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Galerie Octopus vystavuje od 5. srpna abstraktní malby 
olomouckého malífie a kreslífie Miroslava ·najdra st.

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska

Panna Maria Immaculata, kaple V Lipkách, socha z r. 1774 Foto: M. Marek
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Sochy Panny Marie
Maminka JeÏí‰ka v jesliãkách z idylick˘ch

betlémsk˘ch obrázkÛ, snoubenka tesafie

Josefa, panenská dívka Marie, prohlá‰ená

dogmatem katolické církve za Matku BoÏí,

se stala bezpochyby nejslavnûj‰í Ïenou v dû-

jinách lidstva. Je to jediná Ïena, jejíÏ jméno

se uvádí také v koránu. Pfiesto se o ní v No-

vém zákonû dozvíme velmi málo a dobové

historické prameny ji neuvádûjí vÛbec.

Podle nûkter˘ch velmi star˘ch kfiesÈansk˘ch

zkazek pocházela Marie (Maria) z Nazaretu,

ve kterém tehdy Ïilo asi 400 lidí. Jméno

Miriam nebo Mariam, jak tehdy znûlo, bylo

velmi ãasté. Aãkoli umûlecká tradice za sta-

letí vytvofiila idealizovan˘ obraz Panny

Marie, historikové se shodují v tom, Ïe se

v Ïádném pfiípadû nemohla podobat líbezné

Ïene odûné do bílého a modrého hedvábí.

Tento vzne‰en˘ ‰at si mohli dovolit jen ‰le-

chtici a nejvût‰í boháãi, mezi které Maria

s nejvût‰í pravdûpodobností nepatfiila; byla

nejspí‰e prostou palestinskou Ïenou, musela

si vydûlávat na Ïivobytí uÏ od ranného mládí

a jen tûÏko se mohla nauãit ãíst a psát.

Mariánsk˘ kult, pûstovan˘ jiÏ od tfietího sto-

letí na‰eho letopoãtu, je velmi roz‰ífien˘

a mnohotvárn˘. Vûfiící pfiisuzují Marii zázra-

ky v‰eho druhu - od sesílání de‰tû po uzdra-

vování nemocn˘ch a zjevování se na mnoha

místech a rÛzn˘m zpÛsobem. Tento témûfi

boÏsk˘ charakter kultu v poslední dobû cír-

kev ponûkud zmírnila a Pannû Marii nepfii-

znává nejvy‰‰í stupeÀ úcty - ten pfiíslu‰í pou-

ze Bohu jakoÏto nejvy‰‰ímu pánu v‰ech

stvofiení - ale náleÏí jí úcta vy‰‰í neÏ v‰em

andûlÛm a svat˘m.

Je uvádûno znaãné mnoÏství údajn˘ch zjevení

jejího obrazu, o mnoh˘ch z nich v‰ak panují

velké pochyby. Sám Vatikán uznává v cel˘ch

dûjinách jen deset takov˘ch událostí a pone-

chává na jednotliv˘ch diecézích, aby samy

rozhodly, zda ostatní jevy mohou b˘t pova-

Ïovány za mariánská zjevení. První z oficiál-

nû uznan˘ch zjevení se mûlo stát je‰tû za je-

jího Ïivota, a to ve ‰panûlské Zaragoze v ro-

ce 39 (Marie zemfiela údajnû v roce 49 na‰e-

ho letopoãtu) - andûlé tam mûli pfiinést mra-

morov˘ sloup s jejím obrazem (Virgen del

Pilar); dal‰í pak v Lond˘nû v roce 1251, v Gua-

dalupe v Mexiku v roce 1531, ve Francii

v roce 1830, v Alpách v roce 1846, v Lou-

rdech v r. 1858, v portugalské Fátimû v roce

1917, v Belgii v letech 1932 a 1933 a po-

slední v Egyptû v roce 1968.

Vzdávání úcty Marii jako Matce BoÏí, zjev-

nû pod vlivem kultu bohynû matky, kter˘ 

existoval na V̆ chodû odnepamûti, má svoje

poãátky ve 3. - 5. století na‰eho letopoãtu

a po dlouhá staletí kvetlo zejména v klá‰te-

rech; v lidov˘ch vrstvách se Mariin kult za-

ãal ‰ífiit teprve aÏ v pozdním stfiedovûku.

Modlitba rÛÏence jako oblíbená forma uctí-

vání Panny Marie má svÛj poãátek v 15. sto-

letí. Adorace Panny Marie pak na‰la svá ne-

sãetná vyjádfiení v sochafiství, malífiství, hud-

bû, poezii i architektufie, ãasto i v podobách

nezvykl˘ch, nebo dokonce pochybn˘ch. 

Ve stfiedisku mariánského kultu v italském

mûstû Loretu vûfiící zahrnují úctou mal˘ do-

mek, v nûmÏ pr˘ kdysi pob˘vala JeÏí‰ova

matka a kter˘ sem údajnû r. 1295 pfienesli an-

dûlé z Nazaretu. Pfiíkladem extrémní poboÏné

extáze mÛÏe b˘t seznam relikvií, kter˘ polsk˘

král Boleslav Kfiivoúst˘ daroval klá‰teru ve

Zwiefaltenu nad Dunajem a v nûmÏ je mimo

jiné moÏné nalézt i „mléko Panny Marie“.

V̆ znamné kroky církve ve vytváfiení kultu

Panny Marie byly uãinûny jiÏ v r. 381, kdy 

ekumenick˘ koncil v Konstantinopoli usta-

novil jako ãlánek víry, Ïe Maria pfii poãetí

JeÏí‰e z Ducha svatého byla panna; koncil

v Efezu v r. 431 pak vyhlásil nejstar‰í dog-

ma, a to o Mariinû BoÏím matefiství. Dal‰ím

z mariánsk˘ch dogmat (ãlánky víry vydáva-

né nejvy‰‰ími církevními institucemi za vûã-

nou, nezvratnou pravdu) je Neposkvrnûné

poãetí - Immaculata conceptio. Jde o nepo-

skvrnûn˘ poãátek Ïivota Marie, ne JeÏí‰e,

jak je ãasto v laick˘ch kruzích interpretová-

no. Víru v neposkvrnûné poãetí Panny Marie

vyhlásil v roce 1476 papeÏ Sixtus IV. a po

mnoha úporn˘ch sporech v církvi oficiálnû

jako dogma potvrdil papeÏ Pius IX. v roce

1854. Jeho podstatou je, Ïe Marie „byla od

prvního okamÏiku svého poãetí ojedinûlou

v˘sadou samotného Boha se zfietelem k zá-

sluhám JeÏí‰e Krista, Spasitele lidského po-

kolení, uchránûna neporu‰enou od v‰eliké

poskvrny prvotní viny“. Míní se tím Mariina

absolutní nevinnost, tj. její nedotãenost pr-

votním hfiíchem, s kter˘m pfiicházejí na svût

v‰ichni lidé. V Ïádném pfiípadû tedy nejde

o jakési poãetí „bez hfiíchu“ (a hfiíchem je

mínûn sexuální styk), n˘brÏ skuteãnost, Ïe

jako budoucí Matka BoÏí byla uchránûna od

následkÛ dûdiãného hfiíchu a tuto neposkvr-

nûnost, na rozdíl od biblické Evy (rovnûÏ

bez prvotního hfiíchu), neztratila ani osob-

ním hfiíchem.

Jako dogma se pfiedkládá také jiÏ zmínûné

panenství Panny Marie - Semper Virgo, ofi-

ciálnû prohlá‰ené na lateránském koncilu ro-

ku 649. Praví se v nûm mimo jiné: „... svatá,

ustaviãná a neposkvrnûná Panna Maria ...

bez semene poãala z Ducha svatého a nepo-

ru‰enû porodila a její panenství po porodu

zÛstalo netknuté ...“ Tento ãlánek víry, nava-

zující na text první kapitoly Matou‰ova e-

vangelia („Narození JeÏí‰ovo se událo takto:

Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi,

ale dfiíve neÏ se se‰li, shledalo se, Ïe poãala

z Ducha svatého.“), vyvolával a stále je‰tû

vyvolává fiadu diskusí a polemik mezi pro-

st˘mi vûfiícími i vzdûlan˘mi teology. Kfie-

sÈané se vcelku shodují na panenském poãetí

JeÏí‰e a na panenském Ïivotû Marie aÏ do

porodu JeÏí‰e, panensk˘ Ïivot po porodu

v‰ak b˘vá zpochybÀován, zvlá‰tû protestant-

sk˘mi teology. Jedním z námûtÛ k diskusím

na toto téma jsou i JeÏí‰ovi bratfii a sestry, nû-

kolikrát zmiÀovaní v evangeliu. Katolická

církev je v‰ak nepovaÏuje za tûlesné souro-

zence, ale za pfiíbuzné. Vûfiící se v‰ak k té-

matu panenství Panny Marie ãasto stavûjí

R˘mafiov, nám. Míru, r. 1683

R˘mafiov, nám. Míru, r. 1683

Panna Maria Immaculata, RyÏovi‰tû, r. 1773
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tak, Ïe smysl této okolnosti je dostupn˘ jen

z pozice víry, která navzájem spojuje v‰ech-

na tajemství, Mariino panenství ukazuje, Ïe

pfii vtûlení mûl absolutní iniciativu BÛh ..., Ïe

tedy jde o záleÏitost ãistû teologickou a bio-

logická a lidská mûfiítka zde nemají místo.

Posledním z mariánsk˘ch dogmat je Nane-

bevzetí - Ascensio. Toto dogma nenachází

pfiímou oporu v Písmu svatém, jako souãást

víry se objevuje od 6. století a oficiálnû bylo

vyhlá‰eno papeÏem Piem XII. v roce 1950.

„Neposkvrnûná, vÏdy panenská Matka BoÏí

Maria, po skonãení bûhu pozemského Ïivota

byla s tûlem i du‰í vzata do nebeské slávy.“

Tent˘Ï papeÏ ozdobil Pannu Marii v roce

1954 titulem „Královna nebe a zemû“ a o de-

set let pozdûji pfiedstavil papeÏ Pavel VI.

Pannu Marii jako „Matku církve“.

Mariánská dogmata staví ekumenick˘ proces

pfied znaãné problémy; pfiehnan˘ „marianis-

mus“ v teologii byl v poslední dobû vystfií-

dán mariologií, oblastí teologie, která se za-

b˘vá kritick˘m zkoumáním Mariiny postavy.

Z velké váÏnosti, které se tû‰ila matka JeÏí‰e

Krista, vznikl v liturgick˘ch kalendáfiích ve-

lik˘ poãet mariánsk˘ch svátkÛ. Pro svÛj roz-

díln˘ v˘znam se dûlí na slavnosti, svátky

a památky. Slavnost Neposkvrnûného poãetí

Panny Marie pfiipadá na 8. prosinec, na 25. bfie-

zna, devût mûsícÛ pfied svátkem narození

Krista, pfiipadá slavnost Zvûstování Panny

Marie (podle biblického vyprávûní, v nûmÏ

archandûl Gabriel zvûstuje Pannû Marii na-

rození JeÏí‰e Krista), dal‰ími jsou Nav‰tívení

Panny Marie 31. kvûtna, Nanebevzetí Panny

Marie 15. srpna. Svátek Narození Panny Ma-

rie se slaví 8. záfií, Zasvûcení Panny Marie

21. listopadu. K mariánsk˘m památkám pat-

fií: Panny Marie Lurdské 11. února, Panny Ma-

rie Prostfiednice v‰ech milostí 8. kvûtna, Pan-

ny Marie Karmelské 16. ãervence a Panny

Marie RÛÏencové 7. fiíjna. Pfiedmûtem uctí-

vání je v‰ak Panna Maria pod fiadou dal‰ích

pfiívlastkÛ - Bohorodiãka, Bolestná, Vítûzná,

Pomocná, SnûÏná, Fatimská a spousta dal-

‰ích, ãasto místních názvÛ. K Pannû Marii se

v motlitbách utíkalo a dodnes utíká mnoho

vûfiících s prosbou o pomoc a o pfiímluvu u je-

jího syna JeÏí‰e Krista.

Mariánská úcta na‰la v minul˘ch staletích

svÛj v˘raz v ãetn˘ch umûleck˘ch dílech

a památkách, a to i v na‰em regionu. Zvlá‰tní

roli mezi nimi hrály samostatnû stojící slou-

py se sochou Panny Marie. Vût‰inou byly

stavûny jako díkuvzdání za ukonãení moru

(morové sloupy) ãi jinou v˘znamnou pomoc.

„Îivoucím“ svûdkem tûchto dob je právû

i pískovcová socha Panny Marie Immaculaty

na stupÀovitém podstavci na námûstí Míru

v R˘mafiovû, vytvofiená jiÏ v roce 1683

Franti‰kem Leblosem. Je pfiipomínkou tûÏ-

k˘ch morov˘ch ran, které postihly R˘mafiov

v letech 1623 (700 obûtí), 1645 (201 zemfie-

l˘ch) a 1680 (137 obûtí). Obliãej modlící se

Matky BoÏí odvrácen˘ stranou od sepjat˘ch

rukou zavdal dÛvod k legendû o tom, Ïe po-

hybem hlavy z pÛvodní polohy Panna Marie

varovala obyvatele mûsta pfied stra‰n˘m po-

Ïárem, kter˘ v roce 1790 zniãil celé mûsto

(povûst i pfiíbûh vskutku katastrofálního po-

Ïáru z pera v˘jimeãného znalce historie na-

‰eho kraje Mgr. J. Karla byl zvefiejnûn v jed-

nom z prvních vydání R˘mafiovského hori-

zontu - ã. 5/1999 ze dne 30. prosince 1999).

Mezi sochami Panny Marie v na‰em regionu

je nejãastûj‰í právû Panna Marie Neposkvr-

nûná - Immaculata. Zobrazuje se prostovla-

sá, s rukama sepjat˘ma na hrudi, obvykle

s lilií, stojící na pÛlmûsíci a zemûkouli obto-

ãené hadem, jenÏ drÏí v tlamû jablko (sym-

bol hfiíchu). Kolem hlavy mívá svatozáfi.

Motiv srpku mûsíce se objevuje také na zo-

brazení Panny Marie Vítûzné, jejíÏ kult byl

pûstován v souvislosti s odraÏením útoku

mongolsk˘ch (lidovû tatarsk˘ch) vojsk ve

13. století právû na základû údajné pfiímluvy

Panny Marie a zejména také v návaznosti

na poráÏku tureckého vojska u Vídnû v roce

1683 oddíly polského krále Jana III. Sobies-

kého, bojujícími pod praporem Panny Marie.

Krásná socha Immaculaty z roku 1774 se
dnes nachází pfied kaplí V Lipkách, kam

byla pfiemístûna v roce 1981 z Edrovic.

Pannu Marii Immaculatu zobrazuje i dílo so-
chafie Josefa Winterhaltera z roku 1773

v RyÏovi‰ti, pískovcová socha v Ïivotní ve-
likosti na toskánském sloupu z roku 1764
v b˘valém areálu papírny u silnice z Dolní
Moravice do Malé ·táhle, socha z roku
1860 pfied vchodem na hfibitov u kostela
sv. Katefiiny v Re‰ovû a socha v podÏivot-
ní velikosti na hranolovitém podstavci
s reliéfy sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého
a sv. Josefa z roku 1848 na návsi v Tvrd-
kovû. Socha Immaculaty z 2. poloviny
18. století, umístûná pfied hlavní budovou
v˘chodního kfiídla zámku v Janovicích,

byla nûkolikanásobnû tûÏce po‰kozena van-

daly a v souãasné dobû je uloÏena uvnitfi

zámku.

Pannû Marii je ov‰em vûnováno i mnoho

dal‰ích dûl a památek na R˘mafiovsku. Je to

pfiedev‰ím kaple Nav‰tívení Panny Marie

V Lipkách v R˘mafiovû a také kaple ve

Stfiíbrn˘ch Horách, kostel Narození Panny

Marie v Jamarticích, ãetné obrazy v koste-

lech a kaplích.

Mezi mnoha jmény, kter˘mi je Marie naz˘-

vána, zní ponûkud exoticky oznaãení Panna

Maria SnûÏná, které je zasvûcen kostel

v Rudû (ãlánek v R˘mafiovském horizontu 

ã. 13/2006). Jde o pfiipomínku „snûÏného zá-

zraku“, kter˘ se udál v srpnu roku 358. Na

Panna Maria Immaculata, Dolní Moravice, 
r. 1764 Panna Maria Immaculata, Re‰ov, r. 1860

Panna Maria Immaculata, Tvrdkov, r. 1848

P. Maria Immaculata, Janovice, pol. 18. stol.
Fota: Ing. Miloslav Marek
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malém fiímském kopci Esquilinu tehdy snû-

Ïilo, coÏ bylo chápáno jako mimofiádné zna-

mení od Panny Marie, aby zde byl vybudo-

ván kostel k její poctû. Tradice vypráví, Ïe

v noci 5. srpna se Panna Maria zjevila upro-

stfied snûÏení papeÏi Liberiovi (352 - 366)

a patriciji Janovi. O století pozdûji prohlásil

koncil v Efezu Pannu Marii za Matku BoÏí

a papeÏ Sixtus III. zapoãal s pfiestavbou pÛ-

vodního kostela na baziliku zasvûcenou

Pannû Marii, nyní známou pod jménem

Santa Maria Maggiore.

Tematika Panny Marie je nesmírnû rozsáhlá

a v krátkém textu pro seriál na‰ich novin,

kter˘ chce upozornit na ménû známé histo-

rické památky na‰eho regionu, je moÏné se

pouze letmo dotknout nûkter˘ch jejích 

aspektÛ. Zcela mimo pak pochopitelnû zÛstá-

vají témata inspirovaná rÛzn˘mi „senzaãní-

mi“ zprávami poslední doby o dosud nezve-

fiejnûn˘ch textech „tajn˘ch“ evangelií s údaj-

n˘mi událostmi ze Ïivota Panny Marie, které

se nedostaly do Nového zákona, apod.

(Pro text byly pouÏity informace ze Seznamu

nemovit˘ch kulturních památek okresu

Bruntál - Okresní úfiad Bruntál a Památkov˘

ústav Ostrava, 2000 - a z internetov˘ch strá-

nek vûnovan˘ch Pannû Marii.) 

Miloslav Marek

Aktuálnû z mûsta

R˘mafiov má reálnou ‰anci sníÏit nezamûstnanost
AÏ padesát nov˘ch pracovních míst
nabídne uchazeãÛm o práci praÏská
firma Styrotrade, s. r. o., která hodlá
v r˘mafiovské prÛmyslové zónû vybu-
dovat provoz na v˘robu polystyrenu.
Zájem o prÛmyslovou zónu pro-

jevila praÏská firma Styrotrade,

s. r. o., a obrátila se se svou Ïá-

dostí na mûsto R˘mafiov. O pro-

deji pozemku

o rozloze 5 hek-

tarÛ, kter˘ se na-

chází v r˘ma-

fiovské prÛmy-

slové zónû, roz-

hodlo v úter˘ 1. srpna mimofiád-

né zastupitelstvo mûsta. Budoucí

poãet stál˘ch pracovních míst by

mûl podle odhadÛ zástupcÛ fir-

my dosáhnout poãtu padesáti,

pfiiãemÏ v sezónû by firma mo-

hla zamûstnat dokonce o nûco

vût‰í poãet zájemcÛ o práci.

Firma Styrotrade, s. r. o, povaÏuje

svÛj obor podnikání za velmi per-

spektivní s vysok˘mi meziroãní-

mi nárÛsty produkce, samotnou

v˘robu pak za 

ekologicky ne-

závadnou (ex-

panze polystyre-

nu pfiehfiátou vo-

dní parou). Po 

uskuteãnûní prodeje 5 hektarÛ po-

zemku zÛstane uÏ na r˘mafiovské

prÛmyslové zónû jen 1 hektar po-

zemku, kter˘ bude tvofiit souvis-

lou a pro potfieby dal‰ího investo-

ra dobfie vyuÏitelnou plochu, pfií-

stupnou z komunikace. JiKo

Mikroregion získal mobiliáfi pro konání vefiejn˘ch akcí
Místní akãní skupina, pfiedstavující SdruÏení

obcí R˘mafiovska a podnikatelÛ R˘mafiov-

ska, získala díky programu Leader + vybave-

ní pro konání vefiejn˘ch akcí. Konkrétnû

mûsto R˘mafiov, obec Horní Mûsto a firma

Katr, a. s., získaly v rámci sv˘ch Ïádostí 

o dotaci na leto‰ní Lesnické a dfievafiské dny

a hody v Horním Mûstû celkem dva stany

o rozmûrech 10 x 5 metrÛ, 40 stolÛ a 80 la-

vic, tfii mobilní WC a mobilní taneãní parket

o v˘mûfie 72 m2.

Toto zafiízení zÛstane trvale k pouÏití pro po-

tfieby v‰ech obcí mikroregionu, podnikatel-

sk˘ch subjektÛ, organizací, ‰kol i soukro-

m˘ch osob, které chtûjí uspofiádat jakoukoliv

kulturní akci, vystoupení nebo jinou zábavu

pro vefiejnost. Cel˘ soubor vûcí je uloÏen

a skladován v areálu Mûstsk˘ch sluÏeb, s. r. o.,

R˘mafiov.

ZájemcÛm budou vûci pÛjãovány bezplatnû,

jen za úhradu manipulaãního poplatku a ná-

klady spojené s pfievozem, instalací, pfiípad-

nû vyãi‰tûním, po uhrazení kauce, která bude

po fiádném navrácení zapÛjãen˘ch vûcí vrá-

cena Ïadateli. V̆ pÛjãní fiád je k dispozici na

Mûstsk˘ch sluÏbách a kaÏd˘ se s ním mÛÏe

seznámit. Vûci nejsou urãeny pro soukromé

akce bez volné úãasti vefiejnosti.

Myslím, Ïe region takové vybavení jiÏ dlou-

ho postrádal a Ïe pfiedev‰ím bezplatná moÏ-

nost zapÛjãení pfiispûje ke zkvalitnûní a zv˘-

‰ení ãetnosti kulturních akcí v regionu. 

Starosta mûsta Ing. Petr Klouda

Shofielou ubytovnu nahradila pohledná novostavba
Nebude dlouho trvat a do nového bytového

domu na tfiídû HrdinÛ ã. 56 se budou stûho-

vat noví nájemníci. Mûsto se rozhodlo pro

tuto investici poté, co dfiívûj‰í ubytovnu pfied

dvûma lety pohltily plameny, takÏe témûfi do

základÛ vyhofiela. Mûsto vyuÏilo vyhlá‰ené-

ho programu na podporu v˘stavby nájem-

ních bytÛ ministerstva pro místní rozvoj.

Tento program je v˘znamnou pomocí v fie‰e-

ní bytové otázky mûsta. Celkové investiãní

náklady pfiedstavují ãástku 13 milionÛ korun,

z ãehoÏ 4 miliony 700 tisíc ãiní dotace z mi-

nisterstva pro místní rozvoj.

V̆ bûrové fiízení na dodavatele stavby vyhrá-

la domácí firma RD R˘mafiov, která vskutku

ve velmi krátké dobû postavila moderní obyt-

n˘ dÛm s deseti malometráÏními bytov˘mi

jednotkami (osm bytÛ 2+KK - 54,47 m2 a dva

byty 2+1 - 73 m2) na bázi stûnového, pfiíãko-

vého a stropního panelového dílce a na bázi

dfieva. Tato technologie navazuje na pÛvodní

dfievostavbu, pro kterou byly dimenzovány

spodní základy. Nástavba je dvoupodlaÏní.

Jedna bytová jednotka bude bezbariérová

a pfiístup k ní bude zaji‰Èovat schodi‰Èová plo-

‰ina. V souãasné dobû probíhají dokonãovací

práce zejména na vodoinstalaci, topení, po-

kládka dlaÏby na pavlaãích a terénní úpravy

vãetnû pfiilehlého parkovi‰tû.

Byty budou urãeny pfiíjmovû vymezen˘m 

osobám a budou se pfiidûlovat na základû by-

tového pofiadníku. JiKo
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Prostor pro firmy a podnikatele

Odbory MûÚ informují

Îivnostensk˘ odbor
Zmûna zákona o ochranû spotfiebitele =

posílení pozice spotfiebitele a roz‰ífiení okru-

hu povinností prodávajících.

Na Ïivnostenském úfiadû v R˘mafiovû pÛso-

bí jiÏ nûkolik let poradna podnikatelsko-

spotfiebitelsk˘ch vztahÛ. Stále ãastûji se

sem obracejí obãané, zejména pfii neúspû‰-

né reklamaci zboÏí nebo sluÏeb nebo proto,

Ïe se nemohou s obchodníkem nebo doda-

vatelem dohodnout na tom, jak vznikl˘ pro-

blém fie‰it. Neshody vznikají vût‰inou z ne-

znalosti práv zákazníka a povinností zhoto-

vitele nebo prodejce, a to na obou stranách.

Lidé také podceÀují uzavfiení smlouvy o dí-

lo, vyhotovení a pfievzetí náleÏit˘ch dokla-

dÛ, pfii objednávce sluÏeb dostateãnû nespe-

cifikují pfiedmût objednávky, termín dodání,

nepoÏadují odhad ceny, nedohodnou s do-

davatelem sankce za nedodrÏení smlouvy.

Pfii pfievzetí zboÏí je zákazníci dÛkladnû ne-

vyzkou‰í, neinformují se o údrÏbû, servis-

ních moÏnostech, podmínkách reklamace,

nepoÏadují doklad o prodeji nebo dodání

zboÏí. ¤e‰ení konfliktních vztahÛ b˘vá tûÏ-

ké, ãasto bolestné pro zákazníka a nezfiídka

jsme svûdky rozhofiãen˘ch v˘padÛ proti

prodejci (dodavateli) nebo naopak zákazní-

kovi.

Zákonem ã. 229/2006 Sb. dochází ke zmû-

nû zákona ã. 634/1992 Sb., o ochranû spo-

tfiebitele. A protoÏe se do podnikatelsko-

spotfiebitelsk˘ch vztahÛ dostáváme dennû

a témûfi v‰ichni, mûli bychom b˘t informo-

váni o tom, na co máme jako spotfiebitelé

právo a co ukládá zákon druhé stranû, tedy

prodejci, popfi. poskytovateli sluÏeb.

Novû je prodávající povinen:

- pouãit spotfiebitele v rámci pouãení o rekla-

maci i o tom, za jak˘ch podmínek mÛÏe b˘t

uplatnûn rozpor mezi dodávkou zboÏí nebo

sluÏby a kupní smlouvou - reklamace;

- vydat spotfiebiteli písemné potvrzení o tom,

kdy bylo právo reklamace uplatnûno, co je

obsahem reklamace a jak˘ zpÛsob rekla-

mace spotfiebitel uplatÀuje;

- písemné potvrzení musí vydat i o provede-

né opravû, jejím datu a zpÛsobu vyfiízení,

vãetnû potvrzení o provedení opravy, pfií-

padnû písemné zdÛvodnûní zamítnutí re-

klamace;

- v pfiípadû, Ïe není spotfiebitelem poÏadova-

ná sluÏba provedena na poãkání, je prodá-

vající povinen vydat potvrzení o pfievzetí

objednávky;

- doklad o zakoupení v˘robku nebo poskyt-

nuté sluÏbû, vydávan˘ prodávajícím na Ïá-

dost spotfiebitele, musí obsahovat identifi-

kaãní údaje podnikatele.

I nadále musí podnikatel oznaãit provozovnu
ZpÛsob oznaãení stanoví zák. ã. 455/1991 Sb.,

o Ïivnostenském podnikání. Provozovna musí

b˘t oznaãena zvenãí, trvale a na viditelném

místû obchodní firmou, názvem nebo jménem

a pfiíjmením podnikatele, jeho identifikaãním

ãíslem. Provozovna urãená pro prodej zboÏí

nebo poskytování sluÏeb spotfiebitelÛm musí

b˘t oznaãena také jménem a pfiíjmením osoby

odpovûdné za ãinnost provozovny, prodejní

nebo provozní dobou (nejedná-li se o stánek

nebo obdobné zafiízení), kategorií a tfiídou 

u ubytovacích zafiízení.

