏ-

nost vstoupit do reprezentativní

královské rady. âe‰tí aristokraté

zmûnili názor, teprve kdyÏ dva vá-

Ïení Vítkovici prolomili umûlou

bariéru. Nejv˘znamnûj‰ími pfied-

staviteli zemû, králov˘mi kancléfii,

se stali Jáchym z Hradce a pozdû-

ji 1577 Vilém z RoÏmberka.

S jménem i pfiídomkem

HoffmannÛ to bylo sloÏité, v pra-

menech se setkáváme kromû uve-

deného téÏ se jménem Hofman

a pfiídomky z Grünpichlu,

Grünpihlu, Grynpichlu i z Grin-

pichlu. Jan se stal sÀatkem

s Potenciánou (jinak Klárou)

z Roggendorfu ‰vagrem RoÏm-

berka Jo‰ta (1488-1539), nejmoc-

nûj‰ího a nejvzne‰enûj‰ího z ães-

k˘ch velmoÏÛ. Jo‰t byl manÏelem

Anny z Roggendorfu, sestry

Hoffmannovy Ïeny a pfiívûtivé

dvorní dámy královny Anny

Jaggelovny, sestry krále Ludvíka.

Jan Hoffmann si stejnû jako dal‰í

rakou‰tí aristokraté velmi dobfie 

uvûdomoval pfiednosti královské

sluÏby a moÏnost rozsáhlého 

uplatnûní schopností a zku‰eností

v bohat˘ch zemích Koruny ãeské.

S tím nejspí‰e souvisela i snaha

vybavit své dûdice dokonalou zna-

lostí ãe‰tiny, donedávna dvorní fie-

ãi u krakovského i budape‰Èského

dvora. Bezchybná dvojjazyãnost

i úzké styky ãeské a rakouské

‰lechty koneãnû nebyly tehdy Ïád-

nou zvlá‰tností. Jan Hoffmann po-

kraãoval ve své cestû k nejvy‰‰ím

metám fií‰e a panovník jej jmeno-

val do hodnosti prezidenta dvor-

ské komory. Získal tak postavení

obdobné dne‰nímu ministru finan-

cí, ov‰em podstatnû vût‰ího území

a v tûÏ‰í váleãné situaci. V úfiadu

setrval v letech 1535-1556. Stal se

téÏ dûdiãn˘m ‰t˘rsk˘m hofmist-

rem a rakousk˘m mar‰álkem, tj.

zástupcem panovníka v rakous-

k˘ch zemích, a roku 1540 byl pfii-

jat také do ãeského panského sta-

vu. Mgr. Jifií Karel

Renesanãní podnikatelé Hoffmannové z Grünbüchlu
Z historie

Mûstská knihovna

Otevírací doba knihovny o letních prázdninách
PÛjãovní doba knihovny v dobû hlavních prázdnin bude zkrácena o jednu hodinu a v sobotu bude po celou dobu knihovna uzavfiena.

PO, Út, ât, Pá 9,00-16,00 hodin

Stfieda, Sobota - zavfieno

Úplné uzavfiení knihovny
Od 2. srpna do 13. srpna vãetnû Vedení mûstské knihovny
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Studentsk˘ klub
- -  -   Pozor! Pfiipomínáme -  -  -

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhlásily

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské
V tûchto kategoriích: ✑ poezie

✑ próza

✑ ilustrace
SoutûÏe se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ potr-

vá aÏ do konce srpna, kdy budou pfiíspûvky

bez rozdílu vyhodnoceny odborníky na slovo

vzat˘mi. V záfií bude pro autory tûch nejlep-

‰ích uspofiádán literární veãer spojen˘ s v˘-

stavou a vyhlá‰ením a ocenûním vítûzÛ.

SoutûÏ není tematicky, Ïánrovû ani teritoriál-

nû vymezena (hranice r˘mafiovského regionu

nejsou zavazující). Zasílejte nám své básnû,

povídky, fejetony i v˘tvarné poãiny, ty nej-

zajímavûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat.

KaÏd˘ pfiíspûvek opatfiete sv˘m jménem

a kontaktem.

Miroslav Václavek: Válka
Vesmír byl dnes je‰tû krásnûj‰í neÏ jindy, ti-

síce sluncí jako pátrací svûtlomety proãesá-

valy prostor. Bitevní loì Germania byla za-

vû‰ena v prázdnotû, nanoplá‰È lodi na sebe

vzal ten správn˘ odstín ãerni a posypal se

zlat˘mi teãkami galaxií, které mûly b˘t vidût

na tomto místû hlubokého vesmíru, aby byla

dÛkladnû zamaskovaná. Günter, jeden z de-

seti ãlenÛ posádky, se uvelebil v kontrolním

centru a naladil své pfiena‰eãe my‰lenek na

frekvenci komunikace s bojov˘m mozkem

kfiiÏníku. Usmál se pfii vzpomínce na ‰kolní

léta, kdy probírali dûjiny, na heslo „Dnes

nám patfií Nûmecko, zítra cel˘ svût“. Kdyby

tak první VÛdce vûdûl, Ïe nûmecké lodû bu-

dou kfiiÏovat za 400 let kfiíÏem kráÏem ves-

mírem jako po Atlantiku a Ïe Zemû je

Nûmecku dávno malá. Válka na Zemi skon-

ãila 19. 8. 1965 pfiímûfiím mezi Nûmeckem

a Spojen˘mi státy, kdyÏ obû strany vidûly, Ïe

atomové zbranû, jimi témûfi souãasnû vynale-

zené, nelze proti sobû pouÏít. Ze Sovûtského

svazu zbyli pouze otroci Ïijící za Uralem

a Nûmecko roz‰ífiilo své hranice od Velké

Británie pfies Afriku aÏ do Indie. Japonsko

zÛstalo izolované jako sanitární kordon mezi

obûma hegemony poté, co dobylo vût‰inu

Tichomofií i s Austrálií. Zaãala válka o ves-

mír. Mûsíc se zmûnil v nûmeckou základnu

poté, co si Wernher von Braun splnil svÛj

sen, a Ameriãané zase první obsadili Mars,

aby jej zmûnili v nedobytnou pevnost, které

se nûmecké lodû zdaleka vyh˘baly.

Günter drÏel svoji t˘denní hlídku nad sekto-

rem, kter˘ byl Germanii pfiidûlen velením

flotily SS-Sternnacht, umístûn˘m v radiaã-

ních pásech u Jupiteru.

„DÛstojníku, studená jaderná fúze probíhá

normálnû, v blízkém vesmíru se nenacházejí

Ïádné nepfiátelské lodû, na‰e zbranû jsou

v pohotovosti, gravitaãní komunikátor je na-

ladûn na amplitudu Jupiter,“ pfietekly my‰-

lenky z neuronového bojového poãítaãe do

Günterovy hlavy.

„Danke,“ podûkoval úseãnou my‰lenkou SS-

Sturmbannführer Günter Straubach poãítaãi

a pfieletûl pohledem svoji bezchybnû obleãe-

nou a upravenou uniformu.

„DÛstojníku, jestli chcete, mohu vám pustit vi-

zuální záznam pozorování sektoru B-T-E647-

N-Hlava konû, je tam krásná supernova.“

„Ja,“ vydal povolení Günter a poãítaã zaãal

uvnitfi operaãní místnosti generovat trojroz-

mûrn˘ kvantov˘ obraz hofiící hvûzdy.

„Schön,“ vydechl my‰lenku dÛstojník a po-

ãítaã zaãal obraz natáãet ze v‰ech moÏn˘ch

úhlÛ a pohledÛ, aby dojem byl je‰tû dokona-

lej‰í.

„Kousek vesmíru uvnitfi lodû daleko ve ves-

míru,“ promluvil mozek dÛstojníka Güntera.

„Nic není pruÏnûj‰í a ohebnûj‰í neÏ ãaso-

prostor, jen si ho hezky namodelovat podle

schizmatické transfokace do bodu prÛniku

a místa plánovaného setkání s ãasem a ne-

chat je splynout v jedno prostorové pole.

Generace trojrozmûrného obrazu je pro mû

velmi jednoduchá,“ bl˘skla se neuronová

spojení umûlé inteligence bojového mozku

sv˘mi znalostmi o cestování mezi hvûzdami.

„Poãítaãi, otevfii záznam pamûti Claudie

Höffnerové a zapoj holografii.“

Místo supernovy se

pfied Günterem zjevi-

la jiná hvûzda, jakoby

z masa a kostí. Krás-

ná zpûvaãka Claudie

zemfiela pfied více neÏ

sto lety, ale její vûdo-

mí bylo je‰tû za jejího

Ïivota zaznamenáno

do schránky, odkud

bylo moÏné mysl

kdysi slavné Clau-

die opût zregenerovat

a zasadit do hologra-

fického tûla. Claudie

tak Ïila vûãn˘ Ïivot

v mnoha kopiích po

celém známém ves-

míru, a jak fiíkala,

kaÏdá regenerace vû-

domí byla jako pro-

buzení ze spánku.

„Ahoj, Güntfie,“ 

usmála se. „Nezávi-

dí‰ mi trochu moji ne-

koneãnou existenci?“

promluvil hologram.

„Claudie, aÏ nebude moÏné implantovat mÛj

mozek do dal‰ího tûla, protoÏe jeho buÀky

zaãnou nevratnû ztrácet své schopnosti, chci

b˘t ve schránce vedle tebe,“ zalichotil

Claudii Günter.

„Ty mû umí‰ vÏdycky potû‰it,“ koketoval

pfiízrak. „AÏ bude‰ to co já, vmísíme svá tû-

la ze svûtla do sebe a prolneme se,“ prohráb-

la si vlasy Claudie.

„VydrÏí‰ na mû ãekat je‰tû dal‰ích padesát

let?“ zeptal se naléhavû Günter.

„Blázínku, mÛj ãas nic neznamená, vÏdyÈ já

jsem vûãnost sama.“

„Claudie, zazpívej mi prosím tu píseÀ o usí-

nání na Proxima Centauri, ví‰, Ïe ji mám

moc rád.“

Kabinou se rozlehl podmaniv˘ Claudiin hlas

a zazpíval sentimentální píseÀ o dvou, ktefií

i kdyÏ jsou miliony miliard svûteln˘ch let da-

leko od sebe, pfiesto usínají jakoby spolu.

Günter zavfiel oãi a naprosto se ponofiil do

poslechu.

Autorka: Zuzana RÛÏiãková
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„DÛstojníku, zahájil jsem úniko-

v˘ manévr skokem do slepého

místa v meziprostoru, ãidlo hori-

zontu budoucích událostí vypoãí-

talo oãekávan˘ prÛnik nepfiátel-

ského naru‰itele za deset vtefiin.

Neoãekávan˘ odliv energie za-

mezil umístûní hologramu zpût

do schránky. Je mi to líto, ale vá‰

oblíben˘ záznam byl smazán.