Provozovnou se rozumí prostor, v nûmÏ je

Ïivnost provozována. Za provozovnu se pro

úãely Ïivnostenského zákona povaÏuje i stá-

nek, pojízdná prodejna a obdobné zafiízení

slouÏící k prodeji zboÏí nebo poskytování slu-

Ïeb. Za Ïivnostensk˘ odbor Jana PoÏárová

Informace pro podnikatele
CENTRÁLNÍ REGISTRAâNÍ MÍSTA

Od 1. srpna 2006 jsou na Ïivnostensk˘ch úfia-

dech zfiízena Centrální registraãní místa

(CRM). Podnikatelé se budou moci registrovat

k podnikání, pfiípadnû provést zmûnu v regist-

raci prostfiednictvím jediného formuláfie a na

jednom místû.

Ohla‰ovatelé nebo Ïadatelé o koncesi na CRM

mohou vedle ohlá‰ení Ïivnosti podat rovnûÏ

pfiihlá‰ku k daÀové registraci, dÛchodovému

poji‰tûní a nemocenskému poji‰tûní. Na jedno-

tném registraãním formuláfii mohou oznámit

zahájení samostatné v˘dûleãné ãinnosti, vznik

volného pracovního místa a podat oznámení

podle zákona o vefiejném zdravotním poji‰tûní. 

Za Ïivnostensk˘ odbor Jana PoÏárová

Záchranáfii vyjíÏdûli první prázdninov˘ mûsíc ãastûji
Asi sto tfiicet v˘jezdÛ r˘mafiovské

záchranné sluÏby za uplynul˘ mû-

síc ãervenec - takov˘ je v˘sledek

abnormálnû vysok˘ch teplot, kte-

ré mûly za následek kolapsové

stavy u kardiakÛ, star‰ích lidí ne-

bo tûch, u kter˘ch do‰lo k pfiehfiá-

tí organismu vinou nedostateãné-

ho pfiísunu tekutin.

Redakci to potvrdil staniãní lékafi

v˘jezdového stanovi‰tû R˘mafiov

MUDr. Radovan Stanûk. „Poãet
v˘jezdÛ stoupl oproti stejnému ob-
dobí loÀského roku o asi 15 - 20 %.
¤ada obãanÛ podcenila v období
tropick˘ch teplot pitn˘ reÏim,“
doplnil lékafi záchranné sluÏby.

V̆ jezdy ke kolapsov˘m stavÛm

pfievaÏovaly i nad v˘jezdy k do-

pravním nehodám.

Letní prázdniny b˘vají ãasto spo-

jeny s úrazy dûtí. Na otázku, zda

musela záchranná sluÏba fie‰it za

první prázdninov˘ mûsíc nûjak˘

z tûchto pfiípadÛ, doktor Stanûk

odpovûdûl: „Pochopitelnû, fie‰ili
jsme úrazy dûtí, ale tûch bylo mé-
nû. Vût‰inou se jednalo o horeãna-
té stavy nebo náhlé nevolnosti
zpÛsobené stfiídáním venkovních
teplot.“
Prázdniny je‰tû nekonãí a dûti

mají pfied sebou je‰tû tfii t˘dny

sladkého nicnedûlání. MÛÏe se

pfiihodit, Ïe dítû náhle dostane ho-

reãku, a dûtsk˘ lékafi uÏ není v or-

dinaci. Co v takovém pfiípadû dû-

lat, kam se obrátit? Má rodiã volat

záchrannou sluÏbu? MUDr.

Stanûk radí: „Dûtská lékafiská po-
hotovost, stejnû jako pohotovost
pro dospûlé, funguje v Bruntále
na Zeyerovû ulici 13 od 17 do
22 hodin (tel. 554 715 428,
554 716 444), v Krnovû je pak
dûtská pohotovost v budovû dût-

ského oddûlení v nemocnici na
ulici I. P. Pavlova 9 (v dobû od 17
do 22 hod. na tel.: 554 690 213,
554 690 105; v dobû od 22 do 
7 hod. na tel.: 554 690 423).
V pfiípadû, Ïe by mohla nastat ja-

kákoliv prodleva pfii dojezdu do
Bruntálu nebo Krnova a stav dítû-
te je pfiíli‰ váÏn˘, pak je na místû
pfiivolat na‰i záchrannou sluÏbu.“
Ve vût‰inû pfiípadÛ stav dítûte, ale

i dospûlé osoby dokáÏe posoudit
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dispeãerka tísÀového volání a ta

pak zajistí buìto dopravu na pfií-

slu‰né zdravotní pracovi‰tû nebo

pfiivolá záchrannou sluÏbu. Podle

Radovana StaÀka ãasto lidé pod-

ceÀují pfiíznaky zaãínajícího one-

mocnûní nebo zdravotních pro-

blémÛ, den nebo dva mají bolesti

ãi teploty, nenav‰tíví vãas svého

lékafie a pak se diví, Ïe nastanou

zdravotní komplikace.

R˘mafiov‰tí záchranáfii zaji‰Èují

pomûrnû velkou spádovou oblast,

která konãí v Malé Morávce na

jedné stranû, Îìársk˘m Potokem

a vrcholem Skfiítku na druhé stra-

nû, dále tvofií hranici v˘jezdÛ ob-

ce Václavov, Bfiidliãná, RyÏovi‰tû,

Tvrdkov a Ruda.

Plné ruce práce mûli letos v ãer-

venci také r˘mafiov‰tí hasiãi, ktefií

v prvním prázdninovém mûsíci

vyjíÏdûli k jedenadvaceti událos-

tem. Jen za první ãtyfii srpnové

dny vyjíÏdûl Hasiãsk˘ záchrann˘

sbor R˘mafiov k dal‰ím devíti zá-

sahÛm. Od 1. ledna do 4. srpna le-

to‰ního roku to pak bylo celkem

122 v˘jezdÛ, pfiitom se nejednalo

jen o ha‰ení poÏáru.

Nahlédnûme podrobnûji do stati-

stiky v˘jezdÛ HZS R˘mafiov. Po-

slední ãervencov˘ den hofielo

v R˘mafiovû hned na dvou mís-

tech. Prvním místem, kde hasiãi

zasahovali, byl hofiící les na Stráni

u junácké chaty, o nûco pozdûji ha-

sili papírové kartony z krabic v pfií-

stfie‰ku za prodejnou R˘mafiovan-

ka. První srpnov˘ den vyjíÏdûli ha-

siãi také dvakrát, aby uhasili hofiící

balík sena na Stráni, poblíÏ zahra-

dy Hedvy hofiely hned dva balíky

sena. A aby toho nebylo dost, balí-

ky sena se rozhofiely na stejn˘ch

místech i druhého srpna a k tomu

se pfiidal i poÏár separaãního kon-

tejneru na sídli‰ti Pfiíkopy.

KdyÏ se vrátíme o nûco zpátky,

v nedûli 4. ãervna bylo krátce po

14. hodinû nahlá‰eno na Centrum

tísÀového volání v Ostravû, Ïe pfii

provádûní v˘kopov˘ch prací u ro-

dinného domu na Bezruãovû ulici

v R˘mafiovû byli uvolnûnou zemi-

nou zasypáni dva muÏi. Událost

byla pfiedána jednotce profesio-

nálních hasiãÛ HZS MSK, stanice

R˘mafiov. Ve 14.21 vyjíÏdí prv-

ním v˘jezdov˘m vozem CAS 24

T 815 v poãtu ãtyfi hasiãÛ. Záro-

veÀ s nimi byla k místu zásahu

vyslána i místní dobrovolná jed-

notka z R˘mafiova.

Ve 14.25 je první hasiãská jednot-

ka na místû a rychl˘m prÛzku-

mem zji‰Èuje situaci - ve v˘kopu

hlubokém a ‰irokém 60 cm jsou

zasypáni dva asi tfiicetiletí muÏi.

Zfiejmû kvÛli ‰patnému zapaÏení

stûn v˘kopu do‰lo k uvolnûní na-

moklé zeminy a k následnému se-

sunutí na pracovníky, z nichÏ je-

den byl zasypán po kolena a dru-

h˘ aÏ do pasu. Hasiãi vytvofiili

provizorní paÏení, aby uÏ nedo‰lo

k dal‰ímu sesuvu pÛdy, a zaãali

zachraÀovat zasypané osoby.

„Ménû zasypan˘ muÏ byl vytaÏen
asi po patnácti minutách, druhého

se nám podafiilo vyprostit do
25 minut. Oba dva jsme pfiedali do
péãe Zdravotnické záchranné
sluÏby R˘mafiov, která oba zranû-
né odvezla do r˘mafiovské nemoc-
nice. Pfii zásahu jsme dále spolu-
pracovali s místními dobrovoln˘-
mi hasiãi a policisty z obvodního
oddûlení Policie âR v R˘mafiovû,“
fiekl velitel zásahu r˘mafiovské

profesionální jednotky.

Je na místû vyjádfiit v‰em záchra-

náfiÛm obdivné podûkování. Bez

nich bychom si poklidn˘ Ïivot

v dne‰ní dobû umûli pfiedstavit jen

velmi tûÏko. JiKo

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Silniãní zrcadlo
na tfiídû HrdinÛ

Havarijní stav sekundárních rozvodÛ tepla
Od poloviny ãervence t. r. probíhá na uli-

cích Hornomûstské a Vûtrné v˘mûna zasta-

ralé teplovodní sítû z VST (v˘mûníková

stanice). Havarijní stav sekundárních roz-

vodÛ zpÛsoboval ãasté poruchy v dodáv-

kách tepla na zaãátku topné sezóny.

Provádí se v˘mûna potrubí pro topení a te-

plou vodu, v˘mûna cirkulaãního ãerpadla

a vymûní se patní mûfiiãe tepla v nûkter˘ch

domech. Bude poloÏeno celkem 4 x 320 m

nového potrubí. Spoleãnost Teplo, s. r. o.,

která tuto akci provádí, se rozhodla pro

technologii ãtyfitrubkového systému, kter˘

umoÏÀuje pro-

vést celou akci

bez pfieru‰ení do-

dávky teplé vody

v dobû rekon-

strukce.

V̆ kopy, poloÏe-

ní potrubí a úpra-

va terénu do pÛ-

vodního stavu by

mûly b˘t ukon-

ãeny podle infor-

mací fieditele fir-

my Ing. Kováfie

v pÛli záfií.

Situaci ãásteãnû

komplikuje v˘-

sadba vzácn˘ch

kefiÛ pfied nûkte-

r˘mi domy, které stojí v trase potrubí a kte-

ré zákon nedovoluje odstranit, ãímÏ dochá-

zí k nutnosti zmûny projektu a zvy‰ování

nákladÛ.

DÛvodem akce, jejíÏ rozpoãet je zhruba 

5 mil. Kã, je sníÏení ztrát z pfiestupu tepla

(byl pouÏit lep‰í izolaãní materiál), niÏ‰í di-

menze, zlep‰ení dodávek tepla bez pfieru‰e-

ní v topné sezónû a celkovû stavba pfiinese

obyvatelÛm ulic Vûtrné a Hornomûstské 

úspory energie.

Pfievzato z webov˘ch stránek mûsta,
autorka Hana Pavlásková

Na podzim loÀského roku bylo z dÛvodu ne-

pfiehlednosti kfiiÏovatky tfiídy HrdinÛ a v˘jezdu

z Husovy ulice rozhodnuto odborem dopravy

MûÚ R˘mafiov o instalaci silniãního zrcadla.

V tomto t˘dnu zde toto zrcadlo bylo umístûno

a pfiispûje jistû k bezpeãnosti silniãní dopravy

ve mûstû.

Odbor dopravy zároveÀ Ïádá v‰echny fiidiãe ve

mûstû, aby respektovali dopravní znaãení a do-

drÏovali zónu omezeného stání mimo vyhrazená

parkovi‰tû na nám. Míru a v pfiilehl˘ch ulicích.

Foto: Hana Pavlásková
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V˘znamná náv‰tûva

Litev‰tí pfiátelé nav‰tívili R˘mafiov
Ve dnech 22. a 23. ãervence 2006

nav‰tívil R˘mafiov pfii své cestû

na dovolenou starosta litevského

mûsta Alytus pan Vytautas

Kirkliaskas se sv˘mi spolupra-

covníky. V sobotu 22. ãervence

vpodveãer pohovofiil se starostou

a místostarostou mûsta R˘mafiova

Petrem Kloudou a Jaroslavem

Kalou na téma spolupráce

Gymnázia R˘mafiov a gymnázia

v Alytusu. V nedûli 23. ãervence

v doprovodu Jaroslava Kaly a pa-

ní Hany Kováãové nav‰tívili

Ovãárnu a vrchol Pradûdu.

Litev‰tí hosté se mimo jiné po-

chvalnû vyjádfiili o historické bu-

dovû r˘mafiovské radnice.

Na rozlouãenou popfiála delega-

ce vedení na‰eho mûsta, radû

a zastupitelstvu hodnû úspûchÛ

v práci a spokojené obãany.  

Z podkladÛ místostarosty
J. Kaly zpracoval JiKo

Rozhoduje se o Janovickém zámku
Ve ãtvrtek 20. ãervence nav‰tívil

na‰e mûsto a Janovick˘ zámek

Mgr. Jaroslav Urban, pracovník

Národního památkového ústavu

a zároveÀ vedoucí stfiediska v˘-

zkumu a v˘voje Ministerstva kul-

tury âeské republiky. Cílem jeho

náv‰tûvy bylo zjistit stav kultur-

nû-historické památky Janovic-

kého zámku. Podle jeho vyjádfie-

ní nyní ministerstvo kultury ma-

puje v‰echny podobné památky

v zemi a na základû jejich souãas-

ného stavu a historické hodnoty

rozhodnou pracovníci minister-

stva o tom, jak˘m smûrem se bu-

de osud památek dále ubírat.

Ministerstvo kultury disponuje

omezen˘mi finanãními zdroji na

obnovu památek a musí se roz-

hodnout, jak se kterou památkou

naloÏí. Pokud se rozhodne

Janovick˘ zámek zachovat, pak

by mûly na zámku probûhnout

sanaãní práce na odstranûní ha-

varijního stavu stavby a postup-

né vybavení památky mobiliá-

fiem a zpfiístupnûní vefiejnosti.

K tomu na‰e mûsto ministerstvu

nabízí vyuÏití zámku i jako

mûstského muzea, ãásteãnou

spoluúãast na opravách a údrÏbû

a poskytnutí asi dvou úvazkÛ

pracovních sil jako zamûstnancÛ

muzea s ãásteãn˘m vyuÏitím pro

potfieby zámku.

O podobném zámûru Památko-

vého úfiadu v Ostravû jsem ãte-

náfie informoval asi pfied tfiemi

lety, ale ten byl tehdy zmafien

soudním sporem potomkÛ pÛ-

vodního majitele zámku o navrá-

cení majetku. Pokud nebude zá-

mek vybrán k obnovû, ãeká ho

pravdûpodobnû dal‰í chátrání

a úpadek. Zámek je ve vlastnic-

tví státu, konkrétnû ministerstva

vnitra. Mûsto neusiluje o pfievod

do svého vlastnictví, protoÏe ne-

disponuje takov˘mi finanãními

zdroji, aby bylo schopno památ-

ku zachránit a udrÏovat v provo-

zuschopném stavu.

Starosta mûsta Ing. Petr Klouda

·kolství

Nauãme se dovednostem v oboru
Ve ‰kolním roce 2005 - 2006 byl Ing. SoÀou
Kováfiíkovou, fieditelkou Stfiední ‰koly, R˘mafiov,
vypracován projekt s názvem „Nauãme se doved-
nostem v oboru“, v nûmÏ se zrcadlila spolupráce
mezi mládeÏí z Gymnázia v Ozimku a Stfiední ‰koly,
R˘mafiov. Projekt byl vypracován v rámci pro-
gramu Iniciativy Spoleãenství INTEREG III A âeská
republika - Polsko a financován z Fondu mikropro-
jektÛ Euroregionu Pradûd.
Na základû ‰ir‰ího projektu Polsko - Czechy

Euroregionu Pradûd vznikla pfiíkladná part-

nerská spolupráce mezi mládeÏí z Gymnázia

v Ozimku a Ïáky Stfiední ‰koly, R˘mafiov

a také mezi pedagogick˘mi pracovníky obou

‰kol. VÏdyÈ jiÏ název projektu „Potkáme se -

nebudeme sobû cizí“ byl natolik v˘stiÏn˘

a v samotné realizaci i velmi pravdiv˘.

V rámci projektu se na jednotlivá setkání sta-

novil program pro Ïáky i pedagogické pra-

covníky, kter˘ byl rÛznorodû zamûfien nejen

na v˘mûnu zku‰eností v oblasti vzdûlávání

a kultury, ale také na bázi sportovních soutû-

Ïí. V ãasovém rozpûtí tfií mûsícÛ se uskuteã-

nily náv‰tûvy na‰ich polsk˘ch pfiátel ve mûs-

tû R˘mafiovû a naopak na‰i Ïáci nav‰tívili

mûsta Ozimek a Opole. Cílem projektu bylo

pfiedev‰ím navázání pfiátelsk˘ch vztahÛ mezi

Ïáky a pedagogick˘mi pracovníky obou

‰kol. Program projektu byl zamûfien na po-

znávání mûsta, kulturních památek mûsta

a jeho okolí, na sportovní ãinnost a také mûl

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov
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Prázdninové soustfiedûní
Také o leto‰ních prázdninách pfiipra-

vila SSO· Prima pro své budoucí

studenty prázdninové soustfiedûní na

chatû v Tvrdkovû. Pod vedením vy-

chovatelky Domova mládeÏe Jany

Poláchové se zde po dva ãervencové

t˘dny vystfiídalo celkem 20 ÏákÛ 

9. tfiíd z celého kraje, ktefií budou od

1. záfií 2006 studovat na ‰kole na 

oborech Vefiejnosprávní ãinnost ne-

bo Cestovní ruch.

Bûhem tohoto soustfiedûní byli bu-

doucí studenti seznámeni s tím, co je

ãeká v 1. roãníku studia. Uãitelé ma-

tematiky, ãeského jazyka, cizích jazy-

kÛ a odborn˘ch pfiedmûtÛ obûtovali

jeden den prázdnin a pfiijeli za sv˘mi

budoucími studenty do Tvrdkova.

Poslední den v t˘dnu pak Ïáci bese-

dovali se sv˘mi budoucími tfiídními

uãiteli. V odpoledních hodinách se

podívali na Re‰ovské vodopády, zá-

vodili ve sportovním trojboji, zhlédli

cviãení koní ve Skalách a hlavnû si 

uÏili koupání na Tvrdkovské vodní

nádrÏi. Veãer pak vyslechli pfiedná‰ku

Mgr. Jifiího Karla o osídlení na

R˘mafiovsku a ãekala je také noãní

hra. DomÛ odjíÏdûli s pocitem, Ïe uÏ

vûdí, co je v novém ‰kolním roce ãe-

ká, a i kdyÏ se tohoto soustfiedûní ne-

zúãastnili v‰ichni, byl vytvofien zá-

klad k dobrému tfiídnímu kolektivu,

neboÈ si mnozí jiÏ na‰li nové kamará-

dy, na které se budou tû‰it. 

Jana Poláchová, vychovatelka DM

splnit ve svém dÛsledku i v˘chovnû-vzdûlá-

vací cíl v oblasti ochrany Ïivotního prostfie-

dí. Îáci spoleãnû v rámci ekologick˘ch té-

mat zji‰Èovali ãistotu vody na fiece Mala

Panew a v R˘mafiovû na Podolském potoku,

poznávali specifika Chránûné krajinné oblas-

ti Jeseníky a ekosystémÛ v krajinû na

Turawie a v okolí Ozimku.

Také sportovní soutûÏe byly mezi Ïáky obou

partnersk˘ch ‰kol velmi oblíbené. V Ozimku

se uskuteãnil turnaj v ko‰íkové chlapcÛ,

v R˘mafiovû turnaj v odbíjené dívek za úãas-

ti tfií druÏstev. Na prvním místû se umístilo

druÏstvo dívek z Ozimku, na pûkném dru-

hém místû Ïákynû na‰í ‰koly a na tfietím mís-

tû Ïákynû Základní ‰koly na Jelínkovû ulici.

Ve ‰kolním roce 2005

- 2006 byl Ing. SoÀou

Kováfiíkovou, fieditel-

kou Stfiední ‰koly, R˘-

mafiov vypracován

projekt s názvem

„Nauãme se doved-
nostem v oboru“.

Byla realizována dvû

setkání obou partner-

sk˘ch ‰kol v termí-

nech 17. - 19. 2. 2006

a 5. - 8. 5. 2006. První

setkání bylo zamûfieno

na soutûÏe v lyÏování,

ko‰íkové a stolním te-

nise mezi polsk˘mi a ãesk˘mi Ïáky.

Zpracovatelka projektu se pfii v˘bûru vrstev-

níkÛ z fiad ÏákÛ ‰koly zamûfiila pfiedev‰ím na

Ïáky ze sociálnû a ekonomicky slab‰ích ro-

din a Ïáky handicapované (mentální postiÏe-

ní). Tûmto ÏákÛm mûlo b˘t umoÏnûno zaÏít

pocit úspûchu z vyhraného závodu v bûhu na

lyÏích, na kter˘ch nûktefií stáli poprvé v Ïi-

votû, a podívat se bûhem druhého setkání do

Zoo na Svatém Kopeãku u Olomouce.

Dne 6. 5. 2006 se v rámci druhého setkání 

uskuteãnila soutûÏ mezi Ïáky obou ‰kol ve

vafiení krajového jídla. Odborná komise hod-

notila soutûÏící na základû pfiedem pfiiprave-

n˘ch kritérií a setkala se s velk˘m zájmem

ÏákÛ o úãast v této soutûÏi.

Vítûzové sportovních soutûÏí i soutûÏe ve va-

fiení byli odmûnûni cenami a diplomy. Projekt

spolupráce mezi polskou a ãeskou ‰kolou byl

pfiíkladn˘ nejen zapojením ÏákÛ obou ‰kol, ale

také v˘mûnou zku‰eností mezi pedagogy obou

partnersk˘ch ‰kol.

Pfievzato z webov˘ch stránek
mûsta R˘mafiova

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Poslední leto‰ní pfiíleÏitost pro firmy

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje vypsal 
1. srpna 2006 dal‰í v˘zvy k podávání projektÛ na
podporu podnikání a cestovního ruchu. V tomto ro-
ce uÏ bylo rozdûleno ve dvou grantov˘ch schéma-
tech 242,1 mil. Kã a nyní bude k dispozici témûfi
389 mil. Kã (z této ãástky jde z krajsk˘ch penûz
116 mil. Kã, vût‰inu poskytne EU). Srpnová v˘zva
bude pfiitom jednou z posledních pfiíleÏitostí pro
místní firmy, jak letos je‰tû získat finanãní podpo-
ru na své projekty z prostfiedkÛ Evropské unie
a Moravskoslezského kraje.
Grantová schémata jsou programy v rámci

SROPu, na nichÏ se vÏdy v˘raznou mûrou

podílí i krajská pokladna a které mj. zavazují

pfiíjemce podpory k vytvofiení nov˘ch pra-

covních míst a roz‰ífiení podnikání ve vypsa-

n˘ch oblastech.

Podrobné informace o grantech se zájemci
mohou dozvûdût mj. na osmi srpnov˘ch se-
mináfiích, které se uskuteãní v Ostravû
a dal‰ích mûstech (viz  web ARR a kraje).

Semináfie organizuje Euro Info Centrum, jeÏ

je souãástí ostravské Agentury pro regionální

rozvoj, úãast je zdarma.
Také semináfie pofiádané krajsk˘m úfiadem

a nyní i Agenturou pro regionální rozvoj pfii-

spûly k tomu, Ïe se v˘raznû zlep‰ila kvalita po-

dávan˘ch projektÛ. ,,Bûhem posledních kol by-

la schválena témûfi polovina ze v‰ech poda-
n˘ch akcí v dan˘ch grantov˘ch schématech,
coÏ tfieba po vstupu republiky do unie a je‰tû
v loÀském roce nebylo pravidlem,“ potvrzuje

Katefiina ·vrãková, vedoucí oddûlení fiízení

grantov˘ch schémat odboru regionálního 

a ekonomického rozvoje krajského úfiadu.

Informace, pfiihlá‰ky na semináfie:
www.arr.cz/arr_akce.php; Ing. Lenka Tichá,

ARR/EIC Ostrava, tel.: 595 691 232,

ticha@arr.cz. Zpracovali Marek Prorok,
ARR a ·árka Swiderová, mluvãí kraje

Dal‰í info Katefiina ·vrãková - ved. oddûlení
fiízení grantov˘ch schémat KÚ (595 622 937)

Foto: www.rymarov.cz
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Zúãastnûte se celostátní soutûÏe „Pfiijmi a vydej 2006“ - vyhrajete !

Nedostatek pohybu a nadbyteã-

n˘ pfiíjem potravy, které prová-

zejí ná‰ kaÏdodenní Ïivot, vedou 

k obezitû. Energetick˘ pfiíjem ãas-

to pfievaÏuje nad energetick˘m

v˘dejem, coÏ je dÛvod k zamy‰le-

ní. NeboÈ nadváha i nedostatek

pohybu jsou rizikem vzniku mno-

ha závaÏn˘ch onemocnûní.

Cílem kampanû a soutûÏe „Pfiijmi

a vydej 2006“ je orientaãní odhad

vlastních zvyklostí v pfiíjmu a v˘-

deji energie, skuteãnosti, zda ne-

jíme pfiíli‰ a nepohybujeme se

málo. Toto zji‰tûní by nás mûlo

vést ke zmûnû Ïivotosprávy.

SoutûÏ vyhla‰uje Státní zdravot-

ní ústav a program CINDI

Svûtové zdravotnické organiza-

ce v rámci Národního programu

zdraví 2006. Slosování a vyhlá-

‰ení vítûzÛ probûhne v listopadu

2006. SoutûÏí se o horská kola

Author, sportovní a turistické

vybavení, o zdraví a vût‰í radost

ze Ïivota.

Podmínky úãasti v soutûÏi:
Zúãastnit se mÛÏe kaÏd˘ obãan

star‰í 18 let, kterému není lho-

stejn˘ zdrav˘ Ïivotní styl, jemuÏ

zdravotní stav umoÏÀuje pravi-

deln˘ pohyb a kter˘ zároveÀ

v jednom z letních mûsícÛ ãer-
venci, srpnu nebo záfií vyhod-

notí za dobu 1 t˘dne svÛj ener-

getick˘ pfiíjem a v˘dej. Pro ide-

ální energetick˘ v˘dej je Ïádoucí

vûnovat pohybu alespoÀ 30 mi-

nut kaÏd˘ den.

Zápis svého energetického pfiíj-

mu a v˘deje kaÏd˘ den po dobu 

1 t˘dne vyplnûn˘ v pfiihlá‰ce za-

‰lete do 10. fiíjna 2006 na adresu:

Doc. MUDr. Lumír Komárek,

CSc., Státní zdravotní ústav,

·robárova 48, 100 42 Praha 10.

Denní záznamy mûjte uchovány

k prokázání v pfiípadû v˘hry.

Podrobnosti k v˘poãtu pfiíjmu

a v˘deje i pfiihlá‰ka je na inter-

netov˘ch stránkách: www.szu.cz

MUDr. Lydie Ry‰avá, Ph.D.,
vedoucí Centra vefiejného zdraví,

Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravû, Partyzánské nám. 7,

702 00 Ostrava

Pfiihlá‰ka do soutûÏe Pfiijmi a vydej 2006

Jméno, pfiíjmení a titul:

Adresa bydli‰tû: PSâ:

Vûk: Vzdûlání:

Telefon: E-mail:

T˘den, ve kterém soutûÏím: od do

Celkov˘ poãet kalorií za t˘den pfiíjem: v˘dej: (kcal)

PrÛmûrn˘ poãet kalorií za den pfiíjem: v˘dej: (kcal)

(Data budou vyuÏita jen pro kontakt s vámi v rámci soutûÏe a budou chránûna podle zákona o ochranû osobních dat.)

Zdravotnictví

Pfiib˘vá pacientÛ, které u‰tknula zmije
Lékafii Podhorské nemocnice 

o‰etfiili v posledních dvou mûsí-

cích ‰est pacientÛ, které u‰tknula

zmije obecná. NejváÏnûj‰í kom-

plikace mûl star‰í muÏ, kterého

záchranná sluÏba pfiivezla do ne-

mocnice v pondûlí 31. ãervence

veãer.

MuÏ si vy‰el odpoledne na pro-

cházku do okolí Karlovy

Studánky. V pfiírodû ho do palce

u nohy u‰tknula zmije. „Pacienta
pfiivezli ve váÏném stavu v pondû-
lí po osmnácté hodinû. V dÛsled-
ku alergické reakce na hadí jed
mûl tûÏké obûhové selhání.
LékafiÛm se ho podafiilo stabilizo-
vat,“ popsal MUDr. Marián

Olejník mlad‰í, lékafi anesteziolo-

gicko-resuscitaãního oddûlení

(ARO) Podhorské nemocnice.

Star‰í muÏ leÏel dva dny na tom-

to oddûlení, nyní je na doléãení

na interním oddûlení.

U‰tknutí zdravého mladého ãlo-

vûka vût‰inou neznamená jeho

ohroÏení na Ïivotû, vy‰‰í riziko

ale hrozí lidem se závaÏn˘mi sr-

deãními, plicními ãi jin˘mi one-

mocnûními, a to pfiedev‰ím ve

vy‰‰ím vûku. Pozor by si mûly

dávat také malé dûti. „ZávaÏné
ãasné ãi pozdní komplikace v‰ak
nelze vylouãit ani u lidí mlad˘ch
a zdrav˘ch, proto je po u‰tknutí
hadem nezbytné lékafiské o‰etfiení
vãetnû hospitalizace,“ uvedl pri-

máfi interního oddûlení Podhor-

ské nemocnice MUDr. Petr

Opletal.

U‰tknutí zmijí se projeví okamÏi-

tû místní bolestí a krvav˘m oto-

kem. „Dochází ke zvût‰ení a bo-
lestivosti spádov˘ch místních
uzlin, mÛÏe se také objevit na-
dmûrné pocení, bfii‰ní kolika,
prÛjem, zvracení, otok obliãeje,
rtÛ i jazyka. V nejtûÏ‰ích pfiípa-
dech potom mÛÏe dojít bûhem
krátké doby k rozvoji Ïivot ohro-
Ïujícího ‰okového stavu se selhá-
ním srdce, plic, ledvin a celkov˘m

krvácením,“ upozornil primáfi.

Pfii poskytování první pomoci je

nutné konãetinu znehybnit a nad

místem u‰tknutí pfiiloÏit elastic-

kou bandáÏ. „Rozhodnû by se
konãetina nemûla za‰krcovat, rá-
na se také nemá rozfiezávat a vy-
tlaãovat z ní jed. DÛleÏité je rov-
nûÏ postiÏeného ãlovûka uklidnit
a psychicky podpofiit. ProtoÏe

nelze vylouãit komplikace, je
v kaÏdém pfiípadû nutn˘ rychl˘
pfievoz postiÏeného do nemocnice
a jeho hospitalizace,“ zdÛraznil

primáfi MUDr. Petr Opletal.

Podhorská nemocnice je pfiipra-

vena postarat se o v‰echny paci-

enty, které u‰tknul jedovat˘ had. 

Simona Souãková,
tisková mluvãí

✃
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

mentálnû postiÏen˘m
Na jafie leto‰ního roku se v R˘mafiovû rozbû-

hl projekt komunitního plánování sociálních

sluÏeb, kter˘ si klade za cíl vytvofiit ve mûs-

tû kvalitní síÈ sluÏeb pro sociálnû znev˘hod-

nûné obãany. Tûmi mohou b˘t napfiíklad se-

niofii, zdravotnû postiÏení, Romové, ale také

maminky s mal˘mi dûtmi. V‰em tûmto sku-

pinám vûnujeme nebo budeme vûnovat po-

zornost také v na‰em seriálu sond do Ïivota

v R˘mafiovû.

Aktuální pokraãování se zamûfiuje na ko-

munitu, která sice není pfiíli‰ poãetná, ale

pfiesto je nepominutelná - jde o komunitu

mentálnû postiÏen˘ch. Vzhledem k tomu,

Ïe její ãlenové nejsou v R˘mafiovû nijak

organizováni, prosazují své zájmy jen ob-

tíÏnû. Jsou pfiitom odkázáni pfiedev‰ím na

své nejbliÏ‰í, obvykle rodiãe.

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví r˘ma-

fiovského mûstského úfiadu eviduje 18 men-

tálnû postiÏen˘ch obãanÛ, z toho 11 dûtí 

a 7 dospûl˘ch. Podle vyjádfiení vedoucí od-

boru Ivety Podzemné v‰ak toto ãíslo není 

úplné, neboÈ zahrnuje pouze ty, kdo jsou s od-

borem v uÏ‰ím kontaktu a pobírají pfiíslu‰né

dávky (jedná se pfiedev‰ím o pfiíspûvek na pé-

ãi o osobu blízkou ve v˘‰i asi 6 000 Kã mû-

síãnû, kter˘ bude od 1. 1. 2007 nahrazen pfiís-

pûvkem urãen˘m pfiímo zdravotnû postiÏené

osobû a odstupÀovan˘m podle míry postiÏení

v rozpûtí od 2 000 do 11 000 Kã).

Skuteãn˘ poãet mentálnû postiÏen˘ch obãanÛ

R˘mafiovska mÛÏeme zhruba odhadnout na 20

aÏ 30. Jsou to lidé rÛzného vûku, Ïijící v rÛz-

n˘ch sociálních podmínkách. Na první pohled

mohou pÛsobit jako témûfi bezproblémoví a ne-

nároãní lidé, ktefií narozdíl od tûlesnû ãi smy-

slovû postiÏen˘ch nevyÏadují Ïádné speciální

pomÛcky, bezbariérové vstupy apod. Zákla-

dním úskalím jejich postiÏení je ov‰em fakt, Ïe

ke svému plnohodnotnému Ïivotu potfiebují 

trvalou asistenci druhé osoby.

Doby, kdy se problém mentálnû postiÏe-

n˘ch zametal po koberec formou ústavÛ, do

nichÏ se postiÏení lidé doslova zavírali pfied

okolním svûtem, jsou na‰tûstí pryã. Sou-

ãasn˘ trend je pfiesnû opaãn˘. Lidé s men-

tálním postiÏením jsou v co nejvût‰í moÏné

mífie integrováni do tzv. normální spoleã-

nosti. DÛvod je prost˘ - postiÏen˘ ãlovûk,

kter˘ je v Ïivém kontaktu s okolím, a to ne-

jen s vlastní rodinou, se lépe rozvíjí a získá-

vá vût‰í samostatnost, ãímÏ mÛÏe b˘t spo-

leãnosti více prospû‰n˘, resp. je pro ni men-

‰í zátûÏí. Na druhou stranu spoleãnost, kte-

rá vnímá odli‰nost postiÏeného jedince jako

cosi bûÏného, nepodléhá tolik vlivu xeno-

fobních nálad v‰eho druhu a upevÀuje tak

svou soudrÏnost.

Jak bylo fieãeno, mentálnû postiÏen˘ ãlovûk po-

tfiebuje ke kvalitnímu a bezpeãnému Ïivotu do-

hled opatrovníka a navíc pravideln˘ kontakt

s ‰ir‰ím kolektivem. Jaká je v tomto ohledu si-

tuace v na‰em mûstû? Jak se v R˘mafiovû Ïije

mentálnû postiÏen˘m?

Daniel Janou‰ek (29) má vrozené mentální po-

stiÏení stfiedního typu, tzv. DownÛv syndrom.

Bydlí ve spoleãné domácnosti s otcem (ma-

minka jiÏ neÏije) a v sousedství rodiny svého

bratra, která pro nûj pfiedstavuje jistotu do bu-

doucna. Daniel je velmi spoleãensk˘, hovorn˘

a vnímav˘ mlad˘ muÏ, kter˘ dosáhl pomûrné

velké míry samostatnosti. Umí ãíst a psát,

zvládne sám zajistit mal˘ nákup a dokonce sám

cestuje autobusem, samozfiejmû jen po známé

trase. Jistotu pro pfiípad nenadál˘ch situací mu

poskytuje tatínek-opatrovník, kter˘ je mu buì

fyzicky nablízku nebo v neustálém kontaktu

pomocí mobilního telefonu.

Daniel získal základní vzdûlání, neboÈ rodiãe

mûli zájem, aby se v mezích svého postiÏení co

nejvíce rozvíjel. V dobû jeho ‰kolních let neby-

lo samozfiejmostí, aby lidé s Downov˘m syn-

dromem chodili do ‰koly, a ‰kolství na nû ne-

bylo adekvátnû pfiipraveno. Daniel pfiesto 

absolvoval osm let r˘mafiovské zvlá‰tní ‰koly,

kde mu byla velkou oporou jeho maminka, 

uãitelka prvního stupnû. Hodnocení prospû-

chu ve vy‰‰ích roãnících, tehdy je‰tû znaãnû

schematické, jej v‰ak zaãalo demotivovat,

devát˘ roãník jiÏ neabsolvoval a rodiãe poté

ani neuvaÏovali o tom, Ïe by Daniel ve vzdû-

lávání pokraãoval. Byli si ale vûdomi toho,

jak pfiízniv˘ vliv mûl pobyt jejich syna v ko-

lektivu dal‰ích dûtí.

Roky své dospûlosti strávil Daniel pfiedev‰ím

ve spoleãnosti otce, kter˘ jej bral s sebou do

práce. Díky tomu zÛstával v Ïivém kontaktu

s okolním svûtem. Pfied tfiemi lety se objevila

v Danielovû Ïivotû dal‰í alternativa trávení ãa-

su - pravidelné náv‰tûvy bruntálského centra,

které vybudovalo tamní SdruÏení rodiãÛ men-

tálnû postiÏen˘ch, a chránûn˘ch dílen Sagapo,

kde mÛÏe rozvíjet své zájmy a sv˘m zpÛsobem

i pracovat. Zcela jedineãn˘m pfiínosem je v‰ak

pro Daniela kontakt s vrstevníky. Jeho otec

v této souvislosti podot˘ká, Ïe má tak pozitivní

vliv pfiedev‰ím proto, Ïe jde o lidi s podobn˘m

postiÏením, podobn˘m temperamentem a záli-

bami. My‰lenku integrovat mentálnû postiÏené

dûti do klasick˘ch ‰kolních tfiíd, která se v sou-

ãasnosti zvaÏuje i v podmínkách ãeského ‰kol-

ství, by proto nepodpofiil. Lidé jako jeho syn

jsou podle jeho názoru krajnû mírumilovní

a ‰patnû sná‰ejí Ïivûj‰í a hluãnûj‰í projevy tem-

peramentních zdrav˘ch dûtí, coÏ by mohlo mít

naopak negativní úãinek. Daniel se pfiesto bez

problémÛ st˘ká i se zdrav˘mi dûtmi a dospûl˘-

mi ve svém okolí, jak ale zdÛrazÀuje jeho otec,

musí jít vÏdy o kontakt spontánní, a nikoliv nû-

jak˘m zpÛsobem vynucen˘.

Ve svém volném ãase, to jest mimo pobyt

v Sagapu, kter˘ je pro nûj svého druhu za-

mûstnáním, se Daniel vûnuje koníãkÛm jako

kaÏd˘ jin˘ ãlovûk. Miluje hudbu, zvlá‰tû de-

chovou, kterou nejen poslouchá, ale i sám in-

terpretuje na elektrické klávesy. Kromû toho

chodí s tatínkem na minigolf, plavat, jezdí na

kole, hraje karty, pracuje na zahrádce, rád

kouká na televizní seriály a má i jednu zvlá‰t-

ní a velmi sympatickou zálibu - tfiídûní recyk-

lovatelného odpadu. O prázdninách jezdí na

dovolenou do zahraniãí nebo na tábory pro

mentálnû postiÏené, napfi. do Dolní Lomné ãi

letos do Suché Rudné.

Za to, Ïe mÛÏe Daniel Janou‰ek proÏívat takto

bohat˘ a relativnû samostatn˘ Ïivot, vdûãí pfie-

dev‰ím osvícenému postoji sv˘ch rodiãÛ. Jak

fiíká jeho tatínek, ãlovûk, kterému se narodí po-

stiÏené dítû, se s tím musí umût vyrovnat a mís-

to toho, aby je schovával pfied svûtem, mûl by

jeho problémy fie‰it tím, Ïe o nich bude bez 

obalu mluvit a bude se snaÏit pro dobré Ïivotní

podmínky svého dítûte nûco udûlat.

R˘mafiov je podle jeho názoru v tomto ohle-

du znaãnû zaostal˘. Îije zde je‰tû fiada posti-

Ïen˘ch lidí, ktefií jsou takfika izolováni.

Mûsto jako takové podle slov Danielova otce

pro mentálnû postiÏené neudûlalo prakticky

nic, takÏe zatím jedinou moÏností, jak trávit

ãas a rozvíjet se, je pro nû dojíÏdûní do

Bruntálu, kde jiÏ existuje nûkolik center

(SdruÏení rodiãÛ mentálnû postiÏen˘ch,

Klubíãko ãi zmiÀované Sagapo) a dokonce

i chránûné byty, jeÏ jsou fie‰ením zvlá‰tû pro

ty postiÏené, ktefií jiÏ nemají rodiãe.

DojíÏdûní do Bruntálu v‰ak není pro kaÏdé-

ho tak zvládnutelné jako pro Daniela, zvlá‰-

tû v místních klimatick˘ch podmínkách.

Jak se tedy dle mínûní Danielova otce Ïije

mentálnû postiÏen˘m v R˘mafiovû? „Problém
R˘mafiova je v tom, Ïe není pfiehled o v‰ech
mentálnû postiÏen˘ch. Rodiãe tûchto dûtí je ma-
jí obvykle jen doma. Kdyby poznali, jak blaho-
dárn˘ vliv má jejich pobyt v kolektivu, pocho-
pili by pfiínos aktivit, jak˘mi jsou tábory, chrá-
nûné dílny apod. Nejlep‰ím fie‰ením pro r˘ma-
fiovské mentálnû postiÏené a jejich rodiãe, ktefií
navíc ãasto potfiebují chodit do práce, by bylo
zfiízení poboãky bruntálského SdruÏení rodiãÛ,
která by se mohla v pfiípadû vût‰ího zájmu v˘-
hledovû osamostatnit.“
Petr (25, jméno bylo na pfiání rodiãÛ zmûnûno)

pfii‰el na svût s vrozenou mentální retardací.

Aãkoliv je relativnû sobûstaãn˘, potfiebuje ce-

lodenní dohled. Îije s rodiãi na okraji R˘ma-

fiova, a velkou ãást svého ãasu tráví doma

s matkou.

Foto: I. Janou‰ek
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Pomûrnû uzavfien˘ chlapec v dûtství na dopo-

ruãení lékafie nav‰tûvoval klasickou matefiskou

‰kolu, ale tûÏko sná‰el odlouãení od rodiãÛ a ci-

zí prostfiedí, a tak se vrátil do stálé péãe matky.

S pfiib˘vajícím vûkem se v‰ak jeho schopnost

osamostatnit se zvy‰ovala, takÏe mohl bez pro-

blémÛ absolvovat pfied‰kolní roãník a pokraão-

vat dál. Základní vzdûlání získal na r˘mafiov-

ské zvlá‰tní ‰kole, kde se uÏ snadnûji zaãlenil

do kolektivu ostatních dûtí. Po deseti letech

‰kolní docházky se v‰ak jeho moÏnosti vzdûlá-

vat se uzavfiely, neboÈ v R˘mafiovû a blízkém

okolí neexistoval Ïádn˘ obor, kterému by se

mohl dál vûnovat.

PfiestoÏe byly Petrovy vzdûlávací moÏnosti

dosti omezeny, v matce zÛstaly z jeho ‰kolních

let jen pozitivní dojmy. Dosud je zastánkyní

speciálních forem vzdûlávání mentálnû posti-

Ïen˘ch dûtí, které jim podle jejího názoru zaru-

ãují maximální péãi. My‰lenku integrace retar-

dovan˘ch dûtí do kolektivu zdrav˘ch spoluÏá-

kÛ by Petrova maminka pfiijala jedinû pod pod-

mínkou, Ïe by ve tfiídách pÛsobil odborn˘ asi-

stent, kter˘ nejenÏe by se vûnoval postiÏenému

Ïákovi bûhem v˘uky, ale zároveÀ by mu po-

skytoval ochranu pfied pfiípadn˘mi projevy ne-

tolerance ostatních, zdrav˘ch dûtí.

Zatímco ‰kolní docházka, která Petrovi pfiiná-

‰ela nové vûdomosti a souãasnû kontakt s ‰ir-

‰ím okolím, pfied nûkolika lety skonãila, obje-

vila se nedávno nová pfiíleÏitost k zpestfiení je-

ho Ïivota v podobû pravideln˘ch náv‰tûv cent-

ra pro mentálnû postiÏené v Bruntále. Zde se 

opût dostal do kolektivu vrstevníkÛ a obohatil

své v‰ední dny o nové zku‰enosti a záÏitky.

Podobné odreagování mu pfiinesl prázdninov˘

pobyt na tábofie, kter˘ letos v ãervenci pofiáda-

lo bruntálské sdruÏení Klubíãko pro postiÏené

i zdravé dûti ve Staré Vsi.

Dalo by se fiíct, Ïe svÛj voln˘ ãas tráví Petr ja-

ko kdokoliv jin˘ - poslouchá hudbu (stejnû ja-

ko Daniel nejradûji dechovku), dívá se na tele-

vizi, pracuje na zahradû, vyráÏí na v˘lety s ro-

dinou, spoleãné dovolené v zahraniãí ãi náv‰tû-

vy pfiíbuzn˘ch. Jako kter˘koliv jin˘ ãlovûk

v‰ak rovnûÏ proÏívá spoustu v‰edních dnÛ, je-

jichÏ stereotyp potfiebuje opou‰tût a vûnovat se

nûjaké smysluplné ãinnosti ve spoleãnosti dal-

‰ích lidí. Pobyt v centru mu tuto moÏnost pfii-

ná‰el, av‰ak podle tvrzení Petrovy maminky je

právû alternativa kaÏdodenního dojíÏdûní do

bruntálského centra pro jejího syna a nûkolik

dal‰ích podobnû postiÏen˘ch dûtí z R˘mafiov-

ska ohroÏena. Doprava soukrom˘m mikrobu-

sem do Bruntálu, která fungovala loni, není le-

vnou záleÏitostí a bez pfiíspûvku r˘mafiovské

radnice se ji v pfií‰tím ‰kolním roce rodiãÛm

moÏná nepodafií zajistit. Jak dokládá Petrova

matka, uÏ náklady na kvûtnové a ãervnové

jízdné uhradili jen díky sponzorovi. V jednání

je moÏnost zabezpeãit pro skupinu dojíÏdûjí-

cích dûtí asistenta, kter˘ by je doprovázel pfii

cestû autobusem.

Nedostatek financí na dopravu do Bruntálu ne-

ní jedin˘m problémem, kter˘ Petrovu matku

trápí. R˘mafiov podle jejího názoru poskytuje

lidem, jako je její syn, jen mizivé podmínky

pro plnohodnotné vyuÏití ãasu. Neexistuje zde

Ïádné centrum, Ïádn˘ stacionáfi, v nûmÏ by

mohli dospûlí mentálnû postiÏení pob˘vat pfies

den, ani zájmov˘ krouÏek uzpÛsoben˘ jejich

potfiebám. Je názoru, Ïe pro problémy mentál-

nû postiÏen˘ch má u nás pochopení jen málo-

kdo, a to nejen mezi úfiedníky, ale i mezi lidmi

obecnû. Je‰tû dnes obãas narazí na nepfiíjemné

reakce kolemjdoucích.

A jak se podle Petrovy maminky Ïije mentálnû

postiÏen˘m v R˘mafiovû? „Do budoucna by
bylo perfektní, kdyby zde, v místû jejich bydli‰-
tû, existovalo nûjaké centrum, kam by mohli
s dÛvûrou kaÏd˘ den docházet, vzájemnû se set-
kávat a vûnovat se nûjaké ãinnosti, vyrábût rÛz-
né pfiedmûty, bavit se a rozvíjet své schopnosti
i svou samostatnost. Doãasné fie‰ení vidím
v dojíÏdûní do Bruntálu, na které se v‰ak aktu-
álnû nedostává penûz.“

Martin Pfiikryl (32) se stejnû jako Daniel na-

rodil s Downov˘m syndromem. Pfiesto se na-

uãil ãíst, psát i jednoduché poãty. Bez potíÏí

se postará o svoje základní potfieby, nicménû

pfiedev‰ím v cizím prostfiedí potfiebuje dohled

druhé osoby. Îije s rodiãi v domû nedaleko

centra R˘mafiova a s nimi také tráví vût‰inu

svého volného ãasu.

TfiebaÏe je Martin postiÏen vrozenou vadou,

která byla v minulosti povaÏována za nesluãi-

telnou se vzdûláváním, podafiilo se jeho rodi-

ãÛm prosadit, aby nav‰tûvoval ‰kolu. Nejprve

absolvoval speciální pfied‰kolní roãník matefi-

ské ‰koly v Krnovû a poté osm let zvlá‰tní ‰ko-

ly hned ve tfiech mûstech, podle toho, jak se ro-

dina stûhovala, tedy ve Vrbnû, Vy‰kovû a na-

konec v R˘mafiovû.

Pobyt ve ‰kole mûl na Martina velmi dobr˘

vliv. Kromû toho, Ïe získal schopnost ãíst

a psát i dal‰í vûdomosti, dosáhl takové míry

samostatnosti, Ïe sám chodil do ‰koly i ze

‰koly nebo tfieba venãil psa. Jeho sobûstaã-

nost se v‰ak opût sníÏila, jakmile základní

docházku ukonãil a vypadnul ze cviku

i z kolektivu vrstevníkÛ. Pod vlivem této

zku‰enosti je Martinova matka pfiesvûdãena,

Ïe pobyt mentálnû postiÏen˘ch mezi ostatní-

mi dûtmi je velmi prospû‰n˘, a to nejen pro

nû, ale i pro jejich tzv. normální okolí, a pro-

to vítá i my‰lenku integrace retardovan˘ch

dûtí do bûÏn˘ch tfiíd. Negativních reakcí

zdrav˘ch dûtí na postiÏení spoluÏákÛ by se

pfiitom neobávala, protoÏe sama zaregistro-

vala, Ïe dûti, které vyrÛstají v úzkém kon-

taktu s postiÏen˘mi, mají spí‰e tendenci je

chránit a uãí se je pfiirozenû akceptovat.

SvÛj názor dokládá i na pfiíkladu letního tábo-

ra, kter˘ letos v ãervenci zorganizovalo brun-

tálské sdruÏení Klubíãko ve Staré Vsi a kde po-

b˘valy postiÏené dûti spoleãnû se zdrav˘mi.

Tento pobyt mimochodem zapÛsobil na

Martina natolik pfiíznivû, Ïe se záhy vydal na

dal‰í tábor pro mentálnû postiÏené, tentokrát do

Suché Rudné.

Martinovi rodiãe uvaÏovali o tom, Ïe by jejich

syn mohl po základní ‰kole pokraãovat v nû-

kterém speciálním uãebním oboru, ov‰em pfií-

li‰ná vzdálenost nejbliÏ‰ího zafiízení, které ta-

kov˘ obor nabízelo, je od tohoto zámûru odra-

dila. ¤adu let pak Martin strávil doma, pfieváÏ-

nû v kontaktu s nejbliÏ‰í rodinou. Vûnoval se

sv˘m koníãkÛm - kreslení, poslouchání hudby

(má rád ãeskou pop music) a sledování televi-

ze, nejradûji sportovních pfienosÛ. Men‰í pfií-

sun podnûtÛ v‰ak u nûj postupnû utlumil dfií-

vûj‰í dovednosti i rozvinutou komunikativ-

nost. Naru‰ení tohoto stereotypu a s tím spoje-

né zlep‰ení Martinovy nálady pfiiná‰ely pfiede-

v‰ím rodinné v˘lety a dovolené. Martin s rodi-

ãi dodnes rád v létû vyráÏí na túry nebo k vo-

dû, v chladnûj‰ích mûsících nav‰tûvuje r˘ma-

fiovské aquacentrum. Dfiíve také jezdil na kole,

nicménû ãím dál vût‰í provoz na silnicích a ne-

dostatek nenároãn˘ch cyklostezek na R˘ma-

fiovsku zpÛsobily, Ïe cyklistiku prakticky 

opustil.

Pfied dvûma lety zaãal Martin Pfiikryl dojíÏdût

do centra bruntálského SdruÏení rodiãÛ mentál-

nû postiÏen˘ch a chránûn˘ch dílen Sagapo.

Pobyt ve vût‰ím kolektivu a rozmanité aktivity,

jimÏ se zde mentálnû postiÏení mohou vûnovat,

pfiinesly do jeho Ïivota nov˘ impuls a pozitiv-

nû se odrazily i na jeho du‰evním rozpoloÏení.

Dopravu do Bruntálu zatím zvládají jeho rodi-

ãe svépomocí, v˘hledovû by v‰ak rozhodnû 

ocenili, kdyby podobné centrum vzniklo

i v R˘mafiovû, kter˘ mentálnû postiÏen˘m nic

podobného dosud nenabízí.

R˘mafiov podle názoru Martinovy matky nevy-

chází mentálnû postiÏen˘m vstfiíc ani v jin˘ch

ohledech. Pfiístup ke vzdûlání mají velmi ome-

zen˘. Ti, ktefií nemají pfiedpoklady k nav‰tûvo-

vání zvlá‰tní ‰koly, musí dojíÏdût jinam. Je‰tû

omezenûj‰í je jejich moÏnost vykonávat nûjaké

zamûstnání, neboÈ zde nefunguje Ïádná chránû-

ná dílna. Jediné, v ãem zaznamenává urãité

zlep‰ení, je chování lidí, zvlá‰tû mlad‰ích ge-

nerací, k postiÏen˘m. Je uÏ o nûco tolerantnûj-

‰í, pfiestoÏe je‰tû nedosahuje té úrovnû jako

v zahraniãí, napfiíklad v Itálii nebo Francii, kde

je podle slov Martinov˘ch rodiãÛ pfiístup

k mentálnû postiÏen˘m mnohem ohleduplnûj‰í

a kultivovanûj‰í. U nás se je‰tû stále setkávají

se zvûdav˘m okukováním a ‰u‰káním, staví se

k tomu v‰ak s maximálním nadhledem.

A jak se podle Martinovy maminky Ïije men-

tálnû postiÏen˘m v na‰em mûstû? „Myslím si,
Ïe kru‰nû. A to nejen samotn˘m postiÏen˘m, ale
i tûm, kdo se o nû starají. Nevybavuji si nic, ãím
by nám mûsto na‰i situaci ulehãovalo. Snad je-
din˘m svûtl˘m bodem tu je Diakonie a její fiedi-
telka Marcela StaÀková, která má snahu pomá-
hat seniorÛm a zdravotnû postiÏen˘m.“

V‰em dotázan˘m za odpovûdi dûkuje ZN
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Okraden na WC
Policie stíhá 23letého mladíka

z Bfiidliãné, kter˘ se dopustil

trestn˘ch ãinÛ krádeÏe, v˘trÏnic-

tví a poru‰ování domovní svobo-

dy. Je obvinûn, Ïe 3. ãervna nad

ránem na WC místního baru stá-

hl 35letému muÏi kalhoty a ukra-

dl mu z nich penûÏní ãástku 

90 Kã. Kalhoty mu hodil pfies dve-

fie zpût do kabinky. O 15 minut po-

zdûji téhoÏ muÏe je‰tû fyzicky na-

padl pfied barem. MuÏ musel b˘t

po jeho útoku odvezen do nemoc-

nice. Nejde pfiitom o jedin˘ delikt,

kter˘ má mladík na svûdomí. K je-

ho pfieãinÛm patfií také neoprávnû-

né vniknutí do domku na Chalu-

páfiské ulici v Bfiidliãné z 22. ãer-

vence, pfii nûmÏ byl pfiistiÏen ma-

jitelem domu.

Bûhem chvíle
zdemoloval celé auto

Neznám˘ vandal ve stfiedu 12. ãer-

vence vyuÏil chvíle, kdy 26letá

Ïena zastavila u zatáãky ve

Îìárském Potoce, aby vyvenãila

svého psa, a poniãil její vozidlo

Toyota Yaris. Pachatel bûhem

nûkolika minut zdemoloval ka-

roserii auta a udûlal vrypy na

v‰ech kolech. Na pfiední kapotu

mimo jiné vyryl vulgární sym-

bol. Rozbil také sklo okna pfied-

ních dvefií. To mu ov‰em nestaãi-

lo, a tak si auto otevfiel a rozfiezal

v‰echny sedaãky a v˘plnû dvefií.

Udûlal také díru do pfiístrojové

desky a vysypal pfiihrádku pfied

sedadlem spolujezdce. Z auta si

odnesl man‰estrovou k‰iltovku.

ZpÛsobená ‰koda byla pfiedbûÏ-

nû vyãíslena na 150 tisíc Kã.