Pímezonové dûlo a stfielec antih-

moty byly zamûfieny na místo

hroutícího se fragmentu prostoro-

vého pole, neãekám na vá‰ povel

k palbû. Americká loì zniãena,

typ - Star Killer, posádka - sedm

humanoidÛ, nestaãili se ani podû-

lat strachy, sturmbannführere.“

Günter Straubach svíral obûma

rukama v bezmocném vzteku

madla levitaãní Ïidle a nechtûl,

nemohl uvûfiit tomu, co se stalo

jeho milované Claudii.

Poãítaã vypustil my‰lenku:

„DÛstojníku, Claudia padla za

Führera v boji, je to hrdinka,

Heil Hitler, ale my musíme b˘t

tvrdí. Mimochodem, jestli bu-

dete chtít, mÛÏu pfienést gravi-

taãním komunikátorem její ko-

pii.“

„Poãítaãi, Claudií je mnoho, ale

Ïádná z nich uÏ není ta má, kaÏ-

dé opakovanû regenerované vû-

domí se rozvíjí jinak v jiném

prostfiedí. Ta Claudie, kterou mi

nabízí‰, je pro mû naprosto cizí

koncentrát pfienesené alfa ener-

gie. Poãítaãi, aÏ pfiijde doba, kdy

i moje já bude pfieneseno do

schránky, vypusÈ moji alfa ener-

gii právû tady, v tomto sektoru,

chci jí b˘t tak blízko, jak je to jen

moÏné.“

„DÛstojníku, va‰e pfiání se splní

velmi brzy, pût vtefiin poté, co se

ukonãí mÛj my‰lenkov˘ tok, bu-

de Germania zasaÏena pozitro-

nov˘m urychlovaãem pfiesnû 

usmûrnûn˘ch tachyonÛ, obrana

‰títy neúãinná. Star Killer byl je-

nom vábniãka, mezitím, co jsme

ji zniãili, americká loì, typ -

Space Destroyer, posádka 31 

osob, schovaná v dimenzi 5 myl-

nû urãené jako plazmatická po-

rucha prostoru, nás zamûfiila s cí-

lem zniãit Germanii. âidlo hori-

zontu budoucích událostí upfies-

nilo konec za osm vtefiin celkem.

Myslíte, Ïe poãítaãe mají du‰i,

dÛstojníku?“

„Dobrá práce, ho‰i,“ ozval se ka-

pitán Space Destroyeru fázova-

n˘m vnitfiním spojením posádce.

„Nûkdy není od vûci prolézt mu-

zeum a vytáhnout nûco tak neu-

vûfiitelnû jednoduchého, jako je

sonar.“

„To máte pravdu, kapitáne,“

ozval se Kevin od sonaru, „ale

zazpívala nám jako kanárek.“

recenze
Trpk˘ osud au-paira aneb Pochodující zákusky

Stará známá pouãka praví, Ïe

kaÏdé divadelní pfiedstavení je 

originál. Dramatick˘ text i sesta-

va hercÛ mohou b˘t tytéÏ, ale re-

alizace hry na jevi‰ti je pokaÏdé

jedineãná. Herec vÏdy stojí tro-

chu jinde, má trochu jin˘ v˘raz,

jeho intonace, pohyby i mimika

se li‰í. Roli nelze nikdy zahrát na-

prosto stejnû. Klasick˘ typ diva-

dla tyto rozdíly potlaãuje, protoÏe

pro hru samotnou nemají v˘-

znam. V pfiípadû improvizované-

ho divadla v‰ak mají úlohu zcela

zásadní. Rozhodující je nejen,

kde improvizátor hraje, pro kolik

lidí, jak na nûj reagují, ale také to,

kter˘m smûrem v pfií‰tí chvíli vy-

kroãí, jaké gesto bude následovat,

jaká slova, my‰lenky mu právû

vytanou na mysli a jak˘m smû-

rem je bude rozvíjet. Zatímco na

pfiedstavení Dokonalého manÏela
v podání ãinoherního souboru

Národního divadla v Praze pÛjde-

te nejspí‰ jen jednou za sezónu,

ne-li za Ïivot, na vystoupení im-

provizovaného divadla (tfieba i té-

hoÏ názvu) mÛÏete chodit co t˘-

den a pokaÏdé bude úplnû jiné.

Mé první divácké setkání

s Dekadentním divadlem Beru‰ka

se odehrálo pfied pûti lety na roc-

kovém festivalu v Horní Lhotû.

Trojice mladíkÛ z Hranic na

Moravû tehdy pfiedvedla verbálnû-

hudebnû-pohybovou smr‰È, která

vyvolávala v˘buchy smíchu 

(u obecenstva i hercÛ sam˘ch)

a neustálé pochyby, jestli má tenhle 

kus vÛbec nûjakou písemnou pfied-

lohu, nebo si ho herci-muzikanti

vym˘‰lejí pfiímo na place. Druhé

variantû nasvûdãoval zpÛsob, ja-

k˘m v rámci rozvíjení dûje vyuÏí-

vali jevi‰tní prostor (jeden z prota-

gonistÛ se napfiíklad s obdivuhod-

nou zruãností a neutuchající v˘fieã-

ností houpal na le‰ení pódia vyv˘-

‰eného cca tfii metry nad zemí, zná-

zorÀuje tím, jak stoupá a klesá po-

pularita jeho postavy v hitparádû).

O rok pozdûji se mi po‰tûstilo

shlédnout dal‰í Beru‰ãino vystou-

pení, tentokrát v Ostravû. Herci se

nikam nevû‰eli, místo toho roze-

hrávali konverzaãní pfiestfielky 

s obecenstvem, vtahovali diváky

pfiímo do dûje a spoleãnû s nimi vy-

tváfieli nové dialogy, nové scénky.

Jsouc dosud nepoznamenána bez-

prostfiední zku‰eností s divadlem

Vizita Jaroslava Du‰ka, stalo se pro

mne tehdy Dekadentní divadlo

Beru‰ka ztûlesnûním umûní scénic-

ké improvizace.

Hereck˘ soubor se zámûrnû proti-

mluvn˘m názvem Dekadentní di-

vadlo Beru‰ka (od nûjÏ bûhem své

existence upustil, aby se k nûmu

opût vrátil) byl zaloÏen v roce

1991 dvûma studenty, Petrem

Markem a Jifiím Nebesk˘m,

k nimÏ se krátce nato pfiipojil Jifií

Nezhyba, jako divadelní odnoÏ

hranického Kulturního sdruÏení

Unarclub. Hlavní náplní improvi-

zovan˘ch ãísel trojice byla dada-

istická hra se slovíãky, zaloÏená

na asociativním fiazení v˘znamÛ

do neopakovateln˘ch automatic-

k˘ch textÛ, doprovázená spontán-

ními pohybov˘mi kreacemi a po-

stupem ãasu také hudebními vstu-

py. S touto základní koncepcí,

která pro‰la nûkolika fázemi v˘-

voje a experimentálních v˘bojÛ,

se Beru‰ka pfiedstavila vefiejnosti

nejprve ve svém domovském

mûstû a posléze na celé fiadû diva-

delních a hudebních festivalÛ, na-

pfi. na ·rámkovû Písku, Jiráskovû

Hronovu, Setkání atd. V roce

1998 soubor opustil Jifií Nebesk˘,

záhy zastoupen muzikantem

Prokopem Holoubkem, kter˘ opût

posílil podíl hudební sloÏky pfied-

stavení. V této sestavû, sporadic-

ky doplnûné o hostující herce, vy-

stupuje soubor dosud.

Do R˘mafiova zavítalo Dekaden-

tní divadlo Beru‰ka na pozvání

Studentského klubu SVâ ve stfie-

du 2. ãervna, v souladu s poÏa-

davky souboru tûsnû pfied úplÀ-

kem („Úplnû nejlíp se hraje den
pfied úplÀkem.“), pouze ve dvojici

Marek - Holoubek, takÏe avizova-

n˘ „okamÏit˘ low-fi muzikál pro

tfii hlasy“ hrály hlasy jen dva.

Vzhledem ke zpÛsobu tvofiení

textu to vÛbec nevadilo. Marek,

s nímÏ je existence souboru spjata

nejdéle a nejtûsnûji, plnil roli ro-

zehrávaãe, nadhazoval své mo-

mentální nápady, pfievracel s pro-



stofiekou pohotovostí jejich smysl

pfiesmyãkami, rozvíjel vznikající

text jedním smûrem a v náhlé in-

spiraci jej proudem slovních aso-

ciací opût odvrátil úplnû jinam,

zatímco „pomalej‰í“ Holoubek

zachytával jeho nadhozy, rozváÏ-

nû kaÏd˘ z nich potûÏkával, aby

jej posléze vrátil zpátky nebo

z nûj vykutal perlu vtipu.

Chvílemi si oba protagonisté s ne-

skr˘vanou ‰kodolibostí pfiehazo-

vali motiv jako hork˘ brambor,

v oãekávání, kdo mu dodá potfieb-

n˘ smûr (M: „To je fotka z tvojí
promoce?“ - H: „Ne, mám jenom

základní ‰kolu.“ - M: „Tak co to
je?“ - H: „Hádej!“ - M: „To uÏ
jsem zkou‰el.“ H: „MÛÏe‰ tfii-
krát!!“). Jindy se naopak v mo-

mentû oboustranné inspirace sra-

zili, skoãili si do fieãi a pak zále-

Ïelo na tom, kdo se podfiídí nebo

ãí nápad bude pro rozvíjení dûjo-

vé situace nosnûj‰í. I s takov˘mi

okamÏiky musí improvizaãní di-

vadlo poãítat, a pokud je umí zu-

Ïitkovat, mÛÏe z nich vytûÏit ne-

jednu humornou situaci. VÏdycky

tu pfiirozenû hrozí riziko hluch˘ch

míst a v kaÏdém vystoupení se

jich pár dostaví. ZáleÏí pak na ry-

chlé reakci hercÛ, aby se z odml-

ky nestala katastrofa. Ve chvílích,

kdy je potfieba dûj posunout nebo

ozvlá‰tnit, poslouÏí rekvizity -

skfiíÀ, slouÏící jako cokoliv, co je

zrovna potfieba a co je divák 

ochoten si pfiedstavit (Marek otví-

rá skfiíÀku: „Pfiedstavte si, Ïe toh-
le je loì a Ïe jsem do ní právû vle-
zl.“), hudební nástroje (baskytara,

bubínek, xylofon, klavír, housle -

mimochodem skvûle zvládnuté)

nebo rádio („V krizi pustím rá-
dio.“) - a spontánní zpûv doplnû-

n˘ rozevlátou taneãní kreací.

Ke správné recenzi patfií nastínû-

ní dûje hry. V tomto pfiípadû to

ov‰em nemá valného smyslu -

kdo nevidûl, nepochopí. Pro ty

nejzvûdavûj‰í jen shrneme, Ïe se-

dmdesátilet˘ au-pair (Petr

Marek), kter˘ se ve ·panûlsku Ïi-

vil prosíváním dûtí pfies síto, se

nakonec udobfiil se svou nevûr-

nou Ïenou (Prokop Holoubek),

snad právû díky setkání se sv˘m

nevlastním synem Mirkem

Zvlá‰tním (Prokop Holoubek),

jejÏ kdysi invalidní manÏelka

zplodila s proradn˘m taxikáfiem

ZdeÀkem (Prokop Holoubek).

Ostatní postavy, ve které se oba

herci prÛbûÏnû promûÀovali, do

tohoto pfiíbûhu, kter˘ s jistou nad-

sázkou povaÏujme za dominant-

ní, pfiíli‰ nezasáhli, takÏe je nebu-

deme ani jmenovat. Zásadní roli

v‰ak sehrál zástup zákuskÛ, defi-

lujících napfiíã kuchyní, kter˘ dal

na samotn˘ závûr hfie jméno Tudy
povedeme fiez.

Projev Dekadentního divadla

Beru‰ka je struãnû fieãeno unikátní

a (z pochopiteln˘ch dÛvodÛ) neo-

pakovateln˘. Recesistická show,

plná nápadÛ, emocionálnû vypja-

t˘ch scén i civilních vstupÛ ko-

mentátora („Já vím, co je v dopise,
ale moje postava to je‰tû neví.“),

neuchvacuje promy‰leností pfiíbû-

hu ani bezchybností hereckého

v˘konu. Pfiiná‰í nûco mnohem

cennûj‰ího neÏ pouhou podívanou

- radost z tvofiení, z akcí vznikají-

cích tady a teì, bez pfiípravy, z té

jedineãné smûsice herecké, potaÏ-

mo autorské fantazie, aktuálního

prostfiedí a ãasu a v neposlední fia-

dû divácké schopnosti vnímat a re-

agovat. Sebebaviãství a hravost,

které by na prknech serióznû se

tváfiícího divadla pÛsobily nepat-

fiiãnû, jsou tu prioritou, demon-

strující podstatnou lidskou kvalitu,

která tolika umûlcÛm chybí -

schopnost sebeironie, jeÏ se v pfií-

hodné konstelaci okolností pfiená‰í

i na diváka. ZN

Jaro je mládí ãas ...
Oslavy Dne dûtí se soutûÏemi

a ostatními nezbytn˘mi atrak-

cemi pofiádaly o víkendu pfied

ãi po 1. ãervnu (letos vy‰el po-

nûkud ne‰Èastnû na úter˘) snad

v‰echny obce âeské republiky,

od tûch nejlidnatûj‰ích metro-

polí aÏ po nejmen‰í vesniãky.

Oslavy mládí spojené s bujar˘-

mi studentsk˘mi veselicemi

neboli majáles si vût‰í, pfieváÏ-

nû univerzitní mûsta odbyla uÏ

v kvûtnu. R˘mafiov, mûsteãko

to bez vysoké ‰koly, nicménû

studentstvem opl˘vající, majá-

les uÏ drahnû let nepofiádá.

Teprve v roce 2000 byla tradice

studentsk˘ch ta‰kafiic na popud

mlad˘ch profesorÛ gymnázia

Petra Kroutila a Vladimíra

Stanzela obnovena v podobû

Iuvenales. Tato slavnost vznik-

la jako kfiíÏenec kvûtnov˘ch

majálesÛ a ãervnov˘ch DnÛ dû-

tí k uctûní mládí (lat. iuvenus)

a jara, které do R˘mafiova pfii-

chází ponûkud pozdûji, takÏe 

ideálním termínem konání se

stal pfielom kvûtna a ãervna.

Letos se maskovan˘ prÛvod 

ulicemi R˘mafiova spojen˘

s divadelní ‰arádou, volbou

krále a královny a soutûÏemi

pro dûti v avizovan˘ termín, ke

zklamání mnoh˘ch, nekonal.

DÛvody byly prosté - men‰í zá-

jem samotn˘ch studentÛ a s tím

související mal˘ poãet potenci-

álních úãinkujících. „Letos od-
maturovaly dvû tvÛrãí tfiídy,
které se dokázaly zapojit a lec-
cos vymyslet. Tûch nûkolik kre-
ativních jedincÛ ze zb˘vajících
roãníkÛ nestaãilo k tomu, aby-
chom tak nároãnou akci zorga-

nizovali,“ vysvûtluje Mgr.

Stanzel. Mraky, které se nad le-

to‰ním studentsk˘m Iuvenales

zaãaly stahovat, v‰ak nebudou

moÏná tak neprostupné, jak se

zpoãátku zdálo. Studenti gym-

názia i fieditelka ‰koly PhDr.

Emílie Zavadilová nám potvr-

dili, Ïe se intenzivnû pracuje na

tom, aby se oblíbená slavnost

pfieci jen uskuteãnila, byÈ po-

zdûji neÏ obvykle, nejspí‰ kon-

cem ãervna.

Rockov˘ koncert, kter˘ kaÏdo-

roãnû Iuvenales zavr‰uje
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(v posledních letech jako sa-

mostatná akce), se naproti to-

mu konal uÏ v sobotu 29. kvût-

na a dluÏno dodat, Ïe byl mi-

mofiádnû vyveden˘; moÏná

i proto, Ïe se na nûm podafiilo

zkombinovat rÛzné hudební

styly a oslovit tak ‰irok˘ okruh

hudebních pfiíznivcÛ. Hlavní

pofiadatel koncertu Jan

Jablonãík sezval nejen v˘kvût

místních rockov˘ch kapel, ale

i nûkolik zajímav˘ch tûles

z rÛzn˘ch koutÛ republiky.

Jako první na rozlehlé pódium

velkého sálu Stfiediska volného

ãasu vstoupila ska-kapela

Moskviã, která se ujala nepo-

pulární role úvodního úãinkují-

cího. Její vystoupení tím bylo

do jisté míry poznamenáno, ne-

boÈ se bûhem nûj dolaìovalo 

ozvuãení sálu i osvûtlení jevi‰-

tû a ani náv‰tûva koncertu za-

tím nebyla valná. Mnozí se je‰-

tû zdrÏovali venku, sem tam

vymûnili cigaretu za jablko,

postupnû se v‰ak zaãali trousit

na parket a oddávat se pohupo-

vání, hopsání, nûktefií dokonce

nûãemu na zpÛsob tance.

Jako druhá se pfied publikum

postavila hardcoreová Hechite-

ra, která, uÏ v˘bornû nazvuãe-

ná, pfiedvedla jeden ze sv˘ch

nejlep‰ích koncertÛ. Hledi‰tû,

byÈ je‰tû vÛbec ne zaplnûné, uÏ

se zapojilo razantnûji. 

Po chvíli se z parketu opût vy-

tratilo, kdyÏ nastoupila tfietí

skupina veãera a poslední z r˘-

mafiovsk˘ch zásob - William

Czech - která pfiinesla propra-

covanou melodickou hudbu,

vyvolávající spí‰ potfiebu klid-

ného poslechu neÏ energického

hemÏení.

Pfiehlídku hostÛ zahájila hard-

coreová kapela ze Studénky

Crashpoint, která (podle v‰ech

pfiedpokladÛ) na parket pfiiláka-

la slu‰n˘ dav fanou‰kÛ a hlavnû

fanynek. Uskupení u mladého

posluchaãstva oblíbené, hono-

sící se v souladu se svou image

generaãních vzboufiencÛ vyz˘-

vav˘m názvem („bod stfietu“)

a smûle pokraãující v cestû po

profesionální dráze pfiedvedlo

svÛj standardní v˘kon, následo-

van˘ standardním, tj. velmi do-

br˘m ohlasem.

Podobnû nad‰enû pfiijata byla

jeden a pÛlhodinová produkce

‰iroko daleko nejznámûj‰ího

hosta Iuvenales, pardubické

skupiny Vypsaná fixa, kterou

znají pfiíznivci rocku z rádií, ba

i z televizních pofiadÛ typu

Medúza ãi Poprask. Jeden

ze ãlenÛ slavné formace oznaãil

styl kapely jako punk-pop, coÏ

je sice vydafien˘ hudební 

oxymóron, kter˘ vyvolává oãe-

kávání tfiaskavé smûsi, nicménû

hudební projev Vypsané fixy je

spí‰e prav˘m opakem - z punku

v sobû nenese de facto nic (ale

tady jde moÏná o rozdíln˘ v˘-

klad pojmu v rÛzn˘ch zemûpis-

n˘ch ‰ífikách), z popu naopak

dost, a celek tak pÛsobí jako 

ujafimen˘, poklidn˘ a líbiv˘

rock, kter˘ se díky tûmto sv˘m

vlastnostem mÛÏe stát ‰iroce

poslouchateln˘m artiklem.

Naopak následující vystoupení

ostravského tria s nevinn˘m ná-

zvem Sheeva Yoga se ukázalo

b˘t „zboÏím“ úzkoprofilov˘m.

Kapela, s jejímÏ stylov˘m zafia-

zením mají posluchaãi i recen-

zenti jisté potíÏe (nûktefií ji na-

z˘vají grindcoreovou ãi strange-

coreovou, jiní jazzovou), pfied-

vedla bûhem svého cca dvaceti-

minutového vystoupení klasick˘

sviÏn˘ náfiez, jímÏ vynahradila

v‰em fanou‰kÛm tvrdé, ale ni-

koliv jednotvárné muziky svou

absenci na Bigbeatov˘ch

Vánocích loni v prosinci.