Z obalu na videokazetu
odcizil 105 tisíc korun

V noci z 15. na 16. ãervence vni-

kl neznám˘ pachatel do rodinné-

ho domu ve Velké ·táhli. DÛm

prohledal a z ob˘vacího pokoje

odcizil finanãní hotovost ve v˘‰i

105 tisíc Kã, která byla uloÏena

v obalu na videokazetu, koÏen˘

kuffiík a z penûÏenky dal‰ích 

10 tisíc Kã. Z botníku na chodbû

vzal také mobilní telefon.

Majiteli tak zpÛsobil ‰kodu ve

v˘‰i bezmála 120 tisíc Kã.

Pfiivolaná policie na místû pouÏi-

la sluÏebního psa, kter˘ vypátral

kuffiík.

Zmizely kabely
ze sedmi strojÛ

Do b˘valého firemního objektu

na ulici 8. kvûtna v R˘mafiovû se

na pfielomu ãervna a ãervence

vloupal zlodûj. Z elektrického

nakládacího vozíku a dal‰ích

‰esti zvedákÛ postupnû odstranil

a odcizil napájecí kabely. V̆ ‰e

‰kody je pfiedbûÏnû stanovena na

30 tisíc Kã.

Série vloupání
v R˘mafiovû objasnûna

Bruntálsk˘ policejní komisafi za-

hájil 17. ãervence stíhání 27leté-

ho muÏe z Jesenicka pro trestn˘

ãin krádeÏe. Stíhan˘ muÏ je ob-

vinûn, Ïe letos v kvûtnu vnikl do

rekonstruovaného objektu rekre-

aãního stfiediska v Harrachovû

s úmyslem odcizit elektrick˘ ka-

bel. Byl v‰ak vyru‰en alarmem

a z objektu utekl. V ãervnu se

v‰ak do stfiediska vrátil a tento-

krát jiÏ úspû‰nû odcizil 15 metrÛ

elektrického kabelu, kter˘ byl

zasunut ve stavebním elektric-

kém rozvadûãi. ZpÛsobil ‰kodu

za celkem 3 000 Kã. O nûkolik

dní pozdûji vnikl na dal‰í stave-

ni‰tû, na ulici Komenského

v R˘mafiovû. Majiteli zde odcizil

rÛzné prodluÏovací kabely

a zpÛsobil ‰kodu za více neÏ 

10 tisíc Kã. V‰echny odcizené

kabely zbavil izolaãní vrstvy, zá-

suvek a zástrãek a vypálenou mûì

odevzdal do sbûrny. UtrÏené pe-

níze utratil.

PoÏár lesa zpÛsobil
odhozen˘ nedopalek

V pátek 21. ãervence do‰lo k za-

hofiení lesního porostu v katastru

obce Horní Mûsto. PoÏár zasáhl

prostor o rozmûru 30 x 50 metrÛ.

Shofiely pfiedev‰ím odklízené

vûtvû a klestí, ale také nûkolik

vysázen˘ch pûtilet˘ch smrkÛ.

PoÏár lokalizovaly poÏární jed-

notky profesionálních hasiãÛ

z R˘mafiova a Bruntálu a dobro-

volní hasiãi z Horního Mûsta,

Staré Vsi a Dolní Moravice. Jako

pravdûpodobnou pfiíãinu poÏáru

oznaãil vy‰etfiovatel HZS Brun-

tál zahofiení od odhozeného ne-

dopalku cigarety. Hmotná ‰koda

byla odhadnuta na 15 tisíc Kã.

LoupeÏ si vymyslel
Na základû opûtovného v˘slechu

71letého muÏe policie odloÏila

vûc loupeÏe, kterou tento muÏ

oznámil. DÛchodce policistÛm

tvrdil, Ïe byl 18. ãervence v noci

pfiepaden a oloupen na tfiídû

HrdinÛ v R˘mafiovû, kdyÏ ‰el

domÛ z restaurace. Pachatel ho

mûl chytit zezadu kolem krku

a druhou rukou mu ze zadní kap-

sy kalhot odcizit penûÏenku

s hotovostí 6 000 Kã a doklady.

Mûl ho také srazit ãelem na zem,

nohou mu ‰lápnout na záda 

a utéci.

Policisté ov‰em zjistili, Ïe k na-

hlá‰ené loupeÏi vÛbec nedo‰lo.

Oznamovatel pak pfii opûtovném

v˘slechu svou v˘povûì odvolal

s tím, Ïe si v‰e vymyslel a peníze,

které si v prÛbûhu ãtyfi pfiedcháze-

jících dnÛ vybral ze svého úãtu,

utratil za alkoholické nápoje,

a proto nemûl na zaplacení dluÏ-

né faktury za odbûr elektrické 

energie. V inkriminovaném ãase

v dÛsledku silné podnapilosti ces-

tou domÛ nûkolikrát upadl a pe-

nûÏenku s doklady ztratil.

Ze sousedky vylákala
témûfi 200 tisíc Kã

Pfiede dvûma t˘dny bylo zahájeno

stíhání 43leté Ïeny z Bfiidliãné

pro trestn˘ ãin podvodu. Toho se

mûla dopou‰tût opakovanû od po-

ãátku roku 1996 do konce roku

2004, kdyÏ si od dÛvûfiivé 79leté

sousedky pod rÛzn˘mi záminka-

mi nûkolikrát mûsíãnû pÛjãovala

peníze. Jednalo se o rÛzné ãástky

ve v˘‰i 1 000 aÏ 3 000 Kã, celko-

vû se má jednat jiÏ o 193 tisíc Kã.

Obvinûná jako dÛvody pÛjãek

vût‰inou uvádûla úhrady za soud-

ní spory ohlednû vût‰í ãástky pe-

nûz, ze kter˘ch slibovala dÛchod-

kyni v‰echny pÛjãené finance

vrátit. Dodnes v‰ak sousedce ne-

vrátila ani korunu. Na cel˘ pfiípad

pfii‰el aÏ po osmi letech syn po-

‰kozené dÛchodkynû, kter˘ vûc

oznámil policii.

Prokurista obvinûn
za úraz zamûstnance

V tûchto dnech bylo zahájeno

trestní stíhání 58letého muÏe

z R˘mafiovska pro trestn˘ ãin 

ublíÏení na zdraví z nedbalosti.

Toho se mûl dopustit jako proku-

rista firmy v R˘mafiovû, kdyÏ ne-

pfiijal pfiíslu‰ná opatfiení k pre-

venci rizik a pfiipustil nesprá-

vnou manipulaci s materiálem.

RovnûÏ neudûlil zamûstnancÛm

pfiíslu‰né pokyny k zaji‰tûní bez-

peãnosti a ochrany zdraví pfii

práci. Bylo dále zji‰tûno, Ïe ani

pracovi‰tû nebylo prostorovû

a konstrukãnû uspofiádáno

a vybaveno tak, aby pracovní

podmínky pro zamûstnance

z hlediska bezpeãnosti odpoví-

Nepozorná fiidiãka
narazila do stromu

Chvilková nepozornost se vymstila 39leté fiidiãce, která 22. ãer-

vence projíÏdûla ve své Octavii Opavskou ulicí v R˘mafiovû. Pfii

ovládání klimatizace se fiádnû nevûnovala fiízení vozidla, vyjela

vpravo a tam ãelnû narazila do stromu. Na autû vznikla ‰koda za

150 tisíc Kã, fiidiãka navíc utrpûla lehké zranûní. Lehce zranûni

byli i její dva spolujezdci - 30let˘ muÏ a tfiíletá holãiãka.

Foto: Miroslav Dulaj
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daly zákonn˘m poÏadavkÛm.

Na firemním pracovi‰ti do‰lo 

27. záfií loÀského roku k váÏné-

mu pracovnímu úrazu 20letého

zamûstnance. Ten provádûl ma-

nipulaci s laminátov˘mi deska-

mi, pfiiãemÏ do‰lo k jejich pfie-

váÏení a následnému pádu.

Jedna z desek pfiitom mladíka

zasáhla do bfiicha. V dÛsledku

toho utrpûl traumatické roz-

trÏení dvanácterníku, z nûhoÏ

se léãil více neÏ dva mûsíce.

Rozbil bratrovi hlavu
Ve stfiedu 26. ãervence byl

z trestného ãinu ublíÏení na

zdraví obvinûn 31let˘ muÏ

z Horního Mûsta za to, Ïe napa-

dl svého o rok star‰ího bratra.

âtrnáctého ãervna nad ránem jej

za restaurací po prudké hádce 

uhodil pûstí do hlavy a srazil na

zem. Napaden˘ pfii útoku utrpûl

otfies mozku a frakturu lebky.

Násilník ohroÏoval
dÛchodce noÏem

a dlaÏební kostkou
V opavské psychiatrické léãebnû

skonãil 50let˘ muÏ z R˘mafiova

poté, co v sobotu 5. srpna ohroÏo-

val kuchyÀsk˘m noÏem a dlaÏeb-

ní kostkou na tfiídû HrdinÛ

v R˘mafiovû 68letou paní a jejího

74letého manÏela. Îenu nejdfiíve

vulgárnû uráÏel a vyhroÏoval jí

zabitím. Pfiípad byl oznámen na

tísÀovou linku 158, podezfiel˘ byl

okamÏitû zaji‰tûn a po lékafiském

vy‰etfiení obvinûn z trestn˘ch ãi-

nÛ v˘trÏnictví a násilí proti skupi-

nû obyvatelÛ a proti jednotlivci.

Ke zranûní osob na‰tûstí nedo‰lo.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Trestn˘ ãin vraÏdy
Policisté se opûtovnû obracejí na obãany se Ïádo-
stí o pomoc pfii pátrání po dosud neznámém pa-
chateli.
Dne 3. ãervence 2006 v odpoledních hodi-

nách byla poblíÏ silnice mezi obcemi

Karlova Studánka a Vidly v lesním porostu

u odpoãívadla zvaného „KÓTA“ nalezena

zavraÏdûná 51letá Ïena z Dûtfiichova nad

Bystfiicí.

Îena odjela 30. ãervna v 7 hodin ráno sluÏeb-

ním vozidlem ·koda Felicie combi tmavû zele-

né barvy s praÏskou registraãní znaãkou ALB

73-78 ze svého bydli‰tû v Dûtfiichovû nad

Bystfiicí. Mûla se dostavit na jednání do obce

Velká Kra‰ na Jesenicku, kam jiÏ nedorazila.

Policisté vy‰etfiováním zjistili, Ïe po‰kozená

byla zavraÏdûna 30. ãervna v dobû po 7.30 ne-

znám˘m pachatelem právû u altánu na odpoãí-

vadle „KÓTA“, v blízkosti nálezu jejího tûla.

Policisté zjistili svûdky, ktefií vidûli vozidlo po-

‰kozené zaparkované u altánu. Poté bylo nale-

zeno odstavené cca 250 metrÛ od místa ãinu.

Policisté na pfiípadu i nadále intenzivnû pra-

cují. Mimo jiné zajistili mnoÏství stop, které

stále vyhodnocují. Touto cestou se opûtovnû

obracejí na obãany, ktefií se v uveden˘ den

(jednalo se o poslední den ‰kolního roku -
vysvûdãení, silnû pr‰elo) v ranních a dopo-

ledních hodinách nacházeli na uvedeném

místû, projíÏdûli po silnici mezi obcemi

Karlova Studánka a Vidly, procházeli kolem

pû‰ky nebo jeli na kole, aby zavolali jakou-

koli informaci k pfiípadu na bezplatnou tele-

fonní linku 158. Informace mohou sdûlit ta-

ké na kterékoli policejní sluÏebnû.

Sv˘m svûdectvím mohou policistÛm pomoci

také obãané, ktefií dne 30. ãervna na trase

mezi Dûtfiichovem nad Bystfiicí (RyÏovi‰tû -

Vajglov - Bfiidliãná - Malá a Velká ·táhle -

Dolní Moravice - Malá Morávka - Karlova

Studánka) a obcí Vidly vidûli po‰kozenou,

její vozidlo nebo kohokoliv stopovat.

Policisté se obracejí také na fiidiãe, ktefií ten-

to den v uvedené oblasti vezli stopafie, aby se

rovnûÏ pfiihlásili policistÛm.

Policisté se dále v souvislosti s pfiípadem ob-

racejí se Ïádostí o sdûlení informací od osob,

které v poslední dobû v této oblasti vidûly po-

dezfielé muÏe, byly bezdÛvodnû obtûÏovány

nebo obûtí útoku, kter˘ neoznámily policii.

Popis zavraÏdûné:
Îena byla 165 cm vysoká, mûla upraven˘ ze-

vnûj‰ek a pÛsobila mlad‰ím dojmem. Mûla

krátce stfiiÏené hnûdé vlasy a ováln˘ obliãej.

Na sobû mûla tmavû modré riflové kalhoty,

rÛÏovou halenku a ãernou koÏenou bundu.

Obuty mûla Ïluté kotníãkové boty, tzv. far-

máfiky. npor. Mgr. SoÀa Bradáãová,
pracovník vztahÛ k vefiejnosti Policie âR,

správa Severomoravského kraje

Kam na v˘let

K Pradûdov˘m severov˘chodním tisícovkám
K Pradûdov˘m severov˘chodním

tisícovkám patfií Prostfiední vrch,

Sokol, Kamziãí vrch a pfiímo na se-

ver Studen˘ vrch - v‰echny v prÛ-

mûru o 300 metrÛ niÏ‰í neÏ Pradûd.

Patfií k nim v‰ak i Mal˘ Dûd, jehoÏ

vrchol je o témûfi 150 metrÛ niÏ‰í

neÏ 4 km vzdu‰nou ãarou vzdálen˘

Pradûd. Obûma vrcholy probíhá

i hranice evropského rozvodí Odra

- Dunaj i hranice okresÛ Bruntál -

Jeseník. Pod Mal˘m Dûdem, na

malé planinû v nadmofiské v˘‰ce

1305 metrÛ, stojí od roku 1887 hor-

ská chata ·v˘cárna, která byla po-

stavena na místû b˘valé sala‰e, kde

kdysi zavádûl pastevectví ·v˘car

Aegler. Odtud tedy název ·v˘cár-

na. Dnes chce chatafi doplnit objekt

i o malou samostatnû postavenou

zvoniãku, jako kdysi.

·v˘cárna je místo, kudy prochází

a kde se kfiiÏuje nûkolik turistic-

k˘ch tras. âervenû znaãená hfiebe-

nová cesta ze ·eráku ke Skfiítku

patfií k nejhezãím hfiebenov˘m tra-

sám nejen v Jeseníkách. Po zelenû

znaãené cestû sem mÛÏete vystou-

pat z KoutÛ a od údolí Divoké

Desné. Tam naopak teãe pfiímo

u ·v˘cárny pramenící âesnekov˘

potok.

Na rozcestí u ·v˘cárny se zastaví

i modfie znaãená trasa, pfiicházející

z údolí Stfiední Opavy a odcháze-

jící odtud k prameni‰ti Studeného

potoka, aby kolem jeho Vysokého

vodopádu - v pfiírodní rezervaci té-

hoÏ jména - dále sestupovala 

do údolí fieky Bûlé, do níÏ se Stu-

den˘ potok u autobusové zastávky

vlévá, kdyÏ jeho vody zdolaly pfie-

v˘‰ení skoro 700 metrÛ. Vysok˘

vodopád, kter˘ za svÛj název vdû-

ãí zfiejmû své pÛvodní v˘‰ce 45 m,

byl, jak uvádí turistick˘ prÛvodce,

povodní v r. 1880 rozru‰en na fia-

du kaskád a proudÛ.

Rozhodnete-li se jít od ·v˘cárny

po modré znaãce vpravo a pfiekro-

ãíte o 50 m v˘‰e poloÏen˘ vrchol

Malého Dûda, pÛjdete spolu se

Ïlutou znaãkou k rozcestníku zva-

nému âerník. Odtud svahem

Kamziãího vrchu sestupuje Ïlutá

znaãka vlevo, aby vás po 1,5 km

dovedla do Videlského sedla.

Modré znaãení pokraãuje od roz-

cestníku vpravo severov˘chodním

svahem Pradûdu, kde je prameni‰-

tû Stfiední Opavy. Vlevo u cesty si

mÛÏete pfied nároãn˘m sestupem

odpoãinout u Chaty Jifiího nedale-

ko skalisek na v˘chodním svahu

Kamziãího vrchu. Lovecká chata

v‰ak narozdíl od mapy nenese ná-

zev Chata Jifiího, ale Silonka. Od

lesní svozové cesty nedaleko pod

chatou budete sestupovat po bfiehu

Stfiední Opavy, divokého horské-

ho potoka s nesãetn˘mi kaskáda-

mi, tekoucího mezi pfiíkr˘mi sva-

hy Kamziãího vrchu zleva

a Sokola zprava. Nedaleko osady

Vidly se potok zmûní v fieku, spû-

chající pfies Vidly k Vrbnu pod

Pradûdem. Od sv˘ch pramenÛ aÏ

do Videl pfiekonaly vody Stfiední

Opavy v˘‰ku 650 m, turisté jdou-

cí od ·v˘cárny v˘‰ku pfiibliÏnû

stejnou. Trasa ·v˘cárna - autobu-

sová zastávka Vidly mûfií 5,5 km

a odmûnou za vykonanou námahu

je krásná horská pfiíroda na území

klidu, v nûmÏ se má turista pohy-

bovat jen po znaãen˘ch cestách.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová
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rozhovor

O misi v Iráku a Ïenách v uniformû
Od okamÏiku, kdy se rozhofiel konflikt

v Iráku, smûfiují na Blízk˘ V˘chod tisíce

zahraniãních vojákÛ, usilujících pfievzít

kontrolu nad neklidnou zemí. Vedle

AmeriãanÛ a BritÛ putují do Iráku i jedno-

tky dal‰ích ãlenÛ NATO, mezi nimi také

âe‰i. S vûdomím této úãasti pfiesto proÏí-

vá vût‰ina ãeské vefiejnosti pfiítomnost

ãesk˘ch vojákÛ v Iráku jako nûco vzdále-

ného, ãi pfiímo odtaÏitého od bûÏné reality.

S v˘jimkou tûch, kter˘m do válkou posti-

Ïené zemû odjíÏdûjí blízcí ãi pfiátelé. Pro

ty se stává iráck˘ konflikt nûãím zcela 

osobním.

Veronika Schenková (27) pochází z R˘ma-

fiova. Pfied tfiemi lety se odstûhovala na jiÏ-

ní Moravu a stala se vojaãkou z povolání.

Pfied pÛl rokem se vrátila z tfiímûsíãní mise

v Iráku. V‰em, které zajímají její zku‰e-

nosti i Ïivot Ïeny v uniformû jako takov˘,

nabízíme následující rozhovor.

Kdy a proã ses rozhodla pro vo-
jenskou dráhu?
Pfied tfiemi lety jsem ode‰la z R˘-

mafiova do Vy‰kova s vidinou

lep‰ích pracovních pfiíleÏitostí.

S prací to ale vypadalo i ve

Vy‰kovû stejnû. Pak mi mÛj pfií-

tel voják navrhl, jestli nechci

zkusit pfiijímací fiízení do armá-

dy. Odjela jsem tedy do náboro-

vého stfiediska v Brnû, kde jsem

absolvovala psychotesty a zdra-

votní prohlídku. Zkou‰ku fyzic-

ké zdatnosti, ze které jsem mûla

nejvût‰í obavy, jsem podstoupila

ve Vy‰kovû. Ve v‰em jsem uspû-

la a pak jen ãekala, kdy mi po‰-

tou pfiijde povolávací rozkaz

k odvodu.

Jak vypadaly tvoje zaãátky
a ãím v‰ím jsi musela projít, neÏ
ses stala tím, ãím jsi dnes?
První tfii t˘dny pfiijímaãe do ná-

hradní vojenské sluÏby jsme by-

li úplnû izolovaní od svûta.

Seznamovali jsme se s v˘strojí,

vojensk˘m vystupováním, s tím,

jak se má voják chovat atd. Na

závûr jsme museli podstoupit

komplexní polní v˘cvik, coÏ

znamenalo dva dny a dvû noci

v terénu. Bylo to v bfieznu, takÏe

je‰tû leÏel sníh. Vyzkou‰eli jsme

si stfielbu, maskování nebo tfieba

boj s tanky. Dodne‰ka si vybavu-

ju, jak se plazím pod tank s imi-

tací miny.

Po pfiijímaãi jsem sloÏila vojen-

skou pfiísahu, coÏ mimo jiné zna-

menalo, Ïe mÛÏu koneãnû jet na

náv‰tûvu domÛ. Bûhem dal‰ích

mûsícÛ vojenské sluÏby jsme se

uãili pouÏívat zbranû, ochranu

proti chemick˘m zbraním a sa-

mozfiejmû jsme zdokonalovali

fyziãku. Po ukonãení náhradní

sluÏby jsem pfiem˘‰lela co dál

a rozhodla jsem se pro rotmist-

rovsk˘ kurz. Pak jsem nastoupi-

la do Velké Hleìsebe u Marián-

sk˘ch Lázní, kde jsem strávila

dal‰í tfii mûsíce. Poté jsem si ko-

neãnû na‰la místo, a to v Prostû-

jovû, kde jsem dodnes. Pracuju

jako stfielec stráÏního druÏstva

s hodností rotné.

Jak vypadá takov˘ obyãejn˘ den
ãeského profesionálního vojá-
ka, resp. vojaãky?

Vstávám jako kaÏd˘ normální

ãlovûk a jdu do práce na se-

dmou. Mám klasickou osmiho-

dinovou pracovní dobu. Na kaÏ-

d˘ den je pro mû urãen rozvrh.

Ráno máme hodinu tûlocviku,

jelikoÏ dobrá fyziãka je pro vojá-

ka nutná. Pak se podle rozvrhu

pfiesuneme do uãeben nebo do

terénu. KdyÏ mám sluÏbu, jsem

na vstupní bránû kasáren prostû-

jovské posádky. Jindy se jezdí na

stfielby nebo na rÛzná cviãení

jednotek.

V souãasnosti má âeská repub-
lika uÏ pouze profesionální ar-
mádu. Jak se podle tebe za tûch
nûkolik let promûnila?
Rozhodnû se neustále zlep‰uje

v˘bava armády. Na druhou stra-

nu se zru‰ilo nûkolik posádek,

coÏ mûlo vliv i na civilní za-

mûstnance, ktefií v kasárnách

pracovali. Profesionálové ze zru-

‰en˘ch posádek se stûhují do

strategiãtûj‰ích center, napfiíklad

k nám do Prostûjova pfie‰la ãást

kromûfiíÏské nebo bechyÀské po-

sádky.

âeskou armádu ovlivÀuje i ãlen-

ství v NATO. Úãastníme se me-

zinárodních operací. Z ãeské ar-

mády je uznávaná a vyuÏívaná

pfiedev‰ím polní nemocnice, pro-

tichemick˘ prapor nebo kontin-

gent vojenské policie. V rámci

âeské republiky jsou ãinné hlav-

nû záchranné prapory, které po-

máhají pfii povodních a podob-

n˘ch katastrofách. Záchranáfii se

psy jezdí ãasto do zemí zasaÏe-

n˘ch zemûtfiesením.

Jak˘ je nyní pfiibliÏn˘ pomûr
muÏÛ a Ïen v ãeské armádû?
Jsou mezi nimi rozdíly co se t˘-
ãe nároãnosti v˘cviku ãi kon-
krétních úkolÛ?
Pfiesn˘ pomûr neznám, ale tipuju

tak dvacet Ïen na osmdesát mu-

ÏÛ. Do pfiijímaãe se mnou nastu-

povalo osmdesát Ïen. Asi polo-

vina z nich hned po náhradní vo-

jenské sluÏbû nastoupila do za-

mûstnání. Byly mezi nimi dlou-

holeté kanceláfiské pracovnice,

které po pfiechodu armády na pl-

nû profesionální musely povinnû

absolvovat vojenskou sluÏbu,

nebo zdravotní sestry, které chtû-

ly pracovat pro polní nemocnici.

Pomûr Ïen a muÏÛ se v kaÏdém

praporu li‰í. V bojov˘ch rotách

nejsou prakticky Ïádné. U na‰e-

ho prÛzkumného praporu je po-

mûr zhruba 1:7, to jest asi 50 Ïen

na 350 muÏÛ.

Co se v˘cviku a úkolÛ t˘ãe, ná-

roky jsou naprosto stejné. Nikdo

na vás nebere ohledy jen proto,
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Ïe jste Ïenská. Chtûly jste jít do

armády, tak musíte plnit v‰echno

co ostatní. KaÏdá z m˘ch kole-

gyÀ to samozfiejmû sná‰í jinak.

Mû osobnû nedûlá problémy

zvládat to co muÏ‰tí vojáci.

Jaké to je b˘t Ïenou-vojaãkou?
Je to vÛbec práce pro Ïeny?
Plánuje‰ do budoucna tfieba za-
loÏit rodinu a myslí‰ si, Ïe je to
s vojenskou kariérou sluãitel-
né?
Îeny, které nemají takovou fy-

ziãku, se uplatní v kanceláfii. Ty,

které jsou na tom fyzicky dobfie,

mohou b˘t stejnû dobr˘m vojá-

kem jako kter˘koliv muÏ. Mû

baví b˘t vojaãkou, myslím, Ïe

jsem se v té práci na‰la. Faktem

je, Ïe do bojov˘ch jednotek Ïeny

asi nepatfií. Podmínky, ve kte-

r˘ch musí fungovat, jsou pro Ïe-

ny pfiíli‰ drsné.

Rodinu bych samozfiejmû v bu-

doucnu chtûla. Jsem názoru, Ïe

je to s povoláním vojáka úplnû

klidnû sluãitelné, dokonce znám

fiadu vojaãek, které jsou zároveÀ

matkami.

Jak se cítí‰ ty mezi tolika muÏi?
A jak se na tebe dívají oni?
Já se cítím v muÏském kolektivu

dobfie. Myslím, Ïe je lep‰í neÏ

Ïensk˘ kolektiv. S jednáním vo-

jákÛ vÛãi sobû mám vesmûs dob-

ré zku‰enosti. Znám samozfiejmû

i pár pfiípadÛ, kdy se muÏsk˘ ko-

lega vyjádfiil nebo zachoval ‰o-

vinisticky. Nûktefií stále vnímají

Ïenu jako ru‰iv˘ element, kter˘

mÛÏe rozvrátit kolektiv.

Zmûnila tû nûjak uniforma?
Urãitû ano. Myslím, Ïe jsem pfie-

dev‰ím sebejistûj‰í neÏ dfiív.

KdyÏ se mi nûco nelíbí, nebojím

se to fiíct. DokáÏu líp hájit svoje

zájmy.

Nedávno ses úãastnila ãeské
mise v Iráku. Kdy a kde pfiesnû
to bylo, jak dlouho trvala a jak˘

byl tvÛj úkol?
V Iráku jsem strávila tfii mûsíce,

od konce záfií do poloviny pro-

since 2005. Na‰e základna se

jmenovala Al Shaibah a leÏela

jiÏnû od mûsta Basry. PÛsobila

jsem v rámci ãeského tábora,

tzv. kempu, jako stráÏná, mimo

jiné oficiálnû první Ïenská stráÏ-

ná v rámci mise v Iráku. Hlídali

jsme okolí vyhrazeného sektoru

pfied pfiípadn˘m útokem zvenãí.

Proã ses rozhodla jet právû
tam? Co tû na této váleãn˘m
konfliktem postiÏené zemi láka-
lo?
Chtûla jsem nasbírat zku‰enosti.

Nemûla jsem strach, spí‰ re-

spekt, vûdûla jsem, Ïe se mÛÏe

stát cokoliv. První náznak nebez-

peãí nás ãekal uÏ bûhem pfiistání,

kdyÏ jsme museli zatáhnout 

ok˘nka v letadle, aby nebylo vi-

dût svûtlo. Pozdûji jsme se do-

zvûdûli, Ïe na na‰e letadlo prav-

dûpodobnû nûkdo útoãil stfielbou.

Dostala ses bûhem svého pobytu
v Iráku nebo i jindy do nebez-
peãné situace, ve které ‰lo do-
slova o Ïivot?

Bûhem na‰eho pobytu na zá-

kladnû se nestalo nic. Byli jsme

v relativním bezpeãí. Kromû do-

volené v Kuvajtu jsme základnu

prakticky neopou‰tûli. Irák jako

takov˘ jsme vlastnû ani nemûli

moÏnost blíÏ poznat. Nicménû

jsme si dostateãnû uÏili místního

extrémního klimatu (pfies den aÏ

50 °C, teplota postupnû klesala na

prosincov˘ch 25 aÏ 30 °C  v po-

ledne, v noci bylo kolem 10 °C)

a v‰udypfiítomného prachu.