Tfie‰niãka na dortu ãi zlat˘ hfieb

veãera - kli‰é, která se pouÏíva-

jí tak ãasto, Ïe pÛsobí skoro

smû‰nû. Pfiesto pfiesnû pasují na

závûreãné vystoupení sedmi-

ãlenné karvinské kapely All

Skapone’s, kterou spí‰e neÏ se

stylov˘m zafiazením (jedno-

znaãnû ska) provázejí obtíÏe

s tím, jak správnû napsat její

název (varianta pouÏitá v tom-

to ãlánku je pouze jednou

z mnoha). Tím ale ve‰keré pro-

blémy konãí, protoÏe nálada,

kterou hudba této v˘bornû se-

hrané skupiny vyvolává, je ma-

ximální pohoda. Co víc si mo-

hou pofiadatelé pfiát na závûr

neÏ zvolnûn˘ rytmus, potlaãu-

jící potenciální projevy agrese

ãi v˘trÏnictví, jeÏ by mohly ji-

nak skvûl˘ rockov˘ koncert de-

gradovat na úroveÀ vesnické

zábavy? A co víc si mÛÏe pfiát

náv‰tûvník, kter˘ se po útoku

decibelÛ rád zhoupne do chyt-

lavé melodie je‰tû pfiedtím, neÏ

pÛjde muzikálnû nasycen a bá-

jeãnû naladûn spát? Snad jen

to, aby se podobnû vydafiené

koncerty konaly v R˘mafiovû

co nejãastûji. ZN



Moravskoslezsk˘ kraj informuje

V rámci taktického cviãení „PovodeÀ 2004“ svolal hejtman krizov˘ ‰táb kraje
Jednotlivé sloÏky Integrovaného zá-
chranného systému Moravsko-slez-
ského kraje a krizové orgány provû-
fiily bûhem taktického cviãení kona-
ného ve dnech 2. a 3. ãervna 2004
svou ãinnost. Námûtem cviãení, kte-
ré nafiídil hejtman Moravskoslez-
ského kraje EvÏen To‰enovsk˘, byla

povodÀová situace na toku fieky
Opavy.
„Cviãením jsme chtûli zjistit pro-
stupnost informací mezi krizov˘-
mi orgány a provûfiit nûkterá
technická zafiízení pro fie‰ení kri-
zov˘ch situací,“ sdûlil EvÏen

To‰enovsk˘. Hejtman pfii simu-

lované situaci

zv˘‰ení stavÛ

toku fieky

Opavy a v nû-

kter˘ch mís-

tech dosaÏení

3. stupnû po-

vodÀové akti-

vity svolal ve

ãtvrtek 3. ãer-

vna povodÀo-

vou komisi

kraje. V rámci

cviãení hejt-

man následnû

vyhlásil stav ne-

bezpeãí a svolal

krizov˘ ‰táb

kraje. Jeho ãin-

nost byla zahá-

jena ve 12 hodin

na  centrální sta-

nici Hasiãského

z á c h r a n n é h o

sboru Morav-

skos lezskéh o

kraje. ·tábní

cviãení probû-

hla také v dal-

‰ích dvaadvaceti mûstech

a obcích. Za svolání povodÀo-

v˘ch komisí obcí jsou zodpo-

vûdní jejich starostové. Mûsta

R˘-mafiova se ‰tábní cviãení

net˘kala. Stav nebezpeãí hejt-

man odvolal ve 13 hodin.

„Bylo to první taktické cviãe-
ní, kdy byl svolán krizov˘ ‰táb
kraje a krizové ‰táby obcí
s roz‰ífienou pÛsobností,“ do-

plnil To‰enovsk˘.

Katherini Koláãková,
tisková mluvãí MSK

Jedineãná v˘stava nabídne exponáty sedmi muzeí pod jednou stfiechou
U pfiíleÏitosti 190 let muzejnictví v Moravsko-
slezském kraji vystaví sedm regionálních muzeí
svá bohatství na v˘stavû Poklady Moravsko-
slezského kraje. Ojedinûlá v˘stava vzácn˘ch 
a atraktivních exponátÛ bude náv‰tûvníky lákat od
10. ãervna do 29. srpna 2004 do Domu umûní
v Ostravû. K vidûní bude okolo dvou tisíc exponátÛ
v sedmi sekcích, pfiipraven je bohat˘ doprovodn˘
program, didaktická soutûÏ pro dûti, vitrína kuri-
ozit i stolet˘ automobil Piccolo. Pofiadatelem v˘-
stavy je Moravskoslezsk˘ kraj, kter˘ ze svého
rozpoãtu na tuto jedineãnou akci uvolnil 2 miliony
korun.
„Ojedinûlost v˘stavy spoãívá ve spoleãné pre-
zentaci sedmi muzeí pod jednou stfiechou a sa-
mozfiejmû ve v˘bûru exponátÛ, které jsou
mnohdy tím nejvzácnûj‰ím, co ve svém sbírko-
vém bohatství tato muzea uchovávají,“ fiekl

Miroslav Pfiikryl, vedoucí odboru kultury

a památkové péãe KÚ MSK. Jeho slova po-

tvrdil Petr Beránek, fieditel Galerie v˘tvarné-

ho umûní Ostrava: „Vybírali jsme z celkem
pûti milionÛ exponátÛ. Na zhruba 850 met-
rech ãtvereãních jich bude vystaveno okolo
dvou tisíc.“ Tomá‰ Moravec z odboru kultury

a památkové péãe KÚ MSK v˘stavu oznaãil

za nejvût‰í v Moravskoslezském kraji od roku

1883 a nejrozsáhlej‰í v˘stavu vlastivûdného

typu ve stfiední Evropû.

Muzejní tradice Moravskoslezského kraje

patfií k nejstar‰ím v âeské republice a sbírky

zdej‰ích muzeí ãítají nûkolik milionÛ poloÏek.

„Cílem v˘stavy je prezentace tûchto sbírek,
seznámení vefiejnosti se smyslem a v˘znamem
muzeí pro identitu kraje a propagace péãe
Moravskoslezského kraje o kulturní dûdictví.
V neposlední fiadû je úmyslem pofiadatele
i v‰ech vystavujících muzeí poskytnout obãa-
nÛm a náv‰tûvníkÛm kraje nev‰ední záÏitek
a umoÏnit zhlédnutí v˘stavy co nej‰ir‰ímu

obyvatelstvu,“ doplnil námûstek hejtmana Jifií

Carbol. Právû z dÛvodu dostupnosti byl pro

realizaci v˘stavy zvolen DÛm umûní, sídlo

Galerie v˘tvarného umûní. Dostupná je i v˘‰e

vstupného - 10 a 20 Kã.

V˘stavy se zúãastnila muzea:
Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû,

Muzeum Beskyd Fr˘dek-Místek, Muzeum

Novojiãínska, Muzeum Tû‰ínska, Muzeum

v Bruntále, Ostravské muzeum a Slezské

zemské muzeum v Opavû.

Obsahovû je v˘stava rozdûlena do 7 sekcí :
Úvodní prezentace zúãastnûn˘ch muzeí,

Pfiíroda a krajina, Osobnosti, Historie a pa-

mátky, V˘tvarné umûní, Lidové umûní

a V̆ roba a obchod. Exponáty vystavené v jed-

notliv˘ch sekcích zapÛjãila v‰echna zúãastnû-

ná muzea.

Úvodní prezentace seznamuje s vystavující-

mi muzei a jejich ãinností. Pfiedstaví jubilanta

- Slezské zemské muzeum v Opavû, nejstar‰í

muzeum v regionu a jedno z nejstar‰ích a nej-

v˘znamnûj‰ích muzeí v republice, jehoÏ sbír-

kové fondy skr˘vají pfies dva miliony sbírko-

v˘ch pfiedmûtÛ. Odborn˘m garantem úvodní

sekce je PhDr. Jaromír Kalus, fieditel

Slezského zemského muzea v Opavû. V této

sekci bude také vystaven symbol v˘stavy -

„truhla s poklady Moravskoslezského kraje“.

Pfiíroda a krajina
Sekce prezentuje ojedinûlé pfiírodní zvlá‰tnos-

ti a rarity kraje (od preparátÛ medvûda aÏ po

geologické vzorky), chránûné krajinné oblas-

ti, charakterizuje pfiírodní prostfiedí tûchto ob-

lastí s typick˘mi zástupci fauny a flóry a po-

slední oddíl dokumentuje lokality zajímavé

po stránce pfiírodovûdné a krajináfiské (·tram-

berské vápence, bruntálské sopky, chránûné

stromy). Ke zhlédnutí bude pfies 450 exponá-

tÛ. Odborn˘m garantem sekce je RNDr. Alena

Hájková z Muzea Beskyd Fr˘dek-Místek.

Osobnosti
Moravskoslezsk˘ kraj je rodi‰tûm a místem

pÛsobení fiady vynikajících osobností nad-

regionálního ãi mezinárodního v˘znamu 

(J. A. Komensk˘, F. Palack˘, S. Freud, 

L. Janáãek, J. G. Mendel, P. Bezruã, 

Z. Burian, K. J. Ma‰ka, J. Tfianovsk˘, 

E. Zátopek). Sekce je tvofiena pfiibliÏnû 80 ex-

ponáty a jejím odborn˘m garantem je PhDr.

Jaroslav Zezulãík z Muzea Novojiãínska.

Historie a památky
Pfiedstaví sbírky oboru historie vãetnû pfiesahÛ

do oborÛ památky, archeologie, heraldika, nu-

mismatika aj. v ãasovém rozmezí od pravûku

do poloviny 20. století. Bude prezentovat o-

kolo 200 exponátÛ, mezi nimi bude napfi. ná-

doba nalezená v jeskyni ·ipka ze star‰í doby

bronzové, ãást stfiedovûké krouÏkové a plát-

kové zbroje z hradu Star˘ Jiãín, gotická socha

sv. Barbory, evangelická bible z období rene-

sance, halapartna a jiná militária z tfiicetileté

války, empírové kapesní hodinky, legionáfiská 

uniforma, sokolsk˘ kroj. Odborn˘mi garanty

sekce jsou Mgr. Ilona Pavelková z Muzea

Tû‰ínska a Mgr. Petr Havrlant z Ostravského

muzea.

V˘tvarné umûní
Zahrnuje sbírky umûleck˘ch dûl, jejichÏ vznik

souvisí s regionem, ale i tûch, jejichÏ vfiazení

do muzejních a galerijních sbírek symbolizu-

je kontinuitu kulturního v˘voje v âeské re-

publice a Evropû. Na v˘stavû se pfiedstaví 63

exponátÛ (obrazy i plastiky). Odborn˘m ga-

rantem sekce je Mgr. Petr Beránek, fieditel

Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû.

Lidové umûní
Seznamuje s bohatstvím a rÛznorodostí lidové

kultury regionu - krojÛ, nábytku, architektury,
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Jarní setkání skautÛ v R˘mafiovû aneb To tu je‰tû nebylo, aby nám do stanÛ snûÏilo
R˘mafiovsk˘ skautsk˘ areál hostil 22. - 23. kvû-

tna skauty z celého okresu na tradiãním

setkání oddílÛ. Náplní b˘vají mimo jiné

závody ‰estiãlenn˘ch hlídek - letos byl na

pofiadu dne závod svûtlu‰ek a vlãat.

Znalost pfiírody, skautingu, uzlování, zruã-

nost, ale i dovednost na pfiekáÏkové dráze,

to byla kritéria, která rozhodovala o umís-

tûní hlídek.

V˘sledky závodu svûtlu‰ek a vlãat:
Svûtlu‰ky: Vlãata:
1. Zlaté Hory 239 bodÛ 1. Krnov 218 bodÛ

2. Zlaté Hory 232 bodÛ 2. R˘mafiov 213 bodÛ

3. R˘mafiov 228 bodÛ 3. Zlaté Hory 198 bodÛ

DoplÀkov˘m závodem byl letos orientaãní bûh hlídek skautek a skau-

tÛ. Na ‰estikilometrové trati v prostoru Strálku prokazovaly znalosti

topografie, první pomoci a stavby nouzov˘ch pfiístfie‰kÛ.

V˘sledky závodu skautek a skautÛ:
1. Zlaté Hory

2. R˘mafiov

3. Bruntál

V pofiadí jiÏ 12. setkání oddílÛ probûhlo za sobotního sluníãka, mra-

zivé noci a nedûlního snûÏení, coÏ historie tûchto závodÛ je‰tû ne-

zaznamenala.

Do sv˘ch domovÛ se v‰ichni navraceli obtûÏkáni nejen hodnotn˘mi

cenami, ale i záÏitky z proÏitého víkendu pod stanem Na Stráni, ve-

ãerního táboráku, doprovodn˘ch her, ale téÏ bohat‰í o nová pfiátel-

ství. Loy

lidového umûní a fiemesla. Na v˘stavû bude

prezentováno pfiibliÏnû 500 exponátÛ - kroje,

unikátní tû‰ínské stfiíbrné ‰perky, dfievûné for-

my na perník, cukroví a máslo, betlémy, ob-

rázky na skle, malovan˘ nábytek, keramika,

dfievûné plastiky, modely lidové architektury.

Odborn˘m garantem sekce je Mgr. Wieslawa

Branná z Muzea Tû‰ínska.

V˘roba a obchod
Pfiipomíná v˘voj fiemesel, prÛmyslu a obcho-

du a jejich vliv na historicko-spoleãensk˘ v˘-

voj regionu a jeho osobit˘ ráz (cechy, hornic-

tví, hutnictví, textilnictví, klobouãnictví, pivo-

varnictví, lihovarnictví, doprava, knoflíkáfi-

ství, tiskafiství, bude moÏno nahlédnout i do

koloniálu - obchÛdku z 1. tfietiny 20. století).

Celkov˘ poãet prezentovan˘ch pfiedmûtÛ v té-

to sekci je témûfi 500. Odborn˘m garantem je

Mgr. Petr Jufiák z Muzea Beskyd Fr˘dek-

Místek.

Doprovodné akce v˘stavy:
Publikace Muzea Moravskoslezského kraje.

Souãástí vernisáÏe bude kfiest publikace

Muzea Moravskoslezského kraje, která pfied-

staví více neÏ 60 fungujících muzeí a muzej-

ních expozic. Vydavatelem publikace je

Moravskoslezsk˘ kraj.

Doprovodné programy
Budou probíhat prvních pût stfied následují-

cích po vernisáÏi v prostoru pfied Domem 

umûní v Ostravû (mezi b˘valou kavárnou

Elektra a informaãním centrem).

• 16. 6. 2004 od 15 - 17 hodin vystoupí dûtsk˘

národopisn˘ soubor Úsmûv z Opavy a záro-

veÀ probûhne na schodech Domu umûní malá

módní pfiehlídka studentek Stfiední ‰koly 

odûvní v Ostravû.

• 23. 6. 2004 od 16 - 17 hodin zatanãí a za-

hraje národopisn˘ soubor Slezan z âeského

Tû‰ína.

• 30. 6. 2004 od 15 - 17 hodin „rozbije leÏení“

z konce 18. století vojensk˘ historick˘ pluk

z Nového Jiãína - Císafiskokrálovsk˘ fiadov˘

pû‰í pluk ã. 7 - Xavier Harrach (event. stfielba

z dûla, pochod centrem mûsta za zvuku bubnu

a pí‰Èal pod rozvinutou zástavou).

• 7. 7. 2004 od 15 - 17 hodin zahraje country

muzika Stará ‰kola z Fr˘dku-Místku.

• 14. 7. 2004 od 15 - 17 hodin vystoupí histo-

rická skupina Richelieu z Ostravy (‰erm, do-

bové scénky).

Didaktick˘ program pro dûti
Pro dûtské náv‰tûvníky v˘stavy je pfiipraven

didaktick˘ program - prÛvodce expozicí spo-

jen˘ s fie‰ením zadan˘ch otázek dle jednotli-

v˘ch sekcí. Otázky jsou slosovatelné a byly

sestaveny ve spolupráci s odborn˘mi garanty

v˘stavy. Losování úspû‰n˘ch fie‰itelÛ probûh-

ne jako souãást derniéry v˘stavy dne 25. srp-

na 2004. Vítûzové obdrÏí odmûnu (prezentaã-

ní pfiedmûty Moravskoslezského kraje).

Vitrina kuriozit
U vstupu do úvodní sekce bude stát tzv. vitri-

na kuriozit. Do ní budou umístûny a vÏdy po

14 dnech vymûÀovány netradiãní sbírkové

pfiedmûty ze zúãastnûn˘ch muzeí. K vidûní

bude nejlehãí socha (drátûná), mraveni‰tû ve

vitrinû, potupné masky pouÏívané pro v˘kon

trestního práva (k potrestání mravnostních de-

liktÛ), slon mezi brouky, pfiedmûty nezbytné

pro goralskou svatbu (bavlnûné snubní prste-

ny) a jiné.

Klobouky
Muzeum Novojiãínska, které je jedním z vy-

stavujících muzeí, má v rámci âeské republi-

ky ojedinûlou expozici - expozici kloboukÛ,

budovanou od roku 1949 a obsahující i ukáz-

ky dobové módy 19. a 20. století. Souãástí

vernisáÏe v˘stavy „Poklady Moravskoslez-

ského kraje - 190 let muzejnictví“ bude i zá-

pis do pfiírÛstkového seznamu tohoto muzea.

Oslovili jsme nûkolik v˘znamn˘ch osobností

a poÏádali je o poskytnutí pokr˘vky hlavy

z jejich garderoby, kterou by pfiinesly na ver-

nisáÏ a která by byla následnû slavnostnû za-

fiazena do „kloboukové“ sbírky Muzea

Novojiãínska a po dobu 14 dní umístûna do

vitriny kuriozit jako první exponát.

Automobil Piccolo
Souãástí sbírek Muzea v Bruntále je i automo-

bil Piccolo z roku 1904. Letos v létû oslaví 

100 let „Ïivota“, je tedy jubilantem stejnû jako

moravskoslezské muzejnictví. U této pfiíleÏi-

tosti bude od ãervence 2004 (pfiesné datum

upfiesníme) vystaven v ostravském Domû umû-

ní jako dal‰í obohacení v˘stavy Poklady

Moravskoslezského kraje - 190 let muzejnictví.

Katherini Koláãková, tisková mluvãí MSK

BliÏ‰í informace lze získat:
TáÀa Slavíková, odbor kultury a památkové

péãe KÚ MSK, tel.: 595 622 470.

Fota: archiv Junák R˘mafiov



2. Postup na místû
dopravní nehody

Pokud se stanete úãastníky
dopravní nehody, zastavte.
Nezastavit a neposkytnout po-
moc ostatním úãastníkÛm ne-
hody je trestné podle § 208
trestního zákona.
První kroky na místû nehody by

mûly vést k zaji‰tûní bezpeãnos-

ti v‰ech zúãastnûn˘ch. Je‰tû neÏ

zaãnete pomáhat zranûn˘m, je

potfieba myslet na vlastní bez-

peãnost a nestat se sám postiÏe-

n˘m pfii pokusech o záchranu 

ostatních.

Pfiedpokladem úspûchu pfii zá-

chrann˘ch pracích je zapojení

zdravého rozumu, zachování

rozvahy a klidu a nepfieceÀová-

ní vlastních sil a moÏností.

Ujmûte se organizace práce,

k mnoha pomocn˘m pracím (u-

místûní v˘straÏného trojúhelní-

ku, odnesení zranûného, pfiivo-

lání ZZS) lze vyuÏít ostatních.

Zaji‰tûní bezpeãnosti
na místû nehody

• zastavte své vozidlo pfii pra-

vém okraji vozovky na pfiehled-

ném a bezpeãném místû, ve

vzdálenosti 15 - 20 metrÛ od ha-

varovan˘ch vozidel, zajistûte

své vozidlo proti pohybu;

• rozsviÈte v˘straÏná svûtla;

• umístûte v˘straÏn˘ trojúhelník

do vzdálenosti 100 metrÛ (asi

150 krokÛ) od nehody a asi 0,5

aÏ 1 metr od pravého okraje vo-

zovky;

• zajistûte havarované vozidlo

proti pohybu (ruãní brzdou, za-

fiazením rychlosti);

• sniÏte riziko vzniku poÏáru -

vypnûte zapalování v havarova-

ném vozidle, pfiípadnû mÛÏete

odpojit baterii, snaÏte se najít

hasicí pfiístroj, nedovolte niko-

mu v blízkosti nehody koufiit

(na silnici mÛÏe b˘t rozlit ben-

zín nebo olej);

• vûnujte pozornost dal‰ímu ne-

bezpeãí - vytékajícímu benzínu,

zvlá‰tû nebezpeãná mohou b˘t

oznaãená vozidla pfieváÏející

nebezpeãn˘ náklad (jedy, 

oxidaãní ãinidla, hofilaviny,

stlaãené plyny, Ïíraviny), po-

kud z takového vozu cokoliv

vytéká, nepfiibliÏujte se k nûmu,

volejte 150 (Hasiãsk˘ záchran-

n˘ sbor âR);

• pokud do‰lo pfii nehodû k za-

saÏení automobilu a zranûn˘ch 

elektrick˘m proudem (pfii nára-

zu vozidla do sloupu nadzemní-

ho vedení a pádu drátÛ), nikdy

se k vozidlu ani k postiÏen˘m

nepfiibliÏujte, dokud nemáte ofi-

ciální informaci o vypnutí prou-

du (prostfied-

n i c t v í m

Policie âR

- 158);

• na místû

nehody s niãím

zbyteãnû neh˘-

bejte, jen po-

kud je to ne-

zbytnû nutné,

zaznamenejte si

vÏdy polohu vûcí, které

pfiemísÈujete, nepokou-

‰ejte se pfievrácené vo-

zidlo vracet zpût na kola.

Prohlédnutí místa nehody
• dÛkladnû se rozhlédnûte a pro-

zkoumejte okolí nehody - zranûní

se mohou nacházet i ve vût‰í

vzdálenosti od havarovan˘ch vo-

zidel, mohou b˘t odvrÏeni za kfio-

viny, do pfiíkopu, dítû mÛÏe spad-

nout pod sedaãku, pfii úleku mo-

hou zranûní sami opou‰tût místo

nehody do vût‰í vzdálenosti.

Vypro‰tûní a transport
poranûn˘ch

• zkontrolujte, zda zranûn˘m

nehrozí dal‰í nebezpeãí - je

vhodnûj‰í toto nebezpeãí od-

stranit neÏ pfiesouvat zranûné

z dosahu ohroÏení;

• pokud hrozí bezprostfiední ne-

bezpeãí, které nelze odstranit,

provádíme vypro‰tûní poranû-

n˘ch z vozidel a jejich dopravu

do bezpeãné vzdálenosti;

• vypro‰tûní a transport zranû-

ného provádíme i v pfiípadû, po-

kud ho ve stávající poloze ne-

mÛÏeme dostateãnû o‰etfiit (za-

stavit krvácení, provádût oÏivo-

vání) nebo pokud sám postiÏen˘

brání polohou tûla pfiístupu

k dal‰ím zranûn˘m.