Setkávali jste se s Iráãany? Jak
se k vám coby pfiíslu‰níkÛm zá-
padních armád chovali?
Setkávali jsme se jen s nûkolika

málo místními lidmi. Vût‰ina

z nich se u vojenské policie ‰ko-

lila na policisty, nûkolik jin˘ch

pracovalo v jídelnû ãi jin˘ch

sluÏbách. Tito se k nám chovali

v podstatû pfiátelsky, jen na Ïeny

se dívali trochu moc zvûdavû.

Setkala ses i s pfiíslu‰níky ji-
n˘ch armád? Li‰ili se nûjak od
vás, napfi. vybaveností?
Na na‰í základnû kromû nás pÛ-

sobili hlavnû Ameriãani, Britové

a Dánové. Setkávali jsme se na-

pfiíklad bûhem obûda apod.

KaÏd˘ z praporÛ byl urãen pro

jin˘ úkol, takÏe vybavenost se li-

‰ila v tomto ohledu znaãnû.

Ameriãani byli pfiátel‰tí, Britové

o nûco chladnûj‰í. Co se ale li‰i-

lo opravdu hodnû, to byla kuchy-

nû. Chodili jsme jíst do britské

jídelny, kde vafiili Indové, takÏe

se v typicky britsk˘ch jídlech nû-

kdy objevovalo podezfiele hodnû

kari. K DánÛm jsme byli pozva-

ní na obûd po Pochodu dánské

královny, kterého jsme se úãast-

nili. Jejich jídlo bylo dost jiné,

zdravûj‰í a lehãí, a prozrazovalo

odli‰nost jejich kultury. Po tûch

kaÏdodenních vejcích, slaninû

a fazolích na snídani to byla do-

cela pfiíjemná zmûna.

Bûhem tvého pobytu v Iráku na
va‰i základnu zavítal i ministr
obrany Karel Kühnl. Jak na te-
be zapÛsobil - jako ãlovûk, kter˘
rozumí své i va‰í práci, nebo spí‰
jako úfiedník, kter˘ si pouze pro
tuto pfiíleÏitost oblékl uniformu?
Karel Kühnl pfiiletûl nûkdy

v prosinci a strávil na základnû

dva dny. ZapÛsobil na mû dobfie,

byl pfiátelsk˘ a bezprostfiední,

ptal se nás na na‰e zku‰enosti

a potfieby a snaÏil se získat infor-

mace o tom, jak se ãesk˘m vojá-

kÛm v Iráku Ïije a co by se dalo

pfiípadnû zlep‰it.

âím se zab˘vá‰ v souãasnosti?
Má‰ v úmyslu se opût zapojit do
nûjaké zahraniãní mise?
Teì jsem v Prostûjovû u své bûÏ-

né práce. Chtûla bych se urãitû

je‰tû zahraniãní mise zúãastnit,

byla to docela dobrá zku‰enost.

V̆ hledovû by se mohlo jednat

o misi v Afghánistánu.

Má‰ nûjak˘ plán do budoucna,
tj. chce‰ v armádû zÛstat a ãeho
v ní chce‰ dosáhnout?
V armádû rozhodnû zÛstat chci,

tahle práce mû baví. Ráda bych

jen ãasem zmûnila své zamûfiení.

Díky za rozhovor. ZN
Fota: archiv V. Schenkové
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Máma ode‰la. Otec, kdyÏ s dcerkou po ve-

ãerech sedával a pfiedãítal jí pohádky, se dí-

val na její vlasy, na tváfi, pozoroval její ru-

ce v klínû, kfiivku ‰íje, pohyby rtÛ, pfiivírá-

ní oãí a chvûní chfiípí. Byla vûrn˘m obra-

zem své matky.

KdyÏ vycházela z domu se ‰kolní bra‰nou

na zádech, kdyÏ si hrála v zahradû se sou-

sedovic dûtmi, stál za záclonou a pozoro-

val kaÏd˘ její pohyb. KdyÏ lezla na hru‰ku

a se smíchem kamarádÛm házela na hlavy

zralé plody, vycházel ven, pfiipraven˘,

kdyby jí noha mûla uklouznout. Ty chvíle,

kdy se nacházela mimo dosah jeho rukou,

byly pro nûj nejtûÏ‰í. Staãilo, aby za‰la za

roh, aby odbûhla na louku nebo k potoku,

a uÏ pobíhal po okolí, hledal ji, vyptával se

sousedÛ, i kdyÏ to bylo jen pár minut, co tu

je‰tû byla.

Vracela se rozesmátá, bezstarostná, ale on

ji vítal se svra‰tûl˘m oboãím. Objímal ji,

tiskl ji k sobû. Tu váÏnûla, utírala mu tváfie

prstíky a ptala se: „Tatínku, co ti je?“

A kdyÏ nedostávala Ïádnou odpovûì, tulila

se k nûmu a konej‰ila ho. Ale nerozumûla

mu. Nejdfiíve zapomnûla maminãinu tváfi,

potom její hlas a nakonec si na ni nevzpo-

mnûla vÛbec. Ne tak otec.

KdyÏ jí jednoho dne nenachystal do ‰koly

svaãinu, tázavû na nûj pohlédla. Nefiekl nic.

Ale uchopil její paÏi, kdyÏ sama sáhla po

noÏi. „Nebude to tfieba, posvaãíme spolu,“

fiekl ti‰e. OdloÏila bra‰nu do kouta. Sedl si

s ní ke kuchyÀskému stolu a zaãali se uãit.

KdyÏ chtûla vylézt na jabloÀ, ukázal jí ko-

‰ík jablek, které pro ni sám natrhal.

Posadili se spolu na terasu, on loupal ovo-

ce, podával jí pÛlmûsíãky z jablíãek, jeÏ

pfiedtím sám ochutnal. Samé nejslad‰í.

Usmíval se na ni, a kdyÏ se nasytili, vzal ji

za ruãku, hladil její vlasy a nakonec spolu

‰li na dlouhou procházku podél fieky

Luãiny. Jindy chodili moc daleko, aÏ

k pfiehradû za velik˘m kopcem. Brali s se-

bou prut a otec ji uãil dlouho a trpûlivû,

jak uvázat háãek, jak pfiipevnit splávek,

jakou návnadu pouÏít na okouna, jakou na

kapra. A kdyÏ nûco chytili, tak to otec sám

vykuchal a zbavil ‰upin. Opékali své úlov-

ky na ohníãku, jedli k tomu chléb, kter˘

o nûdûlích upekli, a kaÏd˘ pil to, co si pfii-

nesl. DomÛ se za takov˘ch veãerÛ vraceli

‰Èastni.

Otec ji uloÏil do postele, políbil ji na tvá-

fiiãku, popfiál dobrou noc, ale neÏ vy‰el, je‰-

tû jednou zkontroloval okno. Jen mal˘ vût-

ráãek nad ním mohl zÛstat otevfien˘, tako-

v˘ se síÈkou, Ïe by jím neproklouzla ani

my‰. Nechal u ní rozsvícenou malou lam-

piãku, ale i tu zhasil, kdyÏ se na ni po pÛl-

noci pfii‰el podívat.

Poté, co se na sousedy nûkolikrát osopil,

pfiestali pfiicházet k plotu na kus fieãi.

Po‰Èák vhazoval dopisy do schránky pfie-

místûné na branku a pospíchal dál. Jen dûti

pfielezly pfies plot, zaÈukaly na okno a doÏa-

dovaly se, aby vy‰la ven. Chtûla, ale kdyÏ

uvidûla tátovu tváfi, zavrtûla hlaviãkou

a nechala záclonu splynout na své místo.

Ani v zahradû, ani v oknû se uÏ neukázala.

KdyÏ pfii úklidu na‰el pod její postelí kníÏ-

ku, která nebyla z jejich knihovny, a lístek

psan˘ cizí rukou, s holãiãím povídáním

a mnoha kvíteãky a srdíãky, opravil v‰ecky

díry v plotû a na jeho hfieben napnul ostna-

t˘ drát. Na brance se objevil fietûz s tûÏk˘m

zámkem. „Teì uÏ bude pokoj,“ fiekl jí veãer

nad pohádkami a ona si k nûmu pfiisedla

blíÏ, hlaviãku opfiela o jeho rameno a odpo-

vûdûla: „Ano, tatínku.“ Pak ãekala na 

úsmûv, a kdyÏ ten rozjasnil jeho tváfi, zavr-

nûla jako kotû a svinula se do klubíãka.

Spící ji odnesl do jejího pokojíãku. Jen jí

zul baãkÛrky, pfiikryl aÏ po bradu a dlouho

na ni hledûl. Jako by nûco v její tváfii hle-

dal. Pak ‰el i on spát.

Onoho dne musel do mûsta. JiÏ den dfiíve

pro ni pfiipravil v‰e potfiebné. Do pokojíãku

pfiinesl snídani, koãárek pfiivezl z chodby

a sám v nûm uloÏil do pefiinek panenku.

Je‰tû podfiimovala, kdyÏ jí vzal z ruky ve-

ãer rozeãtenou kníÏku, poloÏil ji na noãní

stolek a pfiesvûdãil se, zda je v‰e, jak má

b˘t. Na komodû leÏel lístek s pfiáním dob-

rého jitra a s pfiíslibem, Ïe brzy bude zpût.

Pak zavfiel pokojík, otoãil klíãem, pfiinesl

ze sklepa lepicí pásku a peãlivû zalepil

v‰ecky ‰kvírky. Stejnû dÛkladnû zavfiel

dvefie domku, je‰tû jednou obe‰el plot 

a ujistil se, Ïe v nûm není Ïádná nová díra.

Otevfiel a pak za sebou znovu zavfiel na

klíã visací zámek na brance. Je‰tû jednou

pohlédl na dÛm i zahradu a vydal se na ce-

stu.

ZÛstal tam déle, neÏ pfiedpokládal. Slunce

se pomalu sklánûlo k obzoru, kdyÏ mezi

domky a zahradami pospíchal domÛ. Pfii 

otevírání branky málem nezlomil klíã.

Nechal ji tak a bûÏel ke dvefiím domku. I ty

spí‰ rozrazil neÏ otevfiel a uÏ byl u jejího

pokoje. Zavolal na ni. Neozvala se.

Probíral se svazkem klíãÛ, volal znovu

a znovu, tloukl pfii tom loktem do dvefií,

ale aÏ po chvíli si uvûdomil, Ïe ten klíã ne-

chal leÏet na prahu. Padl na kolena a v ‰e-

ru krátkozrace zíral kolem sebe.

Nepfiestával vyslovovat její jméno, ale uÏ

to neznûlo jako volání. Spí‰ ‰kemrání o as-

poÀ jeden hlásek.

Dvefie se rozletûly a lepicí páska se roztrhla

jako star˘ hadr. Jeden pás se odlepil a sne-

sl se na podlahu. LeÏela na post˘lce oble-

ãená, s vlasy spleten˘mi do copánkÛ.

Usmívala se a v ruce mûla panenku. NeÏila.

KdyÏ tûch nemnoho smuteãních hostÛ ode-

‰lo, pofiád tam stál a pozoroval hrobníky,

dvojãata, se stejn˘mi bfiichy a zvykem pít

vÏdy v jednu chvíli zteplalé pivo. Díval se,

jak mizí nejdfiíve bílé víko rakve, pak i kvû-

tiny, a stál nehybnû i potom, co dílo bylo

dokonãeno a kaÏd˘ z hrobníkÛ ho na rozlo-

uãenou poklepal po jiném rameni. Îmoulal

v ruce klobouk a obãas si pfiejel rukou po

hlavû, jako by chtûl na lebce pfiidrÏet tûch

pár ‰ediv˘ch vlasÛ. Pak ruka pfiikryla oãi.

Cel˘ se pláãem roztfiásl.

Rozhlédl se. Nikde nikdo, jen dlouhé stíny

veãera a v korunách stromÛ pípání usínají-

cích ptákÛ. Pfiistoupil ke vzrostlému kefii 

opodál, chvíli si jej ze v‰ech stran prohlí-

Ïel. Uchopil do ruky jeden prut, pak druh˘

a tfietí, v‰ecky je lámal, aÏ jich mûl celou 

otep. Vrátil se ke hrobu a pak dlouho, do-

kud na to vidûl, pracoval.

KdyÏ uÏ na nebi záfiily hvûzdy, vyrovnal

záda a napfiímil se. Poodstoupil a pohledûl

na své dílo. K˘vl na souhlas, nasadil si klo-

bouk a vydal se ke hfibitovní bránû.

Kolem hrobeãku byl upleten pevn˘ proutû-

n˘ plot.

Studentsk˘ klub

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

V tûchto kategoriích:         ➽ poezie         ➽   próza         ➽   ilustrace
Po roãní odmlce vyhla‰ujeme nov˘ roãník

soutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slav-

né krajanky, naivní malífiky a básnífiky Marie

Kodovské. Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit kdo-

koliv literárnû ãi v˘tvarnû ãinn˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ po-

ãíná leto‰ním lednem a potrvá aÏ do konce

srpna, kdy budou v‰echny pfiíspûvky vyhod-

noceny. Na podzim bude ve Studentském

klubu SVâ pro autory uspofiádán tradiãní li-

terární veãer spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰e-

ním a ocenûním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete, malujte a fotografuj-

te, va‰í fantazii se meze nekladou. SoutûÏ ne-

ní tematicky, Ïánrovû ani teritoriálnû vyme-

zena (hranice r˘mafiovského regionu nejsou

zavazující). Zasílejte nám své básnû, povíd-

ky, fejetony (nejlépe v elektronické podobû)

i v˘tvarné poãiny a fotografie, ty nejzajíma-

vûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiís-

pûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe vyjadfiují au-

tofii souhlas s jeho pfiípadn˘m oti‰tûním na

stránkách R˘mafiovského horizontu.

Neãitelné rukopisné literární práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.  ZN

próza
Zdislav Wegner: Láska aÏ za hrob
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11. 8. 1941 zemfi. Antonín Hudeãek, malífi (nar. 14. 1. 1872) - 65. v˘r. úm.
14. 8. 1956 zemfi. Bertold Brecht, nûmeck˘ spisovatel a reÏisér (nar. 

10. 2. 1898) - 50. v˘roãí úmrtí
15. 8. 1771 nar. Walter Scott, skotsk˘ prozaik (zemfi. 21. 9. 1832) 

- 235. v˘roãí narození
15. 8. 1951 zemfi. Jan Welzl, cestovatel a polárník (nar. 15. 8. 1868) 

- 55. v˘roãí úmrtí
16. 8. 1596 nar. Fridrich Falck˘, ãesk˘ král (zemfi. 29. 11. 1632) - 410. v˘-

roãí narození
19. 8. 1936 zastfielen Federico García Lorca, ‰panûlsk˘ básník a dramatik 

(nar. 5. 6. 1896) - 70. v˘roãí úmrtí
20. 8. 1796 nar. Václav Babinsk˘, legendární loupeÏník (zemfi. 1. 8. 1879)

- 210. v˘roãí narození
22. 8. 1891 zemfi. Jan Neruda, spisovatel (nar. 9. 7. 1834) - 115. v˘r. úm.
23. 8. Mezinárodní den vzpomínky na obchod s otroky a jeho zru‰ení
23. 8. 1851 nar. Alois Jirásek, spisovatel (zemfi. 12. 3. 1930) - 155. v˘-

roãí narození
23. 8. 1981 zemfi. Jifiina ·ejbalová, hereãka (nar. 17. 9. 1905) - 25. v˘r. úm.
26. 8. 1346 zemfi. Jan Lucembursk˘, ãesk˘ král (nar. 10. 8. 1296) 

- 660. v˘roãí úmrtí
27. 8. 1871 nar. Theodore Dreiser, americk˘ prozaik a Ïurnalista (zemfi. 

28. 12. 1945) - 135. v˘roãí narození
31. 8. 1941 zemfi. Marina Cvetajevová, ruská spisovatelka (nar. 8. 10. 1892)

- 65. v˘roãí úmrtí
1. 9. 1941 zemfi. Jifií Orten (vl. jm. J. Ohrenstein), spisovatel (nar. 30. 8. 1919)

- 65. v˘roãí úmrtí
4. 9. 1791 nar. Jan Svatopluk Presl, botanik, spolutvÛrce ãeské pfiírodo-

vûdecké terminologie (zemfi. 6. 4. 1849) - 215. v˘roãí narození
5. 9. 1876 nar. Antonín Benjamín Svojsík, ãesk˘ pedagog a zakladatel 

skautingu (zemfi. 17. 9. 1938) - 130. v˘roãí narození
5. 9. 1946 nar. Jindfiich ·treit, fotograf - 60. v˘roãí narození
6. 9. 1791 Leopold II. korunován v Praze na ãeského krále - 215. v˘roãí
6. 9. 1791 svûtová premiéra opery W. A. Mozarta Titus v Praze - 215. v˘r.
7. 9. 1901 nar. Jarmila Glazarová, spisovatelka (zemfi. 20. 2. 1977) 

- 105. v˘roãí narození
8. 9. Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966
8. a 9. 9. Dny evropského dûdictví (2. víkend v záfií), v âR se slaví od ro-

ku 1991 z podnûtu SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy
a Slezska, souãástí jsou dny otevfien˘ch dvefií památek

8. 9. 1841 nar. Antonín Dvofiák, skladatel (zemfi. 1. 5. 1904) - 165. v˘r. nar.
8. 9. 1921 zemfi. Jan Jansk˘, lékafi, objevitel ãtyfi krevních skupin (nar. 

3. 4. 1873) - 85. v˘roãí úmrtí
9. 9. 1901 zemfi. Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec, fran-

couzsk˘ malífi a grafik (nar. 24. 11. 1864) - 105. v˘roãí úmrtí
14. 9. 1321 zemfi. Dante Alighieri, italsk˘ básník (nar. v kvûtnu 1265) 

- 685. v˘roãí úmrtí
14. 9. 1886 nar. Jan Masaryk, politik (zemfi. 10. 3. 1948) - 120. v˘r. nar.

Pranostiky na mûsíc srpen
• Srpen má nejkrásnûj‰í poãasí v roce.

• Co srpen neuvafií, to uÏ záfií nedosmaÏí.

• Srpen a únor - tepla a zimy úmor.

• V srpnu jiÏ nelze slunci mnoho vûfiit.

• I kdyÏ ze strni‰È obãas fuãí, horko nás pfiece jen muãí.

• Rosí-li v srpnu silnû tráva, pûkné povûtfií se oãekává.

• KdyÏ v srpnu moc hfiímá, bude na sníh bohatá zima.

• KdyÏ pálí srpen, bude pálit i víno.

• Srpen z poãátku-li hfieje, zima pak se dlouho snûhem skvûje.

• Moc hub srpnov˘ch - moc vánic snûhov˘ch.

• Nejsou-li v srpnu hfiiby, nebude v zimû snûhu.

• VavfiincÛv dé‰È - my‰í úroda. (10. srpna)

• Svatá Terezie zasazuje zimní okna. (15. srpna)

• Od svatého Bartolomûje slunce jiÏ tolik nehfieje. (24. srpna)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - záfií 2006

Mûstská knihovna

PÛjãovní doba o prázdninách
od 10. 7. 2006 do 31. 8. 2006

PO  9 - 16 hod., ÚT 9 - 16 hod., ST zavfieno, âT 9 - 16 hod., PÁ 9 - 16 hod., SO  zavfieno          Vedení MûK R˘mafiov

V˘mûnn˘ bazar knih
Máte doma pfieãtenou nebo nepotfiebnou

knihu, které se chcete zbavit? Îádná kniha

nepatfií do sbûru - mÛÏe slouÏit dal‰ím zá-

jemcÛm. Za tímto úãelem pofiádá Mûstská

knihovna R˘mafiov v˘mûnn˘ bazar knih.

Pfiineste nepotfiebnou knihu a vymûÀte ji za

jinou. Bazar trvá aÏ do konce srpna.

Ve‰keré transakce budou probíhat zcela

zdarma. Hana Pavlásková

Program v˘stav: srpen Putovní v˘stava soutûÏních prací

O nejhezãí krajkov˘ obal na knihu Hanse Christiana Andersena

záfií Baroko (V̆ stava prací z projektu ZU· R˘mafiov)

Mûstská knihovna a Mûstské muzeum R˘mafiov
zvou v úter˘ 5. záfií 17.00 do knihovny na besedu s Mgr. Jifiím Karlem

Hry a hraní v R˘mafiovû a ve stfiedovûku vÛbec
(hry hazardní, spoleãenské, dûtské a hraãky ãi sportovní prostfiedky a jejich pfietrvávání do dne‰ních ãi nedávn˘ch dob
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

5. 8. - 3. 9. 2006  Miroslav ·najdr - obrazy
Galerie Octopus nabízí v˘stavu dûl Miroslava ·najdra st.

Nová v˘stava v r˘mafiovském muzeu,
která byla zahájena slavnostní verni-
sáÏí v sobotu 5. srpna, potû‰í pfiede-
v‰ím pfiíznivce abstraktního umûní.
Galerie Octopus pfiedstavuje rozsáhl˘
v˘bor z prací olomouckého malífie
a kreslífie Miroslava ·najdra st.
Miroslav ·najdr st. pochází z rodi-

ny, v níÏ se umûlecké nadání dûdí

z generace na generaci. Jeho otec

byl znám˘m malífiem a v˘tvarnic-

tví se vûnují také jeho dva synové.

Miroslav ·najdr st. se navíc kromû

v˘tvarné tvorby vûnuje hudbû.

Vztah k ní u nûj zpoãátku dokon-

ce pfievaÏoval, v letech 1952 -

1956 vystudoval Vojenskou hu-

dební ‰kolu v Liberci a posléze,

v letech 1962 - 1967, Státní kon-

zervatofi v Brnû, obor lesní roh.

Cel˘ch ãtyfiicet let pÛsobil jako

hornista v Moravské filharmonii

Olomouc.

V R˘mafiovû se v‰ak Miroslav

·najdr st. pfiedstavil jako v˘tvar-

ník. StûÏejní období jeho tvorby

spadá do ‰edesát˘ch let, doby od-

váÏn˘ch experimentÛ v umûní 

obecnû. V letech 1963 - 1965 byl

ãlenem olomoucké skupiny

Ohnisko a od roku 1965 se rovnûÏ

zaãal úãastnit kolektivních v˘stav

u nás i v zahraniãí, napfi. ve ·pa-

nûlsku, Polsku, Nûmecku, Francii,

ale i v zámofií. Samostatnû vysta-

vuje od roku 1967. Jeho práce jsou

zastoupeny v soukrom˘ch sbír-

kách i v celé fiadû galerií, vãetnû

Národní galerie v Praze, Mo-

ravské galerie v Brnû ãi Staatliche

Kunstsammlungen v DráÏìanech.

Od poãátku 90. let je Miroslav

·najdr st. ãlenem TT klubu v˘-

tvarn˘ch umûlcÛ a teoretikÛ

v Brnû, dále Spolku olomouck˘ch

v˘tvarníkÛ a Umûlecké besedy.

S charakterem ·najdrovy tvorby

i s jejím v˘vojem od poãátkÛ 

v 60. letech aÏ po souãasnost se-

známil úãastníky vernisáÏe odbor-

ník na moderní umûní, teoretik Jifií

Valoch. Jeho v˘klad mohl poskyt-

nout urãitá vodít-

ka pro interpreta-

ci vystaven˘ch

dûl, reprezentují-

cích jeden z ne-

pfiehlédnuteln˘ch

projevÛ abstrakt-

ního umûní, tvor-

by, která je ne-

snadno proniknu-

telná bez znalosti

‰ir‰ích souvislostí

autorovy umûlec-

ké koncepce.

Miroslav ·najdr st. v r˘mafiovské

galerii vystavuje pfiedev‰ím roz-

mûrná plátna z posledních let na

téma ãtyfi roãních dob. Typick˘mi

znaky jeho prací jsou prÛnik mal-

by a kresby, v˘razná barevnost,

která dle slov samotného autora

ãerpá podnûty z pfiírody, a také pa-

trná rytmiãnost kompozice, vy-

cházející z hudebnû-v˘tvarného

zaloÏení tvÛrce (ostatnû ãtvero

roãních období rovnûÏ patfií mezi

oblíbené hudební námûty).

Kromû obrazÛ inspirovan˘ch pfií-

rodním kolobûhem Miroslav

·najdr st. nabízí r˘mafiovskému

publiku i nûkolik sv˘ch zajíma-

v˘ch parafrází, mezi nimiÏ vyniká

parafráze slavného obrazu

Gustava Klimta Bukov˘ les. ZN

âERVENEC - ZÁ¤Í

ÚT- PÁ ........... 9.00 - 12.00 .. 13.00 - 19.00

SO .................. 9.00 - 12.00 .. 13.00 - 17.00

NE a svátky ...           13.00 - 17.00

ÚNOR - âERVEN ¤ÍJEN - KVùTEN

ÚT - PÁ ......... 9.00 - 12.00 .. 13.00 - 18.00

SO .................. 9.00 - 12.00 .. 13.00 - 17.00

NE a svátky ..           13.00 - 17.00

Zmûna náv‰tûvní doby muzea
zavfieno v lednu a v‰echna pondûlí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Vojtûch Bravenec ......................................................... Malá ·táhle

Elen Habartová ............................................................ R˘mafiov

Pavla Koneãná ............................................................ Stará Ves

Patrik Marcinák ........................................................... R˘mafiov

Franti‰ek Moják ........................................................... Jamartice

Filip Pinìák ................................................................. Stará Ves

Filip Stolarik ................................................................ R˘mafiov

David Tyl‰ar ................................................................ Jamartice

Ema Îáková ................................................................ R˘mafiov

Tomá‰ Rakita ............................................................... Janovice

Jakub Pernica ............................................................... R˘mafiov

Rozlouãili jsme se
Zdenûk Macháãek - R˘mafiov ....... 1946

Rudolf Ziegler - R˘mafiov ...... 1911

Jordanis Amanatidis - Horní Mûsto ........ 1937

Jan Coufal - R˘mafiov ..... 1941

Pavel Matysík - Skály ....... 1957

Koloman Pomothy - Skály ..... 1935

Markéta Luke‰ová - Dolní Moravice ...... 1925

Václav Jirásek - R˘mafiov ........ 1945

Pavel Bednár - R˘mafiov ....... 1953

Pavlína Chromá - Jifiíkov ....... 1927

Karel Danûk - R˘mafiov ...... 1941

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

Anna Lysáãková - R˘mafiov ................................................ 80 let

Ferdinand ·tûpek - R˘mafiov ............................................... 80 let

BoÏena Geroltová - R˘mafiov ............................................... 81 let

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

Anna Hladíková - R˘mafiov .................................................. 85 let

Josef Vymazal - R˘mafiov ..................................................... 86 let

Anna Klime‰ová - Janovice .................................................. 87 let

Jindfii‰ka Pospí‰ilová - R˘mafiov .......................................... 89 let

Karel Hanu‰ - R˘mafiov ........................................................ 80 let

Hedvika ·tûpaníková - R˘mafiov .......................................... 83 let

Jan Rezák - R˘mafiov ............................................................ 86 let

Josef Vymazal - R˘mafiov ..................................................... 86 let

Marie ·tûpjáková - R˘mafiov ................................................ 86 let

Ludmila KoÀafiíková - R˘mafiov ........................................... 88 let

Matrika MûÚ R˘mafiov

Blahopfiání

V tûchto dnech se doÏívá krásn˘ch 80. naroze-

nin na‰e manÏelka, maminka a babiãka, paní

Ludmila Vánská z R˘mafiova. Za v‰echno hez-

ké jí ze srdce dûkujeme a pfiejeme jí v‰e nej-

lep‰í a hodnû ‰tûstí a zdraví do dal‰ích let.

Zdenûk, Irenka, Tomá‰ a Fano‰
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âtvrtého srpna 2006, patrnû

o polednách, uplynulo 700 let od

události, která zdûsila Evropu

a uvrhla ãeské království, jednu

ze stfiedovûk˘ch velmocí, na ãty-

fii roky do zmatkÛ a na okraj zá-

niku. Dodnes ji pociÈujeme jako

nesmírnû bolestivou. VraÈme se

v‰ak o sedm staletí zpût.

Je srpen 1300 a skvûl˘ Václav II.

(*1271), syn Pfiemysla Otakara

II., je korunován v starobylém

Hnûzdnû na polského krále. 

26. 5. 1303 si bere za Ïenu Eli-

‰ku Rejãku, dceru zavraÏdûného

Piastovce Pfiemysla Pohrobka.

27. 8. 1301 slavnostnû vkládají

ve Stoliãném Bûlehradu dvanác-

tiletému ãeskému a polskému

kralevici a budoucímu ãeskému

králi Václavu III. (*6. 10.1289) na

hlavu korunu svato‰tûpánskou, 

osifielou po Arpádovcích. S titu-

lem a mocí pfiijímá král jméno

Ladislav V. Nepfiichází jako cizí,

neboÈ i v jeho Ïilách koluje tem-

peramentní arpádovská krev.

Trvá pouhé dva roky a Václav II.

táhne na pomoc synu, kdyÏ pfie-

vaha maìarské ‰lechty podnûco-

vaná velmoÏem Matú‰em âá-

kem Trenãiansk˘m od zvolené-

ho panovníka odpadá a o vládu

usiluje jiÏ dfiíve protikandidát

zemfielého Ondfieje III., neapol-

sk˘ anjouovec Karel Robert.

Královského prince a krále Uher

Václava zachránil otec pro ãesk˘

a polsk˘ trÛn.

RÛst moci Václava II. se stává tr-

nem v oku fiímského krále Albre-

chta Habsburského. PapeÏ Boni-

fác III. sice Ïádné v˘hrady proti

zboÏnému ãeskému králi nemá,

ale pfiipojuje se téÏ, aby získal

spojence proti králi Francie

Filipu Sliãnému. AlbrechtÛv

vpád ke Kutné Hofie, ãeské

stfiíbrné pokladnici, v‰ak konãí

na konci fiíjna 1304 naprost˘m

fiaskem. NeÏ dojde ke stfietnutí,

vojsko útoãníka se dává na útûk.

Nejasná situace, zadluÏení ães-

kého krále, tlak ‰lechty, která se

snaÏí vyuÏít sloÏité doby, a am-

bice sousedních státÛ si Ïádají

sloÏitá fie‰ení a uÏití v‰ech fines

tehdej‰í diplomacie. NeÏ v‰ak

mÛÏe král v‰e ukonãit, pfiichází

dal‰í tragédie.

21. ãervna 1305 umírá na sou-

chotiny ãesk˘ a polsk˘ král

Václav II. teprve ãtyfiiatfiicetile-

t˘. Co v‰e je‰tû mohl dokázat.

·estnáctilet˘ sirotek, kralevic

ãesk˘, král polsk˘ a jiÏ jen no-

minální uhersk˘, se zprvu nezdá

tím prav˘m, fiíkají souãasníci.

Nevyhranûn˘ chlapec neunesl

lesk postavení a víc neÏ poslání

se pr˘ vûnuje zdrav˘ i pohledn˘

mladík noãním pitkám s uroze-

n˘mi pfiáteli a údajnû nerozváÏ-

nû h˘fií nesplniteln˘mi sliby i da-

ry. Kronikáfii sice ponûkud nad-

sazují, ale zmûnit se Václav roz-

hodnû musí. Historici se shodují

s kronikáfii, Ïe jeho pfiemûna by-

la obdivuhodná, a nûkdy ji pfiiãí-

tají i neãekanému sÀatku s velmi

pÛvabnou, leã nikoli bohatou ani

vlivnou Violou Tû‰ínskou. Nej-

spí‰e díky otcov˘m rádcÛm se 

obou trÛnÛ ujímá jako zral˘ pa-

novník, kter˘ se mÛÏe zafiadit ke

sv˘m velk˘m královsk˘m pfied-

kÛm.

První kroky vedou k uklidnûní

situace a lze je nazvat neobyãej-

nû realistick˘mi, cílevûdom˘mi

a prozírav˘mi. Albrechtovo ne-

pfiátelství násobené ostudn˘m

rozuzlením jeho ãeského taÏení

1304 eliminuje odstoupením

sporného Chebska a nárokÛ na

Mí‰eÀsko. Rozumû se vzdává

beztak iluzorních nárokÛ na 

uhersk˘ trÛn. Získává hlubokou

oddanost a v˘znamné spojenec-

tví Oty Bavorského, dal‰ího pre-

tendenta uherského dûdictví.

Na jafie 1306 dob˘vá Krakov tu-

h˘ VáclavÛv sok Ladislav Lo-

k˘tek (1260 - 1333). Ostatní ri-

valové jsou nyní spojenci a král

má volné ruce k urovnání vûcí

v Polsku. Snad jen podotknout,

Ïe ãesko-polská unie byla snem

mnoha generací obou národÛ

a zvaÏovala se je‰tû za druhé

svûtové války. Ale k vûci. Snad

s mírn˘m pochopením lze vyãí-

tat králi, Ïe mladická prchlivost

neumí v napjaté situaci taktiãtûji 

urovnat pomûry téÏ s lavírující

domácí ‰lechtou nebo aspoÀ na-

ãas utajit riskantní plány. Pa-

novník otevfienû, unáhlenû a jistû

i naivnû vyhroÏuje vymáháním

podezfiele nabyt˘ch statkÛ a za-

ãíná zakládat opûrné body zfie-

telnû namífiené proti velk˘m ‰le-

chtick˘m drÏavám zvlá‰tû na

Moravû. Pfiedãasnû prozrazuje,

co mÛÏe oãekávat nestálá a ne-

jednotná aristokracie, jeÏ se od

ostatních obyvatel království

pfiíli‰ neli‰í, aÏ skonãí polská

kampaÀ. ·lechtu irituje i spoje-

nectvím s mûsty a církví.

Následek na sebe nenechává ãe-

kat. V ãervenci 1306 pfiipravil

Václav III. váleãnou v˘pravu do

Polska, uklidnil sousední protiv-

níky, ... bohuÏel nikoli vlastní

pfiedáky. Pfiesunuje se pfies Brno

do Olomouce. DoráÏí vût‰í ãást

ãeské v˘pravy a ãeká se jen na

moravské síly. Není zcela jasné,

jak se v‰e dál odehrálo, a nevíme

nic ani o aktérech. Zdá se, Ïe ko-

lem horkého poledne 4. srpna

1306 bere mlad˘ vojevÛdce una-

ven vedrem za vdûk chladnou sí-

ní dûkanského paláce. Krátce se

prospí. Pak snad opustí loÏe

a vychází na chodbu ... z temné-

ho zákoutí bl˘skne d˘ka. Jen tfii

rány ... Poslední z královské li-

nie slavn˘ch PfiemyslovcÛ se

hroutí s v˘kfiikem na studenou

dlaÏbu. Konec nadûjím. Pfiibíhají

lidé krále. Vrhají se na postavu,

která tfiímá zakrvácenou d˘ku. Je

to vrah, nebo jen svûdek hrÛzné 

události? Vrhají se na nûj ... Bijí

a bodají, sekají a znovu bijí v ne-

zmûrné zufiivosti a zoufalství.

Neznám˘ se nebrání, padá.

Stra‰livû zohavené tûlo nedovo-

luje rozpoznat dal‰í obûÈ. Zámûr,

zlá náhoda ãi zkratové jednání?

Kdo ví!

Nelze rekonstruovat, kdo stál ãi

co bylo za tragédií. Kronikáfii se

li‰í podle toho, na koho chtûli je-

jich autofii asi zámûrnû vrhnout

podezfiení ãi kterého ze sv˘ch

mecená‰Û naopak chtûli utajit.

Qui bono - komu k prospûchu,

zeptal by se soudce. Václav ·tû-

pán, jeden z nejv˘znamnûj‰ích

moravistÛ dne‰ka, se po nûkoli-

káté k smutné události vrací, na-

bízí celou ‰kálu moÏností a shr-

nuje léta bádání celé historické

obce.

Nejmenovaného Durynka, vraha

podle Dalimila, ãi Durynka Kon-

ráda z Muhlova, jinak Konráda

z Botensteina, podle Petra

Îitavského, si mÛÏeme ‰krtnout

hned. KaÏd˘ ãesk˘ moderní his-

torik ví, Ïe si onen „zmasakrova-

n˘“ poklidnû Ïil na sv˘ch stat-

cích je‰tû léta po události v dobû,

kdy johanita, fieãen˘ Dalimil,

kroniku psal. Snad jen naprost˘

ignorant by na uvedené teorii na-

dále trval i dnes. Nemohli to b˘t

ani dal‰í Durynkové, Konrád

z Erfurtu ãi opat Ota Durynsk˘,

zbraslav‰tí cisterciáci. Zvlá‰tû 

opat nejvíce ovlivnil obrat

Václava III. na cestu dobré vlá-

dy, jejich nafiãení mají dne‰ní ba-

datelé za krajnû nespravedlivé.

Albrecht Rakousk˘? S ním se

Václav vyrovnal. Pravda, vyuÏil

Václavovu smrt a prosadil na

ãesk˘ trÛn syna Rudolfa, ale jed-

nal, jak bylo bûÏn˘m zvykem.

Není nejspí‰e iniciátorem udá-

losti. Jak˘ by mûl ze smrti mla-

díka na ãeském trÛnû prospûch

Karel Robert z Anjou, vÏdyÈ se

uhersk˘ch ambicí vzdal? S Ma-

tú‰em âákem je to jiná, 1305

bránil Václavovu spojenci Otu

Bavorskému v pfievzetí moci

v Uhrách, neboÈ ji usurpoval

sám, a stál i za Václavov˘m vy-

hnáním. Jistû se cítil ohroÏen.

A Ladislav Lok˘tek? VÏdyÈ vá-

Slzy zemí Koruny království ãeského
Z historie

Pamûtní stfiíbrná mince k 700. v˘-
roãí vymfiení PfiemyslovcÛ po meãi
Václavem III.
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Servis sluÏeb

na Jesenické ulici
od 31. 7. do 31. 8. 2006 Aquacentrum uzavfieno

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Hotel U Zámku v Janovicích zve na tenisové souboje

Provoz na kurtech kaÏd˘ den od 8.00 - 20.00

Rezervace na tel.: 777 696 888 nebo 554 283 042

nebo na recepci hotelu U Zámku

TENISOV¯ KURT JANOVICE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
DO ODVOLÁNÍ JE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN

Z DÒVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE

sobota 12. srpna 19.30

Prime
Komedie (USA 2005)

Fotografka Rafi fie‰í po rozvodu svoje zklamání z muÏÛ se zku‰enou

terapeutkou Lisou. Ta jí poradí, aby si na‰la takového muÏe, kter˘ jí

zase vrátí chuÈ do Ïivota. Rafi se seznámí s okouzlujícím o 14 let

mlad‰ím muÏem. Pfii terapiích záfií ‰tûstím a pfii popisování svého

vztahu zabíhá do nejvût‰ích intimností. Lisa je spokojená, ale jen do

okamÏiku, neÏ zjistí, Ïe oním skvûl˘m milencem je její syn... V hl.

rolích U. Thurman, M. Streep. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 19. srpna 19.30

Tristan a Isolda
Romantické drama (Anglie/USA 2005)

Tristan byl královsk˘m synem, a i kdyÏ brzy osifiel, dostalo se mu ry-

tífiského vychování. Usadil se na dvofie svého str˘ce Marca, kterému

oddanû slouÏil. Marco se rozhodl oÏenit s krásnou Isoldou, ale nápoj

lásky pfiipraven˘ pro novomanÏele vypijí náhodou právû Tristan

a Isolda. Isolda se stane Marcovou Ïenou, av‰ak milenci se tajnû

schází a jsou pfiistiÏeni.... Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 26. srpna 19.30

Zkrocená hora
Drama (USA 2005)

Milostn˘ pfiíbûh dvou mlad˘ch muÏÛ, ranãera a kovboje, ktefií se pozna-

li v létû roku 1963 a stali se pfiáteli na cel˘ Ïivot. ProÏili mnoho radostí

i tragédií, díky kter˘m poznali slabost a sílu lásky. Aãkoliv se oba ãasem

oÏenili, zji‰Èují, Ïe jejich city ani ãas neoslabil. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 2. záfií 19.30

Tráva
Komedie (USA/Nûmecko 2006)

Prohulená parodie legendárního osvûtového filmu z roku 1936 proti

uÏívání marihuany, „která hodnou americkou mládeÏ strhává do pe-

keln˘ch hlubin sexuálního ‰ílenství“... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 9. záfií 19.30

·ifra mistra Leonarda
Drama (USA 2006)

ZavraÏdûn˘ správce Louvru zanechal za sebou spoustu mystick˘ch

stop a symbolÛ, na jejichÏ základû zaãnou zasvûcení odkr˘vat sérii

ohromujících tajemství, která mohou otfiást samotnou podstatou lid-

ského bytí... Hrají: T. Hanks, A. Tautou, J. Reno.  Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 15. záfií 19.30

Producenti
Komediální muzikál (USA 2005)

Film ze svûta divadelních producentÛ o bezchybném plánu jak zpro-

nevûfiit spoustu penûz. Staãí najít nejhor‰í hru v‰ech dob a vyprodu-

kovat totální propadák. Problém nastane, kdyÏ se propadáku dostane

kladné odezvy u obecenstva... Hrají: M. Broderick, U. Thurman ...

Pfiístupn˘ od 12 let

leãná operace mífiila pfiímo proti

nûmu.

Zahraniãní vliv na vraÏdu nelze

zcela podcenit, pfiesto pouãená

moderní vûda hledá v ãesk˘ch

fiadách. Opozice sousedních stá-

tÛ mûla dostatek sil i ãáku na

moÏné vítûzství, narozdíl od ne-

jednotné domácí ‰lechty, jejíÏ

moÏnosti byly omezené a pro-

blémy na spadnutí. Mohlo ji za-

stavit snad jen obvinûní z králo-

vraÏdy, jeÏ se povaÏovala za vût-

‰í zloãin neÏ vraÏda otce. I zde

odmítnûme nejprve RoÏmberky,

ktefií se mohli mstít za smrt

Závi‰e z Falken‰tejna pod Hlu-

bokou jen autoru exekuce vévo-

dovi Mikulá‰i Opavskému, levo-

boãku Pfiemysla Otakara II.

Liché je téÏ podezfiení na

Jindfiicha z Lipé. Rozhodnû jsou

v‰ak podezfielí znejistûlí morav-

‰tí ·ternberkové, navíc pfiíbuzní

âákovi, i ãe‰tí Hrutovici, vãetnû

fiady pánÛ, z nichÏ se kaÏd˘ cítil

právem ohroÏen na majetku i Ïi-

votû. Bavor ze Strakonic, Vilém

Zajíc z Valdeka, Mikulá‰ Opav-

sk˘, spojenec Lok˘tka poté, co

mu Václav II. odebral úfiad nej-

vy‰‰ího hejtmana v Polsku, a mo-

hli bychom pokraãovat dál. Lze

jen shrnout, Ïe po zváÏení v‰ech

dosud znám˘ch okolností pode-

zírají v‰ichni renomovaní bada-

telé dne‰ka z královraÏdy nûkte-

rou spikleneckou skupinu domá-

cí ãeské ãi moravské ‰lechty,

moÏná ve srozumûní s Ladisla-

vem Lok˘tkem ãi Matú‰em

âákem. PfiestoÏe se jiÏ podafiilo

znaãnû zmen‰it okruh podezfie-

l˘ch, urãení jednoznaãného pÛ-

vodce národní tragédie z léta

1306 je a patrnû zÛstane navÏdy

nevyfie‰eno. Ztráta vynikajícího

rodu je pro zemi dodnes zoufale

nevratn˘m tragick˘m bodem

ãesk˘ch dûjin, ale zemû nakonec

nebezpeãné interregnum pfiestála

a proÏila svÛj dal‰í vrchol díky

vynikajícím potomkÛm velkého

evropského diplomata a bojov-

ného krále Jana Lucemburského

a Eli‰ky Pfiemyslovny.

Závûrem je‰tû dodat, Ïe krátká

Václavova vláda, jeÏ nevyvrcho-

lila korunovací, aÈ se jakkoli za-

psala do povûdomí národa, zpÛ-

sobila, Ïe se staletí nepoãítal její

hlavní protagonista do fiady ães-

k˘ch králÛ, takÏe Václav, syn

Karla IV., b˘val je‰tû psán

Wencezlaus tertius, tedy tfietí,

a aÏ do své smrti netu‰il, Ïe jej

pojmenujeme Václavem IV. 

Mgr. Jifií Karel

Podûkování
Chtûla bych Vám, pane Mgr. Jifií Karle, jménem sv˘m i sv˘ch pfiátel velmi podûkovat za rubriku o historii. Va‰e ãlánky byly vÏdy po-

uãné a zajímavé. Zdraví Vás ãtenáfika Olga ·típková z A‰e
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Organizace a spolky

Ve Stránském se stfiílelo ku ptáku
Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Sovinecko zorganizovala na druh˘

ãervencov˘ víkend (8. - 9. 7.) jiÏ

pát˘ roãník stfiedovûk˘ch her

a soutûÏí Stfielby ku ptáku. Na tuto

atraktivní podívanou zavítalo více

jak padesát náv‰tûvníkÛ, tfiiatfiicet

z nich si vyzkou‰elo umûní ovlá-

dat stfiedovûkou ku‰i nebo luk.

Mezi soutûÏícími byli i sloven‰tí

lukostfielci. SoutûÏící absolvovali

ãtyfii disciplíny - stfielbu na pevn˘

terã, stráneckou padesátku, lovec-

kou stezku a jako novou disciplínu

stfielbu na vlãí smeãku.

V první disciplínû stfiíleli soutûÏí-

cí na pevn˘ terã vzdálen˘ 20 met-

rÛ. Postupnû se terã o metr posou-

vá aÏ na koneãnou vzdálenost 

30 metrÛ. Z rozstfielu vzejdou tfii

nejlep‰í, ktefií zahajují stfielbu ku
ptáku. Jedná se v podstatû o to, Ïe

kaÏd˘ má jednu ránu a stfiílí na

terã makety kohouta, kachny apod.

První, kdo zasáhne, stává se krá-

lem stfielcÛ pro dan˘ rok.

Druhá disciplína spoãívá ve stfiel-

bû na terã ve tvaru mandle vzdále-

n˘ 50 metrÛ. SoutûÏí spolu dvoji-

ce a hodnotí se bodovû zásahy

v jednotliv˘ch terãích.

Tfietí disciplínou je lovecká stez-

ka. Lukostfielci procházejí lesem

a prokazují zdatnost pfii stfielbû na

rÛznû umístûné terãe, jeÏ pfiedsta-

vují zvûfi. Poãet vystfielen˘ch ‰ípÛ

a zásahÛ vyhodnocují rozhodãí

a poãet získan˘ch zásahÛ zname-

ná patfiiãn˘ poãet bodÛ.

Poslední disciplínou, která je

v soutûÏi novinkou, je stfielba na

vlãí smeãku. Maketa jelena upro-

stfied a kolem nûj makety vlkÛ

znamenají jediné, zasáhnout ‰ípy

co nejvût‰í poãet vlkÛ, nikoliv

v‰ak jelena, to by pro stfielce zna-

menalo trestné body.

Údolí Stránského se promûnilo ve

stfiedovûkou osadu, pfiihlíÏející by

zde nena‰el jediné hodinky na ru-

ce. Jednotlivé skupiny soutûÏících

mûly své korouhve. Atmosféra

jak má b˘t. Luky nebo ku‰e, aã-

koliv byly vyrobeny z moderních

materiálÛ, mûly patinu, zámûrné

maskování a rukodûlné zpracová-

ní, jeÏ nesly ryzí znaky stfiedovû-

ku. Dokonce i nádoby na vodu

a potraviny byly hlinûné, pfiíbytky

stfiedovûk˘ch lovcÛ plátûné a odûv

byl u‰it z dostupn˘ch materiálÛ

pouÏívan˘ch v dávné dobû.

Dostfiel pouÏívan˘ch zbraní byl

v prÛmûru asi 150 metrÛ, ostfií ‰í-

pÛ z oceli, jen tûtivy prozrazovaly,

Ïe se nejedná o stfiívka a ‰lachy

z jelena, ale o speciální koÏené

tkaniãky do bot, pro které majite-

lé lukÛ a ku‰í museli vyjet do

vzdálené Bratislavy.

Pofiadatelé pfiislíbili, Ïe od pfií‰tího

roku budou v‰echny akce, které se

budou konat pod hlaviãkou

Obecnû prospû‰né spoleãnosti

Sovinecko, vefiejnû pfiístupné. 

JiKo

Na programu:
Milo‰ Pírek z Budi‰ova n./Budi‰ovkou - ukázky ruãního opracování bfiidlice

Richard Tomandl z Budi‰ova n./Budi‰ovkou - dekorativní a umûlecké zpracování bfiidlice

Kvûtoslav HuÈa z Podlesí - rytiny v bfiidlici

Ivan Sajkala z Bruntálu - le‰tûní minerálÛ, v˘roba brouskÛ

Petr Schäfer ze Stránského - malba na bfiidlici

Ing. Jaroslav Koãandrle, CSc., z R˘mafiova (od 18 hod.) - pfiedná‰ka o historii tûÏby a zpracování bfiidlice - promítání filmu 

„Bfiidlicové doly v Nízkém Jeseníku“

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Akce spoleãnosti Sovinecko, o. p. s., podporuje strategick˘ partner PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s.

Sovinecko, o. p. s.,

ve spolupráci s Muzeem bfiidlice

v Budi‰ovû nad Budi‰ovkou

pofiádá

26. srpna 2006 od 10 hodin

·ífrování ve Stránském
(v klubovnû spoleãnosti a pfiilehlém areálu)

Pozvánka na akci

Foto: archiv P. Schäfera
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Osadní v˘bory informují

StaÀte se pfieborníky v pojídání knedlíkÛ
Osadní v˘bor v Ondfiejovû pofiádá v sobotu 19. srpna od 15 hodin u hfii‰tû na Kolibû

pát˘ roãník soutûÏe v pojídání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ. Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘ bez

omezení vûku, kdo

má rád legraci a po-

chopitelnû v˘bor-

né ‰vestkové kne-

dlíky, na Osadním

v˘boru v Ondfie-

jovû paní AneÏce

Továrkové nebo

telefonicky na ãís-

le: 554 211 371.

O dobrou zábavu

nebude nouze.

Pfiipravena bude

také bohatá tom-

bola. 

Srdeãnû zve Osad-
ní v˘bor v Ondfie-
jovû

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Kalfest 2006
V pátek 8. srpna se v Bfiidliãné,

v areálu stfielnice, uskuteãnil 

4. roãník festivalu folk a country

hudby s názvem Kalfest 2006.

V‰ichni úãastníci festivalu pfiijeli

s mimofiádn˘m obsazením a po-

tvrdili kvalitu zúãastnûn˘ch kapel

a v˘born˘ch muzikantÛ. Zasvû-

cen˘m zcela jistû nûco fieknou

jména Hubertus, Kentaur, Zlo-

meÀáci, Reservé, Jifií MíÏa, Kelt

Grass Band, Stafií kamarádi,

Wolné sdruÏení, NSPB, Shoda 

okolností ãi Slávek Heiduk. Tito

muzikanti se ucházeli o putovní

pohár, udûlovan˘ na základû hla-

sování divákÛ. Stejnû jako vloni

cennou trofej získala skupina

Kelt Grass Band ze Stránského,

která jako festivalové pfiekvapení

pfiedstavila nového ãlena skupiny,

hráãe na skotské dudy Jarka

Vrobela.

Navzdory nepfiízni poãasí nav‰tí-

vily festival na tfii stovky náv‰tûv-

níkÛ, o které bylo skvûle postará-

no. Leto‰ní roãník organizaãnû

podpofiil Klub biatlonu Bfiidliãná,

jehoÏ „sportovnímu potûru“ byl

vûnován v˘tûÏek ze vstupného.

Festival konãil hluboko po pÛlno-

ci produkcí vítûzÛ. Nezb˘vá neÏ

popfiát hlavním pofiadatelÛm -

manÏelÛm Kala‰ov˘m - hodnû sil

na pfiípravû Kalfestu 2007, na

kter˘ se uÏ nyní mohou nejen

pfiíznivci folk a country hudby tû-

‰it. JiKo

Dravci v na‰em regionu
Leto‰ní rok je pro dravce a sovy velmi bohat˘ na kofiist, kterou tvofií pfiedev‰ím pfiemnoÏení hrabo‰i a dal‰í druhy hlodavcÛ. Na hnízdech v˘-

rÛ se objevují jako kofiist hlavnû jeÏci, ptáci velikosti drozda, ale tfieba i jestfiáb nebo kánû.

Na fotografii hnízd z okolí Bfiidliãné, které sv˘m objektivem zachytil ornitolog Miroslav Glacner, jsou mláìata v˘ra velkého a mláìata s˘ce

rousného. Redakce

P e d a g o g
Zaìa Zava-
dil oslavil
v ãervnu své
75. naroze-
niny v˘stu-
pem na horu
SnûÏku na
zájezdu uãi-
telÛ ze Z·
Bfiidliãná do
Krkono‰. Ve
·pindlerovû
Ml˘nû pak
od sv˘ch ko-
legÛ dostal
ocenûní (pr˘
mu staãilo
2. místo).

Foto a text:
Miroslav
Glacner Ilustraãní foto z loÀského pfieboru

Mláìata s˘ce rousného Mláìata v˘ra velkého

Na snímku dudák Jarek Vrobel pfii studijním pobytu ve Skotsku

Foto: archiv P. Schäfera
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Z okolních mûst a obcí

Obec Stránské oslavila 686 let
V sobotu 8. ãervence se v obci

Stránské konala oslava zaloÏení

obce. Poãasí bylo úãastníkÛm

akce pfiíznivû naklonûno a osla-

vy se uskuteãnily pod oblohou

bez mráãku.

Oslavu organizovalo Obãanské

sdruÏení Stránské, které vzniklo

teprve v roce 2005. Oslava zalo-

Ïení obce Stránské byla tedy je-

ho první vût‰í akcí.

Náv‰tûvníci, ktefií do Stránského

v sobotním dopoledni zavítali, se

mohli tû‰it na bohat˘ program.

V 10 hodin odhalil starosta mûsta

R˘mafiova Ing. Petr Klouda infor-

maãní tabuli o historii obce, kte-

rou Obãanské sdruÏení Stránské

nechalo za finanãní podpory mûs-

ta R˘mafiova vyrobit. S úsmûv-

n˘m a mil˘m programem vystou-

pily dûti z matefiské ‰koly

v Janovicích a po nich se v obci

zaãalo oz˘vat zvonûní kos pfii se-

ãení trávy. To se místní sekáãi

rozhodli zmûfiit své síly v soutûÏi,

pfii níÏ mohutné povzbuzování

pfiihlíÏejících podpofiilo jejich 

opravdu skvûlé v˘kony.

V odpoledních hodinách byly

vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏe

o „Nejpûknûj‰í zahrádku obce“

a velmi zajímavá byla beseda

s historikem Mgr. Jifiím Karlem,

kter˘ podal nepfiekonateln˘ v˘-

kon pfii svém v˘kladu o historii

obce a okolí.

Po cel˘ den bylo moÏno zhléd-

nout pÛvodní vala‰ské ovce

z chovu manÏelÛ Kfienkov˘ch.

Toto plemeno bylo zafiazeno me-

zi ohroÏené druhy zvífiat a jedná

se o záchovn˘ genofond âeské

republiky. Dûti oveãky malovaly

a vym˘‰lely jim jména. Nejpûk-

nûj‰í z jmen budou pouÏita pro

jehÀata, která se narodí na jafie.

KaÏdé z dûtí, jehoÏ jméno pro 

oveãku bude pouÏito, se stane je-

jím patronem. Farmáfii Berán-

kovi poskytli dûtem konû k ma-

l˘m projíÏìkám.

Obãanské sdruÏe-

ní Stránské pfied-

vedlo ukázku nû-

kolika fiemesel.

Ruãní zpracování

vlny, práce na sta-

vu (Jan Kfienek),

spfiádání na kolo-

vratu, koÏené v˘-

robky (Petra Les-

kovjanová), drá-

tenické práce (Mar-

kéta Beránková),

ko‰íkáfiství (man-

Ïelé Kfienkovi).

K pfiíjemnû strá-

venému dni hrála

skupina Arrest.

A jak dopadly v˘sledky o nejlep-

‰ího sekáãe a nejpohlednûj‰í za-

hrádku? Více jiÏ prozradí pofiadí

v níÏe uveden˘ch tabulkách.

Obãanské sdruÏení Stránské dûku-

je zástupcÛm mûsta za finanãní

pfiíspûvek, paní La‰tuvkové za kvû-

tiny pro nejlep‰í zahrádkáfie, farmû

Beránek za dodanou zeminu.