Vy‰etfiení a o‰etfiení
poranûn˘ch

• rychle provedeme celkové vy-

‰etfiení v‰ech poranûn˘ch se za-

mûfiením na základní Ïivotní
funkce - stav vûdomí, d˘chání

a krevního obûhu, shromáÏdíme

tak dostatek údajÛ pro ZZS;

• vÏdy o‰etfiujeme pfiednostnû
tûÏce zranûné - u kter˘ch je tfie-

ba provádût tzv. Ïivot zachra-
Àující úkony - poranûné s ma-

sivním krvácením, bezvûdomé,

postiÏené se zástavou d˘chání

a krevního obûhu, postiÏené

v ‰oku;

• pozor - ne vÏdy ti poranûní,

ktefií na sebe

nejvíce upo-

z o r À u j í ,

b˘vají nej-

v á Ï n û j i

zranûni; po-

zornost je tfie-

ba vûnovat

pfiedev‰ím tûm,

ktefií bezvládnû

leÏí, neh˘bají se,

mají nepfiiroze-

nou barvu, krvá-

cejí;

• vzhledem ke stále

vy‰‰ímu riziku ohroÏe-

ní zachránce nûkterou z infekã-

ních nemocí pfienosn˘ch krví

(Ïloutenka typu B, C, AIDS)

doporuãujeme o‰etfiovat v‰ech-

na krvavá poranûní ve zdravot-

nick˘ch latexov˘ch rukavicích,

které jsou ve v˘bavû autolékár-

niãek, a oÏivování d˘cháním

z plic do plic provádût s pouÏi-

tím resuscitaãní rou‰ky.

Pfiivolání odborné pomoci
• zajistit vÏdy co nejdfiíve
po shromáÏdûní dostateãného

mnoÏství informací, zvlá‰tû

pfii nutnosti oÏivování b˘vá

fiazeno mezi Ïivot zachraÀu-

jící úkony;

• je vhodné pfii o‰etfiování

tûÏce zranûn˘ch neztrácet ãas

a k volání ZZS jiÏ bûhem 

o‰etfiování vyuÏít dal‰í pou-

ãené úãastníky nehody;

• ze v‰ech pevn˘ch i mobil-

ních telefonních linek lze

bezplatnû volat ZZS na ãísle
tísÀového volání 155; uvádí-

me co nejpfiesnûji:
- místo nehody - název ob-
ce, ulice, ãíslo silnice, kfii-
Ïovatky silnic, v˘znamné
orientaãní body v okolí
a pfiístupové cesty pro sa-
nitní vÛz;
- charakter nehody, ãas je-
jího vzniku, stupeÀ ohroÏe-
ní postiÏen˘ch;
- poãet postiÏen˘ch, vûk, po-
hlaví a co moÏná nejpfiesnû-
ji charakter jejich zranûní;
- své jméno, zpûtné spojení
(nikdy neukonãujeme ho-
vor dfiíve neÏ dispeãer).

MUDr. Pavel Srnsk˘
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Seriál

Víte, co dûlat pfii dopravní nehodû?

Hrad Sovinec zve
na v˘stavu pfiedních umûlcÛ

V sobotu 29. kvûtna byla slavnostní vernisáÏí na Sovinci otevfie-

na expozice dûl devíti v˘znamn˘ch ãesk˘ch umûlcÛ souãasnosti

pod názvem Socha a hlína na hradû. Náv‰tûvníci mohou v jiÏním

paláci hradu shlédnout sochafiské práce Pavla Knapka, Jana

Koblasy, ZdeÀka Maniny, Hany Novotné, Miroslava Párala,

Karla Pauzera, Hany Purkrábkové, Jaroslava Róny a Jindry

Vikové. V̆ stava, kterou za‰tiÈuje Muzeum v Bruntále, potrvá do

konce záfií. ZN

Foto: David Komínek
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Návraty ke studnám V.
V˘znamné ukazatele v pitné vodû - pokraãování

V minulém díle na‰eho seriálu jsme se vûnova-

li mikrobiologick˘m ukazatelÛm v pitné vodû

a dnes se zamûfiíme na nûkteré dÛleÏité chemic-

ké, fyzikální a senzorické ukazatele.

Vápník a hofiãík (suma Ca + Mg, dfiíve „tvr-

dost“) jsou prvky ve vodû Ïádoucí, mající m.j.

pfiízniv˘ vliv na srdeãnû-cévní systém a pÛsobí-

cí preventivnû proti vzniku nûkter˘ch dal‰ích

chorob. Proto je stanoveno doporuãené rozmezí

2 - 3,5 mmol/l (protoÏe se vedle nov˘ch jedno-

tek tvrdosti stále objevují i staré - napfi. nûmecké

stupnû (°N) - uvádíme pfiepoãet: 1 mmol/l = 5,6

°N.) Vysoká tvrdost mÛÏe po‰kozovat nûkteré

spotfiebiãe, jako je myãka, praãka apod.

pH je ãíselné vyjádfiení stupnû kyselosti nebo

zásaditosti vody (stupnice 0 - 14). Limit pro pit-

nou vodu je 6,5 aÏ 9,5, ale optimální je neutrál-

ní rozmezí cca 6 aÏ 8. S v˘jimkou extrémních

hodnot, ve vodû vzácn˘ch, nemá pfiím˘ zdra-

votní v˘znam.

Konduktivita neboli mûrná vodivost je pfii-

bliÏná míra koncentrace elektrolytÛ (iontovû

rozpu‰tûn˘ch látek) ve vodû. Vyjadfiuje tedy ne-

pfiímo obsah minerálních látek („solí“, rozpu‰-

tûn˘ch látek) ve vodû. Limit: 125 mS/m.

Chemická spotfieba kyslíku (CHSK-Mn, dfií-

ve „oxidovatelnost“) slouÏí k odhadu organic-

kého zneãi‰tûní (Ïivoãi‰ného a rostlinného pÛ-

vodu). Limit: 3 mg/l.

Dusiãnany (NO3) jsou pfiirozenou souãástí vod,

ale jejich obsah b˘vá ãasto zv˘‰en vlivem pou-

Ïívání minerálních i statkov˘ch hnojiv, únikem

odpadních vod z netûsnících Ïump, septikÛ a-

pod. Limit: 50 mg/l, optimální hodnota pro ko-

jence je pod 10 mg/l.

Dusitany (NO2) mají stejn˘ pÛvod jako dusiã-

nany. Limit: 0,5 mg/l, ale vzhledem ke stejnému

úãinku s dusiãnany musí b˘t zároveÀ dodrÏena

podmínka, aby souãet pomûrÛ zji‰tûného obsa-

hu dusiãnanÛ v mg/l dûleného 50 a zji‰tûného

obsahu dusitanÛ v mg/l dûleného 3 byl men‰í

nebo rovn˘ 1.

Amonné ionty (NH4) jsou ukazatelem slouÏí-

cím jako indikátor moÏného fekálního zneãi‰tû-

ní podzemní vody. Kombinace souãasné pfií-

tomnosti amonn˘ch iontÛ, dusitanÛ a vy‰‰ího

obsahu organick˘ch látek (CHSK-Mn) signali-

zuje ãerstvou kontaminaci Ïivoãi‰n˘mi odpady

a svûdãí o nárazovém zneãi‰tûní vody. Limit:

0,5 mg/l.

Chloridy (Cl-) jsou jednou z hlavních sloÏek

vody s obvykl˘m pfiirozen˘m obsahem aÏ desí-

tek mg/l. Limit: 100 mg/l. Vy‰‰í koncentrace 

ovlivÀují nepfiíznivû chuÈ a korozní schopnost

vody.

Sírany (SO4 ) jsou v˘znamnou souãástí pfiírod-

ních vod. Limit: 250 mg/l. Vy‰‰í koncentrace

mohou ovlivnit chuÈ vody, mohou téÏ pÛsobit

technické obtíÏe, jako usazování vodního ka-

mene nebo korozi nûkter˘ch kovÛ.

Îelezo (Fe) je bûÏnou souãástí pfiírodních vod.

Od koncentrace 0,3 mg/l v˘‰e mÛÏe negativnû

ovlivnit senzorické vlastnosti kvality vody (hofi-

ká svíravá chuÈ, Ïlutavá barva, rezav˘ sedi-

ment). Limit: 0,2 mg/l.

Mangan (Mn) mÛÏe stejnû jako Ïelezo ve vût-

‰ích koncentracích negativnû ovlivnit senzoric-

ké vlastnosti kvality vody, tyto dva prvky se

ãasto vyskytují spoleãnû, ale mangan namísto

rezavû barví hnûdoãernû. Limit: 0,05 mg/l.

Zákal - siln˘ zákal ãiní vodu nepitnou z estetic-

k˘ch dÛvodÛ, sniÏuje úãinnost pfiípadné dezin-

fekce a jeho náhlá zmûna je v˘znamn˘m signá-

lem kontaminace povrchovou vodou. Limitní

hodnota: 5 ZF.

Barva je pro spotfiebitele v˘znamn˘ senzorick˘

a indikaãní ukazatel jakosti vody. Voda by mûla

b˘t bezbarvá. Limitní hodnota je 20 mg/l Pt

stupnice.

ChuÈ a pach jsou opût ukazatelé smyslovû po-

stiÏiteln˘ch vlastností vody, dÛleÏité pro spotfie-

bitele nejen z estetick˘ch dÛvodÛ, ale i jako

moÏné první varování pfii pfiítomnosti toxick˘ch

látek. âistá voda nevyvolá ani pachov˘, ani

chuÈov˘ vjem. Voda pro spotfiebitele by mûla

b˘t ãerstvé chuti a bez zápachu. 

(Zdroj: SZÚ Praha)
V pfií‰tí ãásti si povíme, co dûlat, kdyÏ voda ne-

ní v pofiádku. MVDr. Jitka ·kutová,
vedoucí odboru

hygienick˘ch laboratofií Bruntál 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravû

Budeme se moci koupat ve volné pfiírodû?
Na spádovém území R˘mafiova jako obce s roz‰ífienou

pÛsobností se nacházejí celkem dvû sledovaná koupací

místa - rybník v Tvrdkovû a rybník v Edrovicích.

Pravidelnou kontrolu jakosti na tûchto vodách provádí

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se

sídlem v Ostravû, kontrolu povrchov˘ch vod vyuÏíva-

n˘ch ke koupání stanovilo vyhlá‰kou Ministerstvo zdra-

votnictví ve spolupráci s Ministerstvem Ïivotního pro-

stfiedí.

Kontroly probíhají od ãervna pravidelnû kaÏd˘ t˘den.

Informaci o tom, zda jakost vod vyhovuje kritériím zne-

ãi‰tûní tûchto vod, mohou obyvatelé získat na interneto-

v˘ch stránkách www.khsova.cz pod odkazem Úfiední

deska - Kvalita vody v koupali‰tích ve volné pfiírodû.