Na‰e podûkování patfií hlavnû

Mgr. Jifiímu Karlovi za pomoc

pfii získávání informací o histo-

rii, která je uvedena na nové ta-

buli v obci, a pfiedev‰ím za vy-

ãerpávající odpovûdi pfii bese-

dû. Dûkujeme manÏelÛm Vrbe-

níkov˘m za zapÛjãen,í historic-

k˘ch fotografií, jeÏ je moÏné

zhlédnout rovnûÏ na obecní ta-

buli.

Dobrá nálada vydrÏela aÏ do ran-

ních hodin a to je pro organizá-

tory impuls k plánování dal‰ího

roãníku oslav. A vûfite, Ïe se pfií‰-

tí rok setkáme.

Tû‰íme se na vás. 

S pozdravem
Obãanské sdruÏení Stránské

pozvánka

Nejlep‰í sekáãi

Nejlep‰í zahrádkáfii Fota: archiv Obãanského sdruÏení Stránské
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Akce hradu Sovince

Hodokvas rytífie Kobylky
19. a 20. srpna

Tradiãní historick˘ jarmark zapomenut˘ch hradních fiemesel
¤emesln˘ jarmark s pfiedvádûním zapome-

nut˘ch fiemesel je nejnav‰tûvovanûj‰í akcí

hradní sezóny. Dobová kuchynû, kováfii,

zpracování mléka, v˘roba másla, prádelna,

vãelafii, hrnãífii, dráteníci, v˘robci svíãek

i m˘dla, tesafi a dal‰í fiemesla k vyzkou‰ení

pro kaÏdého.

Na pátém hradním nádvofií bude otevfiena

hlavní scéna, na níÏ budou od rána do veãe-

ra (v sobotu dokonce aÏ do pÛlnoci a snad

je‰tû déle) vystupovat kejklífii, divadelní sou-

bory, ‰ermífiské skupiny a katovna. Na sobot-

ní veãer je pfiipraven rovnûÏ pestr˘ program

s country bálem, kde nebude chybût ohÀová

show a ohÀostroj.

Úãinkují:
Teátr Víti Marãíka a komedianti

kejklífi Vojta Vrtek, ‰ermífiská a divadelní spoleãnost MCE

katovna Locus, tûÏkoodûnci Tartas

‰ermífiská garda Dûdictví, divadelní spoleãnost Magnet

program probíhá na 5. hradním nádvofií

09.20 Zatãení kapsáfie v trÏnici, scénka, Dûdictví - 3. nádv.

09.30 Ko‰ilaté epopeje, divadelní pfiíbûh, Magnet

09.50 Kouzeln˘ mû‰ec, váleãn˘ pfiíbûh, Dûdictví

10.15 Pfiíchod královského herolda s listem na hrad

10.25 O rytífii Kobylkovi, povûst, divadlo Magnet

10.45 Co zavinilo panãované víno, právo útrpné, Locus

11.05 Zkrocení nedospûlého kondora EvÏena, kejklífi Vojta

11.30 Trest lapkÛm za zlé ãiny, ‰erm, tûÏkoodûnci Tartas

11.50 Jízdou na mule, premiéra - divadelní scéna, MCE

12.30 Snûhurka, premiéra - pohádka, Teátr Víti Marãíka

13.30 Pfiíjezd rytífie Kobylky s prÛvodem na hrad

13.40 Povûst sovinecká, divadlo Magnet

14.00 Lámání ruky kapsáfii, právo útrpné, Locus

14.20 Tak takhle Ïongluji jenom já, kejklífi Vojta

14.40 Konec loupeÏivé tlupy, ‰erm, Tartas

15.00 Bakaláfii, pfiíbûhy na téma náv‰tûvníkÛ, MCE

15.40 Princ Bajaja, pohádka, Teátr Víti Marãíka

16.40 Mefisto, pfiíbûh, Dûdictví

17.00 Co zavinilo panãované víno, právo útrpné, Locus

17.20 Zkrocení nedospûlého kondora EvÏena, kejklífi Vojta

Dále pouze v sobotu

17.40 Trest lapkÛm za zlé ãiny, ‰erm, tûÏkoodûnci Tartas

18.00 Proã Sovinec naz˘vá se Sovincem, povûst, divadlo Magnet

18.20 O hadruÀku zamotaném, neobvyklá soudní pfie, MCE

19.00 Country bál I.

19.25 Robinson Crusoe, pfiíbûh, Teátr Víti Marãíka

20.20 Coutry bál II.

20.45 Útok lapkÛ na trÏnici

21.00 Program na pfiání, MCE

21.20 Coutry bál III.

21.50 Drácula, povûst právo útrpné, Locus

22.10 OhÀová show, Vojta Vrtek

22.30 Coutry bál IV.

22.50 Harém, orientální hra s tanci

23.25 OhÀová show, Tartas

23.45 O ãervené Karkulce, pohádka pro dospûlé, Locus

00.00 Coutry bál V.

00.30 OhÀostroj pro Bobra

Seriál

Nebojte se první pomoci (15. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy potenciálního ohroÏení Ïivota
·ok
·ok je stav, pfii nûmÏ v‰echny buÀky organis-

mu hladoví po kyslíku. Má nûkolik stádií, od

urãitého stupnû je pfiím˘m ohroÏením Ïivota.

Pfiíãiny
- úrazy spojené se ztrátou krve, intenzivní

bolestí, podchlazením a psychick˘m stre-

sem;

- stavy spojené s náhlou ztrátou velkého ob-

jemu tûlesn˘ch tekutin;

- infarkt s náhl˘m rozvojem srdeãní slabosti.

Pfiíznaky
- bledost - slabost - pocení - kolaps;

- rychl˘ a mûkk˘ puls - povrchní, zrychlen˘

dech;

- tfies - neklid - ÏízeÀ;

- poruchy smyslového vnímání - mluvení

z cesty.

âím je postiÏen˘ ohroÏen?
Pfiechodem ‰oku do nezvratné (neléãitelné)

fáze.

Postup první pomoci
Ti‰ení bolesti - v praxi spoãívá v o‰etfiení

ran a znehybnûní zlomenin. Laik nepodává

Ïádné léky, nástup úãinku tablet je pozdní,

neboÈ se musí vstfiebat ze zaÏívacího traktu.

U tûÏk˘ch úrazÛ se ztrátou krve je prokrvení

zaÏívacího traktu minimální, vstfiebání mÛÏe

b˘t záleÏitostí dvou hodin. Pozdní je i nástup

úãinku injekcí aplikovan˘ch do svalu. Jedin˘

úãinn˘ zpÛsob je aplikace léku do Ïíly, coÏ je

vyhrazeno profesionálÛm.

Tekutiny - v laické pomoci je nemÛÏeme na-

hrazovat, ale bráníme jejich úniku. Toho do-

cílíme zastavením v‰ech viditeln˘ch zdrojÛ

krvácení. Zranûn˘ potfiebuje velké mnoÏství

tekutin, ale nelze mu je podat ústy. Tato pod-

mínka platí univerzálnû, nejenom pro vnitfiní

krvácení. Vypité nápoje znemoÏÀují podání

anestézie pro riziko jejich vniknutí do d˘cha-

cích cest. Tekutiny se podávají formou infu-

zí (tzv. kapaãky).

Teplo - organismus musí udrÏovat stálou tûles-

nou teplotu, coÏ je spojeno se znaãn˘m ener-

getick˘m v˘dejem. Zranûn˘ nemá Ïádné re-

zervy, proto dochází k podchlazení. K zábranû

tepeln˘ch ztrát nestaãí pfiikr˘vka, zranûného je

nutno izolovat od zemû a chránit pfied vlhkem.

Neprody‰né materiály (napfi. plá‰tûnka) navíc

v˘znamnû pfiispûjí k omezení tepeln˘ch ztrát.

Klid - stav zranûného zhor‰uje stres.

ZatûÏující podnûty pfiicházejí prostfiednic-

tvím smyslov˘ch orgánÛ. V první pomoci je

nutné nejen ticho a psychické zklidnûní, ale

i zábrana jin˘m dráÏdiv˘m podnûtÛm (prud-

ké svûtlo, uloÏení na slunci apod.).

Poloha - pokud tomu nebrání závaÏn˘ dÛ-

vod, vÏdy vleÏe se zdviÏen˘mi (podloÏen˘-

mi) dolními konãetinami.

âeho chceme docílit?
Odvrácení ‰oku nebo jeho udrÏení v poãáteã-

ních stádiích.

V první pomoci u ‰oku se traduje pravidlo

pûti T. Z pohledu souãasné medicíny jsou

dfiíve doporuãované postupy neúãinné (po-

dání léku), rizikové (podání nápojÛ), nebo

dokonce ‰kodlivé (laick˘ transport).

V první pomoci se ‰ok neléãí, ale odvrací.

·ok nevzniká zároveÀ s úrazov˘m dûjem,

vyvíjí se v ãase. Podání tablet proti bolestem

je zcela neúãinné. Podávání nápojÛ je nebez-

peãné, zranûného lze osvûÏit otíráním rtÛ.

Transport je nutno pfienechat profesionálÛm.

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)
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Pfiipomínáme si

Václav Babinsk˘
Dvacátého srpna si pfiipomeneme dvousté

desáté v˘roãí narození (ne)slavného lou-

peÏníka, mord˘fie a jednoho z nejslavnûj-

‰ích ‰pilbersk˘ch vûzÀÛ - Václava Babin-

ského, o kterém byly napsány mnohé pfiíbû-

hy i písnû.

Václav Babinsk˘ se narodil 20. srpna 1796

v Litomûfiicích a na „onen“ svût se odebral 

1. srpna 1879 v ¤epích u Prahy. Ve své dobû

byl Babinsk˘ bezv˘znamn˘m zloãincem

a byl by jím i dnes. Byl souzen za ‰est zloãi-

nÛ, které jsou dodnes trestné. Stejnû jako teh-

dy i dnes by se v jeho pfiípadû sotva na‰ly nû-

jaké polehãující okolnosti.

Spolu s Tomá‰em Grázlem a Janem Jifiím

Grázlem je pfiesto povaÏován za nejslavnûj-

‰ího zloãince devatenáctého století v ães-

k˘ch zemích. Máme-li Babinského oznaãit

za pouhého zloãince, nemÛÏeme se ubránit

jist˘m rozpakÛm. Zloãin totiÏ znamenal v je-

ho Ïivotû jenom jednu etapu, jakési krátké

stinné období scestí, které Babinsk˘ nakonec

sám pfiekonal a svou ‰lechetností v‰echny

spáchané zloãiny bohatû odãinil. Na tento

obdivuhodn˘ obrat v‰ak mal˘ ãesk˘ ãlovûk

rychle zapomnûl. Nic nového pod sluncem.

KaÏd˘ ví, Ïe J. S. Bach mûl 21 dûtí a „spo-

tfieboval“ na to dvû manÏelky, ale co zkom-

ponoval, není, zdá se, tak dÛleÏité. Je vefiej-

n˘m tajemstvím, Ïe pfiíãinou Smetanovy hlu-

choty a pozdûji smrti byla syfilida, Ïe

Vincent van Gogh si kvÛli jedné prodejné

dívce ufiízl ucho a âajkovsk˘ byl homosexu-

ál, ale pfii názvu Louskáãek se kaÏdému neo-

mylnû vybaví chuÈ ofiechového cukroví. Ale

zpût k vûci. Zveme vás na malou procházku

Ïivotem Václava Babinského a záhy uvidíte,

Ïe jsme tomuto ãlovûku povinni úctou

a vdûãností.

Václav Babinsk˘, alias Venca z Pokratic ne-

bo Josef Schmidt ãi Franti‰ek Mal˘, Josef

Fischer nebo Adam Müller (mluvím stále

o té samé osobû), se narodil v rodinû chudé-

ho domkáfie v Litomûfiicích. Vyrostl ve velmi

nadaného jinocha, a tak se jeho otec navzdo-

ry své bídû rozhodl zapsat Václava do gym-

názia. To v‰ak mlad˘ Babinsk˘ nedostudo-

val. Roku 1815 rukuje do armády. (Pro zají-

mavost, v˘‰e zmínûn˘ Jan Jifií Grázl se ne-

chává zverbovat v témÏ roce.) Tehdy devate-

náctilet˘ Babinsk˘ vydrÏel u vojska osm let,

naposledy v praÏském Wellinktonovû pû‰ím

pluku. Odsud v roce 1823 odchází. Zdá se,

Ïe tak uãinil proti vÛli sv˘ch nadfiízen˘ch,

neboÈ na cestu si pfiibalil i plukovní poklad-

nu. Kronika Wellinktonova pû‰ího pluku se

o této „epizodû“ nezmiÀuje, ale vysvûtlení je

nasnadû, tato mimofiádná událost by totiÏ

tûÏko slouÏila ke cti c. k. pluku.

Babinsk˘ zmizel nûkam do severních âech

a tady zaãíná jeho loupeÏnické období. Za

zmínku stojí, Ïe zaãal dost pozdû. Bylo mu

27 let. Jeho kolega Jan Jifií Grázl v tomto vû-

ku konãí svou zloãineckou kariéru na oprát-

ce nedaleko Vídnû. Babinsk˘ se svou bandou

operoval v severních âechách kolem Lito-

mûfiic, Cínovce a âeské Lípy. Pracovali teh-

dy osvûdãenou metodou, pfiepady na cestách,

vloupání do osamûle stojících objektÛ apod.

Jeho hrÛzostra‰ná povûst rostla. Jednak pra-

covala lidská fantazie a také se na jeho vû-

hlasu podepsali jiní bezejmenní lapkové, kte-

r˘chÏto ãiny byly Babinskému pfiipisovány.

Tvrdilo se, Ïe operuje na více místech najed-

nou, coÏ byla ta nejlep‰í pÛda pro vznik m˘-

tÛ. Pro ilustraci uvádíme, Ïe asi pfied ‰edesá-

ti léty se o Babinského zajímal Egon Ervín

Kisch a nasbíral o nûm 13 publikací. Bohu-

Ïel vûrohodnost pfiíbûhÛ je mizivá.

Babinského zbojnické období trvalo do roku

1835, kdy je, údajnû za pomoci zrady, pola-

pen. Byl uvûznûn v Litomûfiicích, kde bylo

rozhodnuto, Ïe pfiíslu‰í do pravomoci krimi-

nálního soudu pfii praÏském magistrátu. Je

pfievezen do cely na praÏské novomûstské

radnici. Vy‰etfiování trvalo pût let. Babin-

skému byly kladeny za vinu ãtyfii loupeÏné

vraÏdy a sedm loupeÏí. Pro zajímavost

Tomá‰i Grázlovi, otci Jana Jifiího Grázla, by-

lo dokázáno 121 trestních ãinÛ. Babinsk˘ svá

obvinûní tvrdo‰íjnû popíral a pravdûpodobnû

si tím zachránil Ïivot. Jeho pfiípad se dostal

nakonec k vrchnímu apelaãnímu soudu, kte-

r˘ vynesl rozsudek 4. kvûtna 1841. Václav

Babinsk˘ se odsuzuje na 20 let tûÏkého Ïalá-

fie a 10. ãervna je zapsán do kmenové knihy

vûzÀÛ na ·pilberku pod ãíslem 1042. V té

dobû uÏ je mu 45 a má pfied sebou je‰tû 14 let

vûzení. Zde na ·pilberku do‰lo v jeho cho-

vání k nepochopitelnému obratu. Z Babin-

ského se stává svûdomit˘ a laskav˘ ãlovûk.

Posluhuje nemocn˘m spoluvûzÀÛm, pomáhá

dozorcÛm, a protoÏe ve svém okolí patfií

k nejstar‰ím a nejvzdûlanûj‰ím, stává se ja-

k˘msi dÛvûrníkem a rádcem. VûzeÀsk˘ ka-

plan si jeho chování nesmírnû pochvaloval

a vymohl mu nejedno privilegium. Nabízí se

otázka, zda tato zmûna Babinského chování

nebyla motivována zi‰tn˘mi dÛvody, a tudíÏ

vÛbec neprobûhla. Zdá se, Ïe nikoliv. Babin-

sk˘ uÏ takov˘ zÛstal cel˘ Ïivot.

A nyní se pfienesme ze ·pilberku do Afriky,

totiÏ do království Madagaskar. Zdej‰í král

slovenského pÛvodu Mikulá‰ BeÀovsk˘ fie‰il

v té dobû problém, kter˘ by mu mohla na‰e

vláda jen ti‰e závidût. Státní poklad se totiÏ

zvût‰il natolik, Ïe pevnost, kde byl uloÏen,

pfiestala vyhovovat. I rozhodl se, Ïe postaví

pevnost novou. Najal nûkolik vynikajících

stavitelÛ z Evropy a zahájil práci na projek-

tu. Dostal pfiitom geniální nápad. Aby byla

pevnost co nejvíce odolná proti nezvan˘m

hostÛm, mûl by se projekt konzultovat s nû-

kter˘m slavn˘m lupiãem. BeÀovsk˘ zaãal

pátrat po Evropû a nás ani moc nepfiekvapí,

Ïe se brzy dovûdûl o ‰pilberském vûzni

Babinském. Lep‰ího ãlovûka si nemohl pfiát.

Babinsk˘ byl vzdûlan˘, zku‰en˘ ve svém 

„oboru“ a nyní uÏ i loajální. Tak se stalo, Ïe

témûfi padesátilet˘ Babinsk˘ odjíÏdí v rámci

v˘konu trestu do Afriky budovat státní po-

kladnu. (Jistû znáte kramáfiskou písniãku

„Na kopeãku v Africe“. Její dûj je od zaãát-

ku do konce smy‰len˘. Jedin˘ fakt se zaklá-

dá na pravdû, totiÏ Ïe Babinsk˘ v Africe do-

opravdy byl.)

Ukázalo se, Ïe BeÀovského volba byla ‰Èast-

ná. Babinsk˘ byl pfii stavbû velice platn˘m

pomocníkem. Král si jej dokonce oblíbil.

Velkou roli v tom hrál fakt, Ïe jedin˘ Babin-

sk˘ rozumûl jeho rodné sloven‰tinû. Trávili

spolu mnoho veãerÛ v debatách a snad právû

zde byl poloÏen základní kámen ãesko-slo-

venské vzájemnosti. Aby byly debaty je‰tû

pfiíjemnûj‰í, daroval BeÀovsk˘ Babinskému

d˘mku (kalaba‰). Babinsk˘ velmi záhy pfii‰el

koufiení na chuÈ a d˘mka ho pak provázela

cel˘m dal‰ím Ïivotem.

Roku 1853 je státní pokladna dokonãena

a Babinsk˘ se vrací opût na ·pilberk. Pro za-

jímavost, jeho d˘mka je první kalaba‰ pfiive-

zen˘ na území tehdej‰ího Rakouska. Babin-

sk˘ pobyl na ·pilberku je‰tû dva roky. Roku

Pomník V. Babinského v ¤epích u Prahy
Fota: zdroj internet
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1855 je toto vûzení zru‰eno a Babinsk˘ putu-

je pro zbytek trestu do Kartouzy u Jiãína.

I zde pokraãoval ve své bohulibé ãinnosti

k velké radosti fiádov˘ch sester, které vûzni-

ci spravovaly. Po vypr‰ení trestu mu bylo na-

bídnuto místo zahradníka v Ïenské vûznici

v ¤epích u Prahy, kterou spravoval tent˘Ï

fiád. Pravdûpodobnû proto se roz‰ífiil omyl,

Ïe Babinsk˘ strávil zbytek Ïivota v klá‰tefie.

Na svém novém pÛsobi‰ti mûl Václav nema-

lé problémy. âasto si stûÏoval, Ïe mu zdej‰í

obyvatelky kradou zeleninu. To ale netu‰il,

Ïe ho ãeká problém daleko vût‰í. Více neÏ

nedostatkem vitamínÛ strádaly vûzeÀkynû

nedostatkem erotického vyÏití a Babinsk˘,

jiÏ star˘, byl jedin˘m muÏsk˘m obyvatelem

tohoto zafiízení. Ze zaãátku se mu dámy na-

bízely za zeleninu. Nabídka v‰ak daleko pfie-

vy‰ovala poptávku, a tak ‰ly chlípné vûzeÀ-

kynû brzy s cenami dolÛ. Nabízely se uÏ za-

darmo, ale zájem Babinského stále upadal.

A tak do‰lo k nejhor‰ímu. Divoké Ïen‰tiny si

zaãaly vynucovat sex násilím. Chudák

Babinsk˘ musel neustále vym˘‰let nové

a nové lsti ke své záchranû pfied rozbûsnûn˘-

mi dcerami Evin˘mi. K nûkter˘m úskokÛm

mu pomohla také jeho d˘mka. V létû se ob-

ãas zachraÀoval skokem do sudu po okraj na-

plnûného vodou. Pfiísun vzduchu mu zaji‰Èo-

vala dlouhá troubel jeho kalaba‰e. S nadchá-

zejícím podzimem se pfiihlásilo revma a v zi-

mû, kdy hladinu vody pokryl tlust˘ ledov˘

‰kraloup, musel Babinsk˘ tuto moÏnost úpl-

nû zavrhnout.

Invence jej v‰ak na‰tûstí neopustila. Do své-

ho tabáku zaãal pfiimíchávat piliny z ohofielé-

ho dfieva bohatého na pryskyfiici a lektvar

proti ãervotoãi podle staré barokní receptury.

Úãinek byl pfiekvapující. Îeny se Babinské-

mu zdaleka vyh˘baly a navíc Babinsk˘ obje-

vil v této tabákové smûsi jisté kvality a me-

todou pokusu a omylu vytvofiil dokonal˘,

chuÈovû vyváÏen˘ tabák. Této smûsi zÛstal

vûrn˘ aÏ do konce Ïivota. Jako vetch˘ kmet

chodil po praÏsk˘ch hospodách a za pivo vy-

právûl hrÛzostra‰né historky ze svého lou-

peÏnického mládí. I kdyÏ byly jeho pfiíbûhy

z vût‰í ãásti vymy‰leny, byl Babinsk˘ oblí-

benou staropraÏskou figurkou. AÏ 1. srpna

1879 roznesla se zpráva, Ïe lotr Babinsk˘ 

usnul navûky. Dan Kikta

Battle Kings podruhé
V sobotu 15. ãervence se v R˘-

mafiovû konal 2. roãník hiphopo-

vého festivalu Battle Kings.

Oficiálnû mûl zaãít ve tfii hodiny

podle line upu, ale díky malému

poãtu pfiítomn˘ch crew na break

dance se je‰tû ãekalo, jestli nûjaká

nedorazí. Zaãalo se asi v 16.00

beat boxem. Beaty byly hodnû

slu‰né a finálov˘ battle Creativ

vs. Menthos byl fakt mazec.

Menthos vybalil svoje nejlep‰í tri-

ky a rozboufiil publikum, Creativ

mûl sice taky nával, ale divákÛm

se více líbil Menthos. Dále mûl

b˘t na programu freestyle battle,

av‰ak ten byl pfieloÏen aÏ na

22.00.

Teì bych chtûl fiíct bboyÛm, co

nedorazili: „Mûli byste se stydût.“

Tfii skupiny z 16 pfiihlá‰en˘ch, to

je dost málo, beru v potaz to, Ïe

Milenium bboys nestihli vlak,

a tak alespoÀ zavolali, Ïe nepfiije-

dou, ale kam se podûli ostatní?

Nakonec se vytvofiil i 4. team (aby

byl pavouk kompletní). První

battle si daly Bad style crew vs.

Butterfly moving. Vyhráli Butter-

fly moving. Dal‰í battle byl Revo-

lution crew vs. Bez masa crew

(narychlo vytvofien˘ team). Vy-

hráli Bez masa crew, takÏe battle

o 3. místo byl mezi zaãínajícími

crews. Divím se, Ïe se na to vÛbec

diváci dívali, ale tak respect pro

nû. Tfietí místo získali Revolution

crew, díky dopilovanûj‰ím trikÛm

a dobr˘m kombinacím (i kdyÏ ob-

ãas tancovali mimo hudbu a foot-

work by mûli zlep‰it). Battle 

o 1. místo byl mezi Bez masa

crew vs. Butterfly moving. Tohle

byl uÏ battle, na kter˘ se dalo kou-

kat. Kluci z Bez masa crew mûli

vychytané dvojiãky a dokonce

i jednu ãtverku (coÏ bylo ku podi-

vu, kdyÏ byli poskládaní), oproti

tomu mûli kluci z Butterfly mo-

ving dobré triky a dobré kombina-

ce, ale na Bez masa crew nestaãi-

li (podle mû rozhodly zku‰enosti

a propracované dema, ale nechci

tady hodnotit, kaÏd˘ si dûlal svÛj

názor). V porotû nastoupili Vlk

(Upward breakers), Samis (2ei),

bohuÏel tfietího si nepamatuji, ale

byl z Otrokovic.

Tím battle stage skonãil a lidé pfie-

cházeli na dolní rap stage, kde za-

ãali kluci NCN (Opava), bohuÏel

jsem je nemohl sly‰et, protoÏe

jsem rozebíral battle stage, ale in-

stra, co jsem na tu dálku sly‰el,

mûli dobré.

Dal‰í, kdo vystoupil, byl Faiby
(·ternberk), dobrá flow a zku‰e-

ností dost na to, aby vyprovoko-

val publikum k nûjak˘m ãinÛm,

dobré tracky, i kdyÏ nûkteré to in-

stro ob‰lehnuté odjinud, ale tfieba

to mûla b˘t zrovna parafráze na ty

písniãky, kdo ví, jak to myslel.

Jako tfietí na pódiu vystoupili

Omega styl (R˘mafiov). Tihle

kluci mû fakt dostávají kaÏdej

rok. Jejich styl se pohybuje nûco

jako v diss, ale diss to není, spí‰

nûco víc. Buì je to nûco extra stu-

pidního, nebo úplnû extra super,

i kdyÏ mofie sprost˘ch slov a je-

jich rÛzné kombinace se tu neko-

neãnû opakovaly. Od minulého

roãníku se opravdu zlep‰ili, to se

jim musí nechat.

Po OS do‰li na pódium kluci

z DC crew (Opava). I kdyÏ jejich

jméno mû zpoãátku odrazovalo

(v domnûní, Ïe se jedná o jednu ze

zaãáteãních crew), tak jsem byl

docela pfiekvapen˘, pûkn˘ rap.

Track Mofie oken se mi fakt líbil,

takÏe opût vyjadfiuji úctu.

KaÏd˘ ví, kdo nastoupil potom.

Prostû Kontrafakt (Sk), mnozí je

zboÏÀují, mnozí je odvrhují, ale

podle mû mají hodnû velk˘ poten-

ciál. Díky perfektnímu nazvuãení

valili jednu pecku za druhou

i Rytmus (Slováci fiíkají, Ïe ho po-

slouchají jen rom‰tí spoluobãané,

ale jak jsem vidûl, tak to nebyla

pravda) zavalil pár pecek ze svého

nového alba Bengoro. Hfimot 

úãastníkÛ koncertu musel sly‰et

kaÏd˘, kdyÏ zavalili tracky

Pravda bolí, Nejstar‰ia vlastnosÈ,

Cigánsk˘ sen atd. Myslím, Ïe se

jim dostalo velkého ocenûní, kte-

ré jim právoplatnû patfií, aÈ si fiíká

kdo chce co chce.

Následoval pfiesunut˘ battle con-

test ve freestylu.

Dal‰í kapela byla Yeden a 1 (Ostra-

va). Chudáci to mûli tûÏké - po

KF a freestylu - a ode‰la navíc

dobrá polovina publika. TakÏe si

dali své tracky a ode‰li.

Po nich nastoupili je‰tû karvin‰tí

DBS. Ty jsem bohuÏel nesly‰el,

protoÏe jsem si ‰el dát horké kafe

na zahfiátí.

Nakonec se dostala na pódium

hvûzda dne - MC Torch, byl to

fakt mazec. Valil bezchybnû pro-

pracované tracky, i kdyÏ si musel

asi dvû skladby pou‰tût dvakrát,

protoÏe chtûl navodit tu správnou

atmosféru. Bûhem Torchova free-

stylu ozáfiil „Flemdu“ mal˘ ohÀo-

stroj - BK skonãil.

V‰ichni ode‰li na after party, kte-

rá se konala v hotelu Pradûd.

BohuÏel nevím, jak to tam probí-

halo, protoÏe jsem pomáhal uklí-

zet Flemdu.

Na závûr bych chtûl podûkovat

sponzorÛm za podporu a pfiedev‰ím

Freddymu, kter˘ se rozhodl uÏ po-

druhé uspofiádat takovouhle akci.

Doufám, Ïe jste si to taky v‰ichni

uÏili jako já, protoÏe taková akce

tu b˘vá zfiídkakdy!

Zub (Bad style crew)
Tímto bych se chtûl pfiipojit

k Zubobovi a podûkovat v‰em

partnerÛm, ktefií tento festival

podpofiili, aÈ finanãnû ãi jak˘mko-

liv jin˘m zpÛsobem. Díky patfií

samozfiejmû i kaÏdému, kdo se do

„Flemdy“ pfii‰el podívat. See You

There Next Year.  Freddy
Foto: archiv Martina Heinische
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Sport

R˘mafiov‰tí Ïáci to dokázali
Pfied 8 lety se zaãala tvofiit fotba-

lová parta, která dokázala vybo-

jovat v sezónû 2005/2006 histo-

rick˘ postup do Ïákovské divize.

Îe to není úspûch náhodn˘, ale

zaslouÏen˘, lze doloÏit dosaÏen˘-

mi v˘sledky od samotného poãát-

ku vzniku této v˘borné party.

Zaãátky tohoto úspûchu sahají do

fotbalové pfiípravky. Tehdy kluci

zaãínali v okresním pfieboru.

KdyÏ se TJ Jiskra R˘mafiov roz-

hodla pfiihlásit fotbalové druÏstvo

pfiípravky do Hanácké fotbalové

Ïupy pro sezónu 2000/2001, asi

nikdo netu‰il, Ïe je to poãátek je-

jich dal‰ích úspû‰n˘ch vystoupe-

ní. V soutûÏi si jako nováãci ved-

li nadmíru dobfie a celkovû obsa-

dili skvûlé 1. místo. V následují-

cím roãníku 2001/2002 se situace

opakovala.

Na podzim 2002 následoval

pfiestup do Ïákovsk˘ch katego-

rií. DruÏstvo mlad‰ích ÏákÛ pod

vedením trenéra Milana Furika 

ukonãilo sezónu 2003/2004

Krajského pfieboru Moravsko-

slezského kraje opût na v˘bor-

ném 1. místû. V roce 2003/2004

kluci skonãili v soutûÏi na 

3. místû za Baníkem Ostrava B

a Vítkovicemi B, coÏ by zname-

nalo postup do I. Ïákovské ligy.

JenomÏe v té dobû probûhla re-

organizace Ïákovsk˘ch soutûÏí

(mezi Ïákovskou ligu a krajské

pfiebory byla vloÏena nová sou-

tûÏ - Ïákovská divize), coÏ zna-

menalo, Ïe star‰í Ïáci se umísti-

li na 1. nepostupovém místû.

Nezbylo tedy nic jiného neÏ se

pokusit vyhrát následující sou-

tûÏní roãník 2005/2006, coÏ se

nakonec podafiilo. Situace byla

o to tûÏ‰í, Ïe druÏstvo star‰ích

ÏákÛ bylo po podzimní ãásti 

oslabeno odchodem trenéra Mi-

lana Furika a dvou klíãov˘ch

hráãÛ Jifiího Furika a Petra Kr‰ka

do fotbalového oddílu SFC Opa-

va. Funkci trenéra pro jarní ãást

vykonával Tomá‰ Kopeãek.

Tento postup je doposud nejvût-

‰ím úspûchem r˘mafiovského fot-

balu v Ïákovské kategorii a je od-

razem kvalitní dlouhodobé práce

s mládeÏnick˘mi druÏstvy.

Na postupu do Ïákovské divize

v sezónû 2005/2006 se podíleli

(viz foto):

Dolní fiada zleva: David JavÛrek,

Josef La‰tÛvka, Jifií Furik, Petr Kr-

‰ek, Michal Furik, Michal Valá‰ek,

Petr Strouhal, Jifií Macháãek.

Horní fiada zleva: Vedoucí Ing.

Jifií Furik, Radoslav Urban,

Vladimír MaÀák, Radim Keclík,

Martin Pech, Radek Nûmec,

Pavel Kuãera, Václav Svoboda,

Tomá‰ Sitafi, trenér Milan Furik.

Na fotografii chybí: trenér Tomá‰

Kopeãek, Franti‰ek ·kuta, Radim

Kubeãka, Miroslav Kladníãek,

Jan Zahradník, Jifií Homola.  

Kamil Furik

Hasiãi se utkali v poÏárním útoku
V roce 1967 se konal v R˘mafiovû 1. roãník
Memoriálu Jana Suka, soutûÏe poÏárních druÏ-
stev na poãest v˘znamného r˘mafiovského hasi-
ãe. V sobotu 22. 7. 2006 v zahradû Hedvy pofiádal
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ R˘mafiov jiÏ XXXIX.
roãník této v˘znamné události.
Hasiãské sbory soutûÏily v disciplínû poÏár-

ní útok na vzdálenost 80 m dle pravidel po-

Ïárního sportu. Na regulérnost soutûÏe dohlí-

Ïel rozhodãí z ·umperka a jiÏ druh˘m rokem

se ãas mûfiil pomocí speciální ãasomíry s dis-

plejem pro diváky, ktefií tak mohli sledovat

prÛbûÏn˘ ãas, ãímÏ byla zároveÀ zaji‰tûna

objektivita soutûÏe.

SoutûÏ byla rozdûlena do ãtyfi ãástí. V 9 ho-

din odstartovala SoutûÏ mlad˘ch hasiãÛ.

Závodily dûti ve dvou kategoriích. V první

od 6 do 10 let a ve druhé star‰í od 10 do 15

let. Své síly zmûfiily v klasickém poÏárním 

útoku na 40 m. Ve 14 hodin zaãal Memoriál

Jana Suka v kategoriích muÏi a Ïeny v kla-

sickém útoku podle pravidel poÏárního spor-

tu na 80 m. V 16.00 vypukl závod O Pohár

soutûÏního druÏstva, kter˘ je shodn˘ se zá-

vodem Memoriálu Jana Suka, na trati se v‰ak

navíc objevila pfiekáÏka v podobû dfievûné

kolejnice na hadicích B, kdy hasiã musel ha-

dici provléci tûmito kolejnicemi. V 17.30 ha-

siãi bojovali o pohár v Pfieboru jednotlivcÛ.

Jedná se o bûh hasiãe, kter˘ spojí na základ-

nû hadici C a na konci bûhu srazí rukou oba

terãe. Jak si vedli v‰ichni soutûÏící, informu-

jí níÏe uvedené tabulky.

Od 18 hodin pokraãoval program v zahradû

Hedvy taneãní zábavou. K poslechu i tanci

hrála, tak jako v loÀském roce, olomoucká

skupina Galaxy.

âerpáno z webov˘ch stránek
mûsta R˘mafiova

Foto: archiv TJ Jiskra R˘mafiov
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Nult˘ roãník MâR druÏstev neregistrovan˘ch hráãÛ
V sobotu 24. ãervna se na jihlav-

ské kuÏelnû konal nult˘ roãník

Mistrovství republiky druÏstev

neregistrovan˘ch hráãÛ v discip-

línû 120 hodÛ sdruÏen˘ch.

SoutûÏe se zúãastnilo osm druÏ-

stev z mûst Hofiice, Jiãín, Jihlava,

Náchod, Karlovy Vary, R˘mafiov,

Ústí nad Labem a Horní Bene‰ov.

Po nezbytn˘ch úvodních formali-

tách - prezenci a losování - bylo

mistrovství zahájeno proslovem

prezidenta âKA Jifiího Janãálka

a pfiedsedy MMK ·tûpána

KoblíÏka.

Bojovalo se od prvních hodÛ, nû-

komu se dafiilo víc, nûkomu mé-

nû, spoluhráãi a diváci fandili

v‰em bez rozdílu. Atmosféra byla

vynikající, podûkování patfií ji-

hlavskému oddílu za pfiípravu ku-

Ïelny a zázemí.

Vítûzem a drÏitelem putovního

poháru se stalo druÏstvo „Dopra-

vní podnik Karlovy Vary“

(Keketi, Hara‰ta, Hru‰ka, Guba)

s celkov˘m poãtem 2170 poraÏe-

n˘ch kuÏelek, druÏstvo RD

R˘mafiov skonãilo na 4. místû.

V jednotlivcích se na 1. místû 

umístil Milan Hru‰ka (Karlovy

Vary) vynikajícím v˘sledkem

592 por. kuÏelek, na 2. místû r˘-
mafiovsk˘ Miloslav Grulich -

564 - zároveÀ s nejlep‰í doráÏ-
kou 217, tfietí skonãil Petr Váchal

z âeské Skalice - 548.

V prÛbûhu dne probûhla informa-

tivní schÛzka s organizátory ama-

térsk˘ch soutûÏí, byly probrány

názory na tuto novou soutûÏ, ná-

pady, návrhy do dal‰ího roãníku.

·koda Ïe moÏnosti diskutovat vy-

uÏili jen zástupci hrajících mûst

(s v˘jimkou Prahy), byÈ byli po-

zváni v‰ichni, ktefií reagovali na

v˘zvu zúãastnit se amatérsk˘ch

soutûÏí.

Bylo dohodnuto, Ïe soutûÏ je do-

br˘m poãinem a bude se v ní po-

kraãovat. Vûra Tomanová

Foto: archiv oddílu kuÏelek TJ Jiskra



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2006

30

Ostatní program pofiádan˘ v rámci Dfievafisk˘ch,
lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ 2006
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Místo konání: kuÏelna TJ Jiskra R˘mafiov

Termín konání: 20. 8. - 3. 9. 2006

¤editel turnaje: Zdenûk Dûdáãek, Bartákova 15, 795 01 R˘mafiov

Organizaãní pracovník: Vûra Tomanová, U Lomu 1, 795 01 R˘mafiov, mobil: 723 910 871

Pfiihlá‰ky: do 10. 8. 2006
V pfiihlá‰ce uveìte návrh vhodného termínu vãetnû dvou náhradních termínÛ a telefonick˘ kontakt. Va‰e návrhy se

budeme snaÏit respektovat. Pfiihlá‰ky zasílejte na email: tomanova.kuzelky@seznam.cz.

Startovné: 200 Kã/dvojice

Hrací doba: Hrací dny - PO, ST, âT, PÁ, SO, NE. Místní a oddíly z blízkého okolí odehrají utkání v t˘dnu. 

Sobota a nedûle jsou vyhrazeny pro vzdálenûj‰í oddíly.

Zaãátky utkání ve v‰ední dny v 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

V sobotu a v nedûli v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Systém: Turnaj je vypsán pro dvojice - 2 x 120 HS v kategoriích: dvojice registrovan˘ch muÏÛ

a smí‰ené dvojice neregistrovan˘ch muÏÛ a smí‰ené.

Ceny: 1. - 3. místo v kaÏdé kategorii - finanãní odmûny, vûcné ceny.

Podmínky: Hraje se dle platn˘ch pravidel a soutûÏního fiádu kuÏelkáfiského sportu. Na turnaji startují spoleãnû registrovaní 

i neregistrování hráãi a hráãky - není nutn˘ registraãní prÛkaz. KaÏd˘ hráã startuje na vlastní nebezpeãí.

Bude se hrát do nov˘ch „TOP“ kuÏelek !

Obãerstvení: Je zaji‰tûno na kuÏelnû.

Tû‰íme se na vás. Zdenûk Dûdáãek, fieditel turnaje

VáÏení sportovní pfiátelé, zveme vás na
6. roãník R˘mafiovského poháru dvojic v kuÏelkách

Hrají dvojice MUÎI, SMÍ·ENÉ - v disciplínû 2 x 120 HS.

V sobotu 19. srpna pokraãuje seriál závodÛ
jesenického ‰neku závodem 

na horsk˘ch kolech v Janovicích u R˘mafiova.
Místem konání je hotel U Zámku.

Závod je vypsán od nejmlad‰ích kategorií
aÏ po veterány.

Délka tratí je od 3 do 40 km dle jednotliv˘ch kategorií.
Prezence je v místû startu od 12.00 do 13.30.

Pofiadatelé pfiipravili
mnoho slosovateln˘ch hodnotn˘ch cen.

(Startovné je 70 Kã u roãníkÛ 1987 a star‰ích, u roãníkÛ
mlad‰ích 1987 je startovné 15 Kã.

Ve startovném je zapoãítáno obãerstvení )

Závodníci startují na vlastní nebezpeãí, jsou povinni dodrÏovat pokyny pofiadatelÛ
a pravidla silniãního provozu. Pofiadatel neruãí za ‰kody zpÛsobené závodníky.

Cyklistická pfiilba je povinná.

Pofiadatelé zvou kaÏdého, kdo si chce nejen zazávodit.
(BliÏ‰í informace na tel.: 777 696 888)

ZÁVOD PRO KAÎDÉHO
ZÚâASTNùTE SE

7. ROâNÍKU MTB MAURITZ POHÁRU
O Pohár hotelu U Zámku
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Start a cíl: SVâ R˘mafiov u autobus. nádraÏí od 6.00 do 10.00

Pû‰í trasy: 5 km - start do 10 hodin

15, 25, 35 km - start v 6 - 9 hodin

50 km - start v 6, nejpozdûji v 7 hodin

Cyklotrasy: 25, 35 a 60 km - start spoleãn˘ v 9 hodin

Startovné: Dûti do 5 let zdarma

5 - 10 let 5 Kã

ãlenové KâT, studenti a dÛchodci 10 Kã

ostatní úãastníci 20 Kã

Dûti do 15 let se mohou zúãastnit pouze v doprovodu dospûl˘ch!

Obãerstvení: na trase vlastní, v cíli - ãaj

Upomínky: úãastnick˘ list a moÏnost zakoupení plakety R˘mafiovské padesátky a v˘roãní turistické známky

Akce se koná za kaÏdého poãasí!

KaÏd˘ se úãastní na vlastní nebezpeãí.
âlenové KâT jsou poji‰tûni proti úrazu.

Pro cyklisty je povinná pfiilba.

Informace:
Pû‰í zóny: Ing. J. Jelínek, Vûtrná 9, R˘mafiov, tel. 554 211 022

Cyklotrasy: J. Lachnit, Luãní 10, R˘mafiov, tel. 554 212 876

Ubytování: Vûra Táborská, Pfiíkopy 9, tel. 554 212 425 (pfiihlá‰ky do 30. 8. 2006)

(ubytování s vlastním spacím pytlem v tûlocviãnû)

Popis trati:

Pû‰í:

50 km R˘mafiov - Nové Pole - Pod V̆ hledy - Skfiítek - Alfrédka - Malá Morávka - Dolní Moravice 

- R˘mafiov

35 km R˘mafiov - Nové Pole - Pod V̆ hledy - Skfiítek - ·karedá jedle - Stará Ves - R˘mafiov

15 km R˘mafiov - Skály - Stfiíbrné Hory - Janovice - R˘mafiov

5 km R˘mafiov - smûr Strálek - lev˘ okraj lesa - Ondfiejovsk˘ potok - Ondfiejov - R˘mafiov

Cyklotrasy:

60 km R˘mafiov - Stará Ves - Alfrédka - 15 km, po Ïluté znaãce na Îlut˘ potok - Skfiítek - 25 km, Hvûzda 

- Rab‰tejn - 35 km, po vrstevnici Pod V̆ hledy - 45 km Kamenná Hora - Ferdinandov - Stfiíbrné Hory 

- Nové Pole - Janovice - R˘mafiov

35 km R˘mafiov - Stará Ves - Îìársk˘ Potok - U ·karedé jedle - Hubert - Nad Skfiítkem - Skfiítek - 16 km, 

Hvûzda - Rab‰tejn - 25 km, po vrstevnici Pod V̆ hledy - Janovice - R˘mafiov

25 km R˘mafiov - Stará Ves - Îìársk˘ Potok - Pod V̆ hledy - 12 km, Kamenná hora, Ferdinandov - Stfiíbrné 

Hory - Nové Pole - Janovice - R˘mafiov

Doporuãené horské, trekové nebo silniãní kolo (ne galusky) a pfiilba.

Sponzofii: Elektro Kotrla, Lékárna 110 - RNDr. D. Karajannis, Maso a uzeniny - A. Buxbaumová, 

R˘mafiovská pekárna, s. r. o., Îelezáfiství M. âu‰ková, Îelezáfiství P. Ko‰uliã, Potraviny Lazarczyk.

Odbor Klubu ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov a SVâ R˘mafiov zvou na
XXXI. ROâNÍK R¯MA¤OVSKÉ PADESÁTKY

v sobotu 16. záfií 2006

Motto: „Není to závod, ale provûrka osobní zdatnosti, fyzické pfiipravenosti a pevné vÛle.“



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2006

33

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 3. 8. 2006. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií

Koneãn˘.  Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259, e-mail: rymhor@seznam.cz

Vy‰lo dne: 11. 8. 2006. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 7. 9. 2006. Dal‰í ãíslo vyjde 15. 9. 2006.
Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz 

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. Cena 10,- Kã

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 15. 9. 2006

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 7. 9. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

16/2006

PPPP fifififi íííí jjjj eeee mmmm nnnn ˘̆̆̆     zzzz bbbb yyyy tttt eeee kkkk     llll éééé tttt aaaa

vvvv ‰‰‰‰ eeee mmmm     ssss vvvv ˘̆̆̆mmmm     ãããã tttt eeee nnnn áááá fifififi ÛÛÛÛ mmmm
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Tento projekt je spolufinancován evropsk˘m sociál-
ním fondem a státním rozpoãtem âeské republiky
? Jste v evidenci úfiadu práce déle neÏ 1 rok (v nûkter˘ch

pfiípadech déle neÏ 6 mûsícÛ) a stále se vám nedafií na-

jít vhodné zamûstnání?

? Máte pocit, Ïe vám hledání zamûstnání komplikuje ne-

odpovídající ãi nedostateãná kvalifikace?

? Trápí vás nízké sebevûdomí a sebedÛvûra, nevûfiíte si

a máte obavy ze v‰eho nového, vãetnû nového zamûst-

nání, pfiijímacího pohovoru do tohoto zamûstnání a pfií-

pravy na nûj?

? Máte pouze základní znalosti práce s PC?

Zapojte se do projektu NOVÁ ·ANCE!

NOVÁ ·ANCE

Co vám v projektu nabízíme?
Ucelen˘ a promy‰len˘ systém ãinností, kter˘ bude

smûfiovat k jednomu hlavnímu cíli - nalezení

vhodného zamûstnání právû pro vás.

Pracovní diagnostika
Prvním dÛleÏit˘m krokem je vytvofiit vám plán 

osobního a pracovního rozvoje a odhalit va‰e

skryté schopnosti, které vám pomohou prosadit se

na trhu práce.

Poradensk˘ program I. - Aktivizace nezamûst-
naného na trhu práce
Kurz povede specializovan˘ lektor, kter˘ vás nau-

ãí mnohé o psychologii ãlovûka, poradí vám, jak

pracovat s pocity viny a úzkosti. UkáÏeme vám,

jak fie‰it problémy v mezilidsk˘ch vztazích, ve

vztazích podfiízen˘ a ‰éf. Absolvujete motivaãní

trénink, kter˘ vám ukáÏe, jak zv˘‰it sebevûdomí,

jak pochopit tajnou fieã tûla, jak plánovat své cíle

a postupovat pfii jejich dosahování. Zapojíte se do

cviãení, jejichÏ cílem je umûní prezentace a se-

beprezentace, poznáte své silné a slabé stránky,

nauãíte se relaxovat a mnoho dal‰ího.

Program probûhne formou pûtidenního vzdûláva-

cího pobytu ve velmi pfiíjemném a komfortním

hotelu Avalanche v Dolní Moravici.

Doprava do místa konání, ubytování, strava a vol-

noãasové aktivity jsou plnû hrazeny z prostfiedkÛ

projektu. Cel˘ pobyt je pro úãastníky kurzu zce-
la zdarma!

Rekvalifikaãní kurz - Obsluha osobního poãíta-
ãe dle osnov ECDL.
Bude to nejen poãítaãov˘ kurz, ale kurz podle kon-

ceptu ECDL. Kurz ukonãíte zkou‰kou poãítaãové

gramotnosti, obdrÏíte mezinárodnû uznávan˘ certi-

fikát ECDL. Nauãíte se obsluhovat Windows XP

a nejroz‰ífienûj‰í kanceláfiské programy MS Office.

V̆ uka bude probíhat za pomoci moderní mobilní

poãítaãové uãebny.

Po úspû‰ném absolvování kurzu budete schopni

plnit i velmi nároãné pracovní ãinnosti, které bu-

dou vyÏadovat va‰i zamûstnavatelé.

Poradensk˘ program II. - Strategie aktivního
vyhledávání práce
DokáÏete efektivnû vyhledávat pracovní místa od-

povídající va‰im schopnostem, kvalifikaãním 

a osobnostním pfiedpokladÛm. Také si osvojíte, jak

porozumût a pfiizpÛsobit se poÏadavkÛm zamûst-

navatelÛ v bruntálském regionu.

Pracovní praxe a zaji‰tûní pracovního místa
Pfiínosem této aktivity je, Ïe dokáÏete pfiesvûdãit

svého potenciálního zamûstnavatele o sv˘ch pfied-

nostech, dovednostech a chuti pracovat.

Jednotliv˘mi vzdûlávacími aktivitami vás bude

provázet profesionální lektorsk˘ t˘m, jehoÏ od-

bornost je na vysoké úrovni. V‰echny aktivity pro-

jektu smûfiují k tomu, abyste na‰li vhodnou práci,

a my vám v tom pomÛÏeme.

Ve v‰ech hlavních aktivitách je zaji‰tûno stravová-

ní - obûd. DojíÏdûjícím platíme cestovné.

Jak se mÛÏete do projektu pfiihlásit?
Kontaktujte svou zprostfiedkovatelku na úfiadû

práce s Ïádostí o zafiazení do projektu NOVÁ

·ANCE.

Zavolejte na telefon 775 707 009 (v pracovní dny

v dobû od 7.00 do 15.00).

Pfiijìte se informovat do firmy Educo Centrum, 

s. r. o. (Albrechtická 8, Krnov).

Projekt NOVÁ ·ANCE pfiiná‰í úãastníkÛm moÏnost zlep‰it vlastním pfiiãinûním své postavení na trhu práce.

P¤IJëTE SI K NÁM VYÎEHLIT!
SS ÎEHLIâKAMIÎEHLIâKAMI FIRMY CONCEPTFIRMY CONCEPT
SE VSE VÁM ÎEHLENÍ STÁM ÎEHLENÍ STANE HROUANE HROU

ZárZároveÀ vás zvemeoveÀ vás zveme

na ochutnávku vaflína ochutnávku vaflí

aa voÀavého prvoÀavého pressaessa

zz vaflovaãe avaflovaãe a kávovarukávovaru

firmy Conceptfirmy Concept

Vyzkou‰ejte si v˘robky firmy Concept 
na prodejní akci ve stánku pfied prodejnou ELEKTRO KOTRLA

28. - 29. 8. od 9 do 17 hodin
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AAKKCCEE  oodd 1155.. 88.. ddoo 3300.. 99..
Pfii nákupu zboÏí 

nad 5000 Kã

budete zafiazeni

do slosování 

o automatickou praãku

THOMPSON 28 DF172

5.998,-5.998,- + 200 Kč vč. DPH

PŘÍSPĚVEK 
NA LIKVIDACI 

ELEKTROŠROTU



■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet
■ Komisní prodej
■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% akontace, staãí OP

+ ¤P, úvûr bez ruãitele a na poãkání

■ Nemûnná v˘‰e splátek
■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e auto vám zÛstane
■ Specializace na splátkov˘ prodej: GE Money Auto, 

CCB finance, ESSOX, ·kofin
Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

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

Volkswagen Golf 1.4 16V, 1. maj.,
r. v. 2000, 4x airbag, ABS, posil.
fiíz., zadní stûraã, centrál, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 169 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v. 2004,
2x airbag, ABS, kÛÏe, imob., posil. fiíz.,
multif. volant, indik. park., el. v˘bava,
tempomat, centrál. Cena: 639 000 Kã.

Audi A6 QUAT, TIPTR, MOD02, r. v.
2001, 8x airbag, ABS, alarm, ESP, kÛÏe,
CD, rádio, el. v˘b., temp., senzor opotfi.
brzd, PC, centrál. Cena: 389 900 Kã.

Opel Astra 1.6, combi, r. v. 1998, rá-
dio, posil. fiíz., vyhfi. zrc., mlhovky, 
imob., el. okna a zrcátka, centrál, 
airbag fiidiãe, ABS. Cena: 139 900 Kã.

Daewoo Matiz, málo najeto, CZ,
servis, 1. maj., r. v. 2002, rádio,
centrál, mlhovky, el. okna, dûlená
zadní sedadla. Cena: 129 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

Citroen Berlingo 2.0HDi, CZ, ser-
vis, r. v. 2002, 2x airbag, imob.,
el. okna, posil. fiíz., centrál.
Cena: 169 000 Kã bez DPH.

Toyota Runner 2.5 TD 4WD, 
r. v. 1995, rádio, alarm, el. ok-
na a zrcátka, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 239 900 Kã.

Hyundai Santa Fe 2.7i, r. v. 2001, 
4 x airbag, ABS, rádio, imob., posil. fiíz.,
CD mûniã, tempomat, kÛÏe, el. v˘bava,
centrál a dal‰í. Cena: 349 000 Kã. 

Ford Galaxy 1.9 Tdi,  1. maj., r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. ‰íbr,
posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 289 900 Kã.

·koda Fabia 1.2HTP 40kW, 
1. maj., servis, r. v. 2003, airbag,
rádio, zámek fiad. páky, zadní stû-
raã, imobilizér. Cena: 149 900 Kã.

Volkswagen Passat 2.0TDi 103kW, 
1. maj., r. v. 2005, ESP, ABS, rádio, po-
sil. fiíz., el. v˘bava, tempomat, centrál,
CD, 10x airbag. Cena: 599 000 Kã.

MB 270 CDi, r. v. 2001, 6x airbag, ESP,
ABS, kÛÏe, el. okna, posil. fiíz., palub.
poã., el. v˘bava, vyhfi. pfi. sklo a zrcátka
centrál, CD rádio. Cena: 379 900 Kã.

Renault Clio 1.2, r. v. 1999,
2x airbag, rádio, el. okna, po-
sil. fiíz., centrál, zadní stûraã.
Cena: 119 900 Kã.

Fiat Panda 1.1 Active, CZ, ser-
vis, r. v. 2004, airbag fiidiãe,
CD, rádio, tónovaná skla, zad-
ní stûraã. Cena: 169 900 Kã.

Hyundai Santamo 2.0 16V, r. v.
1999, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
centrál, el. okna, el. zrcátka, dûl.
zad. sedadla. Cena: 139 900 Kã.

Peugeot 106 1.0, r. v. 1997,
rádio, zadní stûraã, dûlená
zadní sedadla. 
Cena: 74 900 Kã.

Peugeot 307 CC 2.0 16V Sport, r. v.
2004, 4x airbag, ESP, ASR, ABS, CD,
rádio, shrn. stfiecha, PC, el. v˘bava,
senzory, centrál aj. Cena: 489 900 Kã.

Renault Scénic 1.9 dTi 80PS, 1. maj.,
servis, r. v. 2002, 6x airbag, ABS,
CD, rádio, el. ‰íbr, taÏné, el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 219 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9 CRDi, 1. maj., 
r. v. 2003, 2x airbag, alarm, taÏné,
DVD, CD, ABS, kÛÏe, vyhfi. sed., el. zrc.
a okna, centrál. Cena: 489 000 Kã.

Citroen Xsara 2.0 HDi, top stav, 
r. v. 2001, 4x airbag, ESP, rádio,
posil. fiíz., PC, el. zrcátka, kufr
a okna, centrál. Cena: 189 000 Kã.

·koda Felicia 1.9D GLX, CZ, r. v.
1998, rádio, posil. fiíz., zámek fiad.
páky, mlhovky, imob., alarm, cent-
rál, el. zrcátka. Cena: 88 900 Kã.

Peugeot 206 CC2.0 16V, kÛÏe, r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. okna
a zrcátka, shrnovací stfiecha, centrál,
CD a dal‰í. Cena: 289 900 Kã

Ford Puma 1.4 16V, 1. maj., 
r. v. 1999, 2x airbag, posil. fiíz.,
centrál, imob., el. okna a zr-
cátka. Cena: 138 000 Kã.

Ford Mondeo 2.0 TDDi, 1. maj., r. v.
2001, 8x airbag, ABS, CD + rádio, 
imob., posil. fiíz., taÏné, el. víko kufru,
el. okna, centrál. Cena: 239 900 Kã.
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