První v˘sledky kontroly jakosti by zde mûly b˘t uvede-

Kavka - chránûn˘ a zvlá‰È ohroÏen˘ druh
Mnozí obyvatelé R˘mafiova si zcela jistû moh-

li jiÏ nûkolik let pozpátku v‰imnout nenápadnû

zbarveného ptáka velikosti holuba, kterého

mnozí mohou povaÏovat za zcela bûÏn˘ a roz-

‰ífien˘ druh. Jedná se o kavku obecnou. Co se

ale t˘ká její hojnosti v na‰í republice, skuteã-

nost je zcela jiná. Za poslední roky se totiÏ zji-

stilo, Ïe kavky postupnû z na‰í krajiny mizí

a v souãasné dobû se tento druh povaÏuje za

ohroÏen˘. Proto bychom si mûli uvûdomit, Ïe

mûsto R˘mafiov je jedním z mála, v nûmÏ se

v souãasné dobû kavky obecné vyskytují, a do-

konce hnízdí. Letos bylo v R˘mafiovû zji‰tûno

asi 20 hnízdních párÛ. Nejvíce hnízd se nachá-

zí na ãinÏovních domech mezi Komerãní ban-

kou a prodejnou H+H. V této dobû mají kavky

mladé a stafií ptáci je budou asi mûsíc je‰tû kr-

mit. Pro potravu, kterou tvofií hlavnû rÛzné

druhy ãervÛ, krouÏkovcÛ a larev hmyzu, létají

ptáci na pole k Ondfiejovu. Kavky nepohrdnou

ani rÛzn˘mi zbytky potravin.

Bylo by dobré, kdyby jim lidé, kter˘m tito ptá-

ci vadí sv˘m kfiikem nebo trusem, odpustili

a vzali v potaz, Ïe se opravdu jedná o chránû-

n˘ a zvlá‰È ohroÏen˘ druh.

Ze systematického hlediska patfií kavka obec-

ná mezi pûvce, i kdyÏ její hlas urãitû zpûv ne-

pfiipomíná. Do skupiny krkavcovit˘ch pûvcÛ

patfií spoleãnû s vránou, havranem, krkavcem,

strakou, sojkou a ofie‰níkem. Kavka je taÏn˘m

druhem a její zimovi‰tû je v jihozápadní

Evropû, v oblasti Itálie, ·panûlska

a Kanársk˘ch ostrovÛ. K nám kavky pfiilétají

v polovinû bfiezna a odlétají v fiíjnu. V pfií‰tím

roce se pokusíme nûkterá mláìata okrouÏko-

vat pfiímo v hnízdech, abychom mohli zjistit,

kam pfiesnû „r˘mafiovské“ kavky táhnou.

Za Moravsk˘ ornitologick˘ spolek
Ing. Miroslav Glacner

Foto: Miloslav Marek
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Sport

Ondfiejovská dolina hostila motokrosové jezdce celé Moravy
Motoristická podívaná, jaká se
v R˘mafiovû hned tak nevidí, 
se uskuteãnila v nedûli 6. ãervna
na 23. roãníku Ondfiejovské doliny
- Pfieboru Moravy v motokrosu ve
tfiídách 85 cm3, Open a Veteran.
Celkem vyjelo na traÈ sto ãtrnáct
závodníkÛ.

R˘mafiov‰tí pofiadatelé -

Automotoklub âeské republiky

R˘mafiov - pfiistupovali k pfií-

pravû závodu s vûdomím dobré

propagace motocyklového

sportu a s pfiihlédnutím k mno-

haleté tradici, kterou motokros

na této osvûdãené a uznávané

trati má. TraÈ byla technicky

maximálnû zaji‰tûná a bezpeã-

ná, takÏe nedo‰lo k Ïádnému

zranûní.

Diváci mohli spatfiit dosud ak-

tivní legendy motoristického

sportu, jakou je dnes jiÏ dvaa-

‰edesátilet˘ R˘mafiovan Bed-

fiich RoÏÀák, nejstar‰í úãastník

nedûlního závodu, jenÏ starto-

val s ãíslem 73 za stáj SMS

motokros Opava. Závodí stejnû

jako jeho o dva roky mlad‰í

bratr Lubo‰ uÏ od roku 1964.

âasovka na Skfiítek provûfiila fyziãku cyklistick˘ch borcÛ
Za ideálního poãasí pokraãoval

9. roãník Jesenického ‰neku

známou ãasovkou: R˘mafiov -

Skfiítek. Bylo to její jiÏ osmé

dûjství a opût se zde pfiedstavilo

velké mnoÏství cyklistÛ, ktefií

Jesenick˘ ‰nek pravidelnû ne-

jezdí. Je to nejpoãetnûj‰í star-

tovní pole cyklistÛ na

R˘mafiovsku jiÏ po fiadu let.

Závodu se zúãastnilo 110 cyk-

listÛ a cyklistek. Uskuteãnil se

jako Otevfiené mistrovství ener-

getiky v ãasovce jednotlivcÛ.

Hlavní organizátofii OSE Opava

a CK Stará Ves ocenili celkem

11 kategorií. TraÈ dlouhou 13,2

km s pfiev˘‰ením 280 m absol-

vovali i ãe‰tí nechodící repre-

zentanti na speciálnû uprave-

n˘ch strojích, Marcel Pipek

a Du‰an Petfivalsk˘. I na jejich

úãast si ostatní cyklisté

v Jesenickém ‰neku uÏ zvykají.

V pÛlminutov˘ch intervalech se

závodníci vydali na traÈ a v cíli

na Skfiítku u horské sluÏby nûk-

tefií dosahovali úctyhodn˘ch ãa-

sÛ. Pfiesto letit˘ rekord 21:52

min. odolal (poãáteãní nad‰ení

o hromadném pfiekonávání to-

hoto rekordu se nenaplnilo),

a tak si musíme poãkat do dal‰í-

ho roãníku na jeho pokofiení.

Nahlédnûme do v˘sledkÛ:

V kategorii vozíãkáfiÛ se na 1. místû umístil Marcel Pipek (HAND Bike) a na 2. místû Du‰an Petfivalsk˘ z téhoÏ klubu. Dal‰í závod

Jesenického ‰neku pokraãoval v sobotu 5. ãervna v Jeseníku (po redakãní uzávûrce). Karel StrÏínek

Kategorie A: Kategorie B:
1. David Michal 1. Slezáãek Karel 

(Siln˘ team 23:16) (ON road Olomouc 22:22)

2. Novotn˘ Viktor 2. Zahrádka Tomá‰ 

(ASPV Vápenná 23:40) (SOK Kratochvíl 22:57)

3. Lukosz Petr 3. Chudûj Marek 

(YOGI Ostrava 23:53) (ASPV Vápenná 23:32)

Kategorie C: Kategorie D:
1. Trochta Libor  1. Danûãek Pavel 

(SOK Kratochvíl 23:49) (·nek team 25:20)

2. Beran Petr 2. Pode‰va Pavel 

(Cinelli Morning ski 24:15) (CK Stará Ves 27:05)

3. Kuzník Rostislav  3. Vepfiek Radek 

(YOGI Ostrava 24:19) (Buldoci Rapotín 28:33)

Kategorie Î: Kategorie M:
1. Sedláãková V. 1. Kautz Martin 

(ASPV Vápenná 30:31) (SOK Kratochvíl 24:38)

2. Jureãková L. 2. ·virnoch Jakub 

(Veloservis Bruntál 31:51) (SK Jifií team OVA 24:41)

3. Koláfiová Katefiina 3. Tydlaãka Marcel 

(SOK Kratochvíl 33:30) (SOK Kratochvíl 25:24)

Kategorie H: Kategorie âEZ (do 40 let):
1. Kautz Michal 1. Horák âestmír 

(SOK Kratochvíl 26:31) (27:06)

2. ·merda Tomá‰ 2. Zika Josef 

(ASPV Vápenná 26:59) (27:42)

3. Bûhal Luká‰ 3. Ducháãek Petr 

(Veloservis Bruntál 28:17) (29:30)

Kat âEZ (nad 40 let): Kategorie Î (âEZ):
1. Eliá‰ Josef (25:50) 1. StrÏínková Petra (34:59)

2. StrÏínek Karel (28:39) 2. StrÏínková Katefiina  (37:35)

3. Jifiík Robin (31:25) 3. Kittelová Kamila (43:56)
Foto: Karel StrÏínek
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Lubo‰ RoÏÀák mûl v závodu

ãíslo 53, sedlal stroj KTM a há-

jil barvy stejné stáje jako jeho

bratr. Tito dva nestofii stáli

u zrodu ondfiejovské trati v ro-

ce 1980, kdy se zaãala psát

slavná éra armádních pfieborÛ,

nejvy‰‰ích pfieborÛ tehdej‰ího

âeskoslovenska. Oba jeli v ka-

tegorii nejstar‰ích závodníkÛ -

Veteráni nad 47 let. Ve stejné

kategorii jel za SMS motokros

Opava také dal‰í z R˘mafiov-

sk˘ch - Jaroslav Jano‰ se star-

tovním ãíslem 54.

Dal‰í jezdci R˘mafiova, které

mohli motokrosoví pfiíznivci

v nedûlním závodu povzbudit,

byli napfiíklad Martin Skopal se

startovním ãíslem 44 ze stáje

Arcos team Rybníãek, ten sed-

lal stroj KTM v nejrychlej‰í

kategorii Open, Petr Kováã

s ãíslem 52 na Hondû, Josef

·ustr s ãíslem 64 na KTM

a Ale‰ Ovãaãík s ãíslem 70 na

Hondû, ti v‰ichni hájili barvy

stáje SMS motokros Opava

v kategorii „stopûtadvacítek“.

Ve stejné kategorii jel i mlad˘

jezdec Radek ·a‰inka na KTM

za stáj Pa-Ra Junior team

Horní Mûsto, kter˘ si vedl vel-

mi obstojnû a z tfiiatfiicetiãlen-

ného pole jezdcÛ se dokázal

probojovat na celkovou osmou

pozici. Jeho mlad‰í bratr Pavel

jel v kubatufie nejslab‰ích stro-

jÛ - „pûtaosmdesátek“ - na

stroji Kawasaki za stejnou stáj

a dosáhl je‰tû v˘‰, na brambo-

rovou medaili. I Marek Dfievo

jel v téÏe kategorii na stejném

stroji, ov‰em za opavskou stáj

SMS motokros.

Diváci vidûli na trati motokro-

sové jezdce zvuãn˘ch jmen,

napfiíklad bratry Gottwaldovy -

úãastníky ‰estidenní v Endu-

rech a mistry republiky, ktefií

sedlali stroje Husquarna, nebo

veterána Josefa Tichého, ar-

mádního mistra republiky, kte-

r˘ jezdil dlouhá léta za Duklu

RoÏnov a Duklu Olomouc, ãi

Vladimíra Bu‰e, kter˘ jezdí

Endura za republiku a také na

evropské ‰estidenní.

Co fiíci na závûr? Byla to mo-

toristická podívaná se v‰ím

v‰udy. Poãasí pfiálo, traÈ byla

skvûle upravena, neprá‰ilo se
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KuÏelkáfiÛm se v Blansku nedafiilo
V poslední kvûtnovou sobotu mû-

li na‰i tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii

plné ruce práce. âekal je v pofiadí

jiÏ druh˘ závod v rámci celostátní

soutûÏe Grand Prix 2004 na ku-

Ïelkáfisk˘ch dráhách v Blansku.

O medailové pozice a cenné body

svedlo boje celkem ãtyfiiatfiicet 

úãastníkÛ soutûÏe z celé âeské re-

publiky. R˘mafiovsk˘m se pfiíli‰

nedafiilo, kdyÏ pomineme fakt, Ïe

v kategorii TP tradiãnû zvítûzil

loÀsk˘ mistr republiky tûlesnû po-

stiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ Zdenûk

Doãkálek. Ten si zajistil prvenství

492 shozen˘mi kolky. V této kate-

gorii se na druhém místû umístil

Jaroslav Horáãek z Olympie

Bruntál (481 shozen˘ch kolkÛ)

a tfietí pfiíãku vybojoval Jan ·míd

(438 kolkÛ) ze stejného druÏstva.

Pro zranûní se závodu v Blansku

nezúãastnil dal‰í z hork˘ch r˘ma-

fiovsk˘ch favoritÛ Karel Forcek.

Dal‰ím z na‰ich kuÏelkáfiÛ se bo-

huÏel nedafiilo natolik, aby ohro-

zili pfiední pozice. Snad své kva-

lity a pfiipravenost zúroãí na dal‰í,

v pofiadí jiÏ tfietí soutûÏi seriálu

Grand Prix 2004, tentokrát dvou-

denní, která se bude konat 

25. a 26. ãervna v Bruntále. JiKo

ani nebylo bláto, a tak si moh-

li pofiadatelé spokojenû mnout

ruce. VÏdyÈ spousta divákÛ na

trati a poãetné pole jezdcÛ

svûdãí o neustále rostoucím

zájmu o tento opravdu pfie-

krásn˘ motoristick˘ sport. Tak

jako si zaslouÏí podûkování

v‰ichni organizátofii, technic-

k˘ personál, záchranáfii na tra-

ti, rozhodãí a v‰ichni, bez kte-

r˘ch by se sportovní podnik

nemohl uskuteãnit, zaslouÏí si

dík také sponzofii, bez jejichÏ

vût‰ích ãi men‰ích vûcn˘ch

nebo finanãních darÛ by se po-

dobn˘ druh závodÛ obe‰el jen

stûÏí.

Velké díky patfií: MûÚ

R˘mafiov, firmám a jednotliv-

cÛm - Elektro Jan Kotrla,

Elektro nábytek Eduard Icha,

restaurace pana Vilímka, pan

Vala - hotel Slunce, Pneuservis

pan ·almík, autodíly JuráÀ,

Autodoprava a zemní práce

Ferdinand ·opík, Elektro svítid-

la FojtÛ, vinn˘ sklípek Chla-

chula, Silva servis Janovice,

Mûstské sluÏby R˘mafiov, R˘m-

stav, s. r. o., a Kovo‰rot

Moravia R˘mafiov. JiKo
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Soukromá fiádková inzerce

Pozvánka na fotbal

Sobota

26. ãervna 2004

od 8.00 hodin

Mimo OOP âR R¯MA¤OV

úãast pfiislíbili:

SK Medvûdi R˘mafiov

Stafií páni Bfiidliãná

V̆ bûr Velká ·táhle

Obvodní oddûlení Policie âeské republiky
srdeãnû zve v‰echny sportovní pfiíznivce 

na fotbalové hfii‰tû ve Velké ·táhli, kde se uskuteãní

o pohár OOP âR R˘mafiovTurnaj v kopané

VII. roãník

Prodej
Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, Sokolovská ulice, tel.: 723

088 477.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 25. 6. 2003

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 17. 6. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

12/2004

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE
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Auto color Design
Opavská 69, R˘mafiov 
Tel. 554 230 712, 554 230 722
salon.rym@autocolordesign.cz 

Staromûstská 3, Bruntál
tel. 554 715 101, 554 715 103 
salon.br@autocolordesign.cz

VymûÀte Va‰e staré za na‰e nejnovûj‰í
·koda Fabia jiÏ od

205.000 Kã
Pfii zakoupení nového vozu 
·koda Fabia Vám dáme aÏ

40.000 Kã navíc za Vá‰ 
ojet˘ vÛz.

akce platí do 30. 6. 2004
Nabídka novû roz‰ífiena na akãní modely

TRUMF, JOY A CHOICE !!!

·kodaFabia s klimatizací zdarma !!
Fabia 1,2 / 40 kW od 284.900 Kã
Fabia Combi 1,2 / 47 kW od 314.900 Kã
Fabia Sedan 1,2 / 47 kW od 314.900 Kã

V˘bava: airbagy fiidiãe a spolujezdce, centrální zamykání, el. ovl. 
pfiední okna, v˘‰kovû stavitelné sedadlo fiidiãe + volant, 
klimatizace, palubní poãítaã, chlazené schránky v pfiístrojové
desce, posilovaã fiízení, tónovaná skla, pfiíprava pro rádio

Pouze u nás získáte klimatizaci do akãních modelÛ CHOICE a JOY za 15.000 Kã !!
Celkem u‰etfiíte aÏ 95.000 Kã

Neváhejte, nabídka je limitovaná poãtem vozÛ

Prodej a servis vozÛ Volkswagen

Volkswagen Touran

Novû Vám nabízíme prodej a servis
zánovních vozÛ Volkswagen

Nov˘ Volkswagen Touran od 550.840 Kã bez DPH
Nov˘ Volkswagen Caddy
2místn˘, nosnost 750 kg od 349.810 Kã bez DPH
5místn˘, nosnost 550 kg od 385.470 Kã bez DPH
Nov˘ Volkswagen Transporter 1,9 TDi/63 kW
2místn˘, nosnost 800 kg od 449.000 Kã bez DPH
5místn˘, nosnost 1200 kg od 570.540 Kã bez DPH

Servis vozÛ Volkswagen v na‰ich autoservisech

Volkswagen Touran
Volkswagen Caddy
Volkswagen Transporter



Výše splátky po dobu úvěru je neměnná včetně pojištění. • K uzavření úvěru 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 mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Autocredit od GE Capital
Leasing: akontace již od 1,- Kč
z ceny vozidla, výhodné havarijní

pojištění a povinné ručení. Na sjed-
nání úvěru potřebujete dva platné
doklady totožnosti, bankovní spojení
a cca 45 minut času. U všech vozi-
del prověřen původ.

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26 ,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

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

Ford Fiesta 1.3 - úprava pro
invalidy, r. v. 1996, 95 tis.
km, rádio, alarm, taÏné, cent-
rál. Cena: 79 900 Kã.

VW Golf 1.9 TDi klima, 
r. v. 2000, 4 x airbag, ABS,
centrál posil. fiízení. 
Cena: 298 000 Kã.

Renault Twingo 1.2 Authen-
tique - nov˘ vÛz, r. v. 2004,
250 km, 2 x airbag, imobilizér.
Cena: 189 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 Laurin 
a Klement, r. v. 1996, airbag,
ABS, kÛÏe, rádio, centrál, ‰í-
br, taÏné. Cena: 119 000 Kã.

Kia Sportage 2.0 DOHC, 4X4,
r. v. 1997, 223 tis. km, airbag,
rádio, el. okna, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 189 500 Kã. 

Volkswagen Passat Variant
1.6 D, r. v. 1991, rádio, el.
‰íbr. 
Cena: 79 000 Kã.

SLEVNĚNO

·koda Felicia Combi 1.9 D, 
r. v. 1999, 111 tis. km, 4 x air-
bag, ABS, centrál, ‰íbr, posil.
fiíz., taÏné. Cena: 169 000 Kã.

Mitsubishi L 300 2.0, r. v.
1997, 6 míst, 129 tis. km, od-
poãet DPH 22%, rádio, cent-
rál. Cena: 149 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

·koda Fabia 1.2 HTP - 1. ma-
jitel, r. v. 2003, 7 tis.
km, ABS, posilovaã fiízení,
centrál. Cena: 235 000 Kã.

Citroen Berlingo 1.9 D, klima, 
1. majitel, r. v. 2000, airbag, rádio,
posil. fiíz., taÏné, centrál. Odpoãet
DPH. Cena: 275 000 Kã.

Opel Combo 1.4 i, r. v. 1996,
rádio. 
Cena 69 000 Kã bez DPH.

Ford Focus 1.8 TDCi, klima,
r. v. 2001, 2 x airbag, ABS,
rádio+CD, posil. fiíz., Al kola,
centrál. Cena: 319 000 Kã.

Opel Zafira Combi 1.6, digi kli-
ma, 7 míst, r. v. 2001, 4 x air-
bag, ABS, rádio, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 349 000 Kã.

Ford Transit 2.5 Di, valník 
6 míst, r. v. 1999, 2 x airbag,
rádio, imob., posil. fiíz. 
Cena: 289 000 Kã bez DPH.

Fiat Brava 1.4 12V, r. v. 1998,
rádio, el. okna + zrcátka,
centrál. 
Cena: 148 000 Kã.

·koda Felicia LX 1.9 D, 
r. v. 1997, CD, ‰íbr, posil. fií-
zení. 
Cena: 109 000 Kã.

Volkswagen Transporter 1.9 TD,
valník, 3 místa, r. v. 1998, 
imob., posil. fiíz. 
Cena: 199 000 Kã bez DPH.

·koda Fabia 1.4 MPi Classic,
klima, r. v. 2000, airbag, rá-
dio, imob., posil. fiízení. 
Cena: 187 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi Combi,
r. v. 1999, 109 tis. km, rádio,
centrál. 
Cena: 139 900 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
4x4, aut. klima, r. v. 2000, 
4 x airbag, ESP, ASR, ABS,
palub. poã. Cena: 378 000 Kã.

Opel Astra Caravan 1.7 TD, 
r. v. 1996, 97 tis. km, airbag,
posil. fiízení, taÏné. 
Cena: 129 000 Kã.

Renault Clio 1.8 Rsi, r. v.
1996, 144 tis. km, 2 x airbag,
rádio, posil. fiíz., centrál.
Cena: 109 000 Kã.

Ford Transit 100 2.5 D, 
r. v. 1997, rádio, imob., posil.
fiíz., ochr. rámy, taÏné. 
Cena: 178 000 Kã bez DPH.

Volkswagen Golf 1.9 Tdi, kli-
ma, r. v. 2003, 4 x airbag,
ABS, centrál, imob., posil. fiíz.
Cena: 398 000 Kã.


