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Pfiipomínáme si

Den rodiny u myslivecké chaty
JiÏ ponûkolikáté pofiádala na‰e

malá Matefiská ‰kola na Revo-

luãní ulici 24 Den rodiny - svá-

tek dûtí, maminek a tatínkÛ.

Tento den letos pfiipadl na 8.

ãervna, kdy slaví svátek v‰ichni

Medardi. KaÏd˘ jistû zná pra-

nostiku „Medardova kápû ãtyfii-

cet dní kape“. I my, ktefií jsme se

na této akci podíleli, jsme se jí 

obávali. Na‰tûstí nám poãasí

pfiálo a v‰e, co jsme pfiipravili

a vymysleli, mohlo zaãít. Paní 

uãitelky si na tuto akci nachysta-

ly spoustu soutûÏí a zábavy.

Trasu doplÀovalo celkem osm

stanovi‰È.

DobrodruÏná cesta vedla od

‰kolky kolem kapliãky, kfiíÏku aÏ

k myslivecké chatû v Harracho-

vû. Po ní mohly jak dûti, tak i ro-

diãe vykonávat úkoly. Jeden 

z úkolÛ byl ten, Ïe dítû mûlo vést

poslepu jednoho z rodiãÛ slalo-

mem kolem kuÏelÛ a naopak,

tzv. chÛze tmou. Dal‰ím ze sta-

novi‰È byla v˘tvarná dílna, kde

rodiãe s dûtmi obdrÏeli dfievûn˘

stromeãek, beru‰ku, mot˘lka ne-

bo sluníãko. Úkol znûl, rodinka

si nasbírá rÛzné pfiírodniny - luã-

ní kvítí, vûtviãky, kÛru stromu,

jehliãí nebo mech, lepidlem si

nalepí a dotvofií dfievûn˘ poloto-

var dle své fantazie. A opravdu,

vûfite nevûfite, tak úÏasné v˘tvo-

ry, které nám v‰ichni pfiedvedli,

uvidíme málokde. Také si tato

svá díla odnesli na památku na

tento den domÛ.

K na‰í pohodû a odpoãinku pfii-

spûl svou zajímavou besedou

pan myslivec Petr Sekanina, kte-

r˘ nám povídal o tom, jaká zvûfi

se u nás i v okolí vyskytuje. Dále

se rozpovídal o loveck˘ch pu‰-

kách, z kter˘ch jsme zaslechli

i v˘stfiel, a ukázal nám trofeje

zvûfie Ïijící u nás. Mezitím v‰i-

chni dokonãili dal‰í úkoly

a mohlo se zamífiit k poslednímu

stanovi‰ti, kde uÏ netrpûlivû ãe-

kala paní fieditelka B. Jaro‰ová,

aby dûtem i jejich sourozencÛm

rozdala malou odmûnu v podobû

sladkosti, hraãky a zaslouÏeného

diplomu pro celou rodinu. Poté

jsme usedli k oh˘nku, opekli si

párek a obãerstvili se. Ke zpest-

fiení celé této akce pfiispûla Eva

Holubová, jedna maminek, pro-

jíÏìkou na koni. Kdo z dûtí se

nebál, mohl se svézt na statném

tmavém hnûdákovi.

A jak se celá akce zdafiila? Úãast

byla veliká, coÏ nás potû‰ilo.

Rodiãe s dûtmi plnili úkoly zod-

povûdnû a s humorem. Velice mi-

lé bylo i osobní podûkování z fiad

rodiãÛ, které nás motivuje k uspo-

fiádání dal‰í akce v pfií‰tím roce.

Za cel˘ kolektiv M·
Dana Ujfalu‰i

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy
Od tohoto vydání budete mít moÏnost, váÏení ãtenáfii, nacházet na této

nebo pfiedposlední stránce na‰ich novin fotografie R˘mafiova 

a okolí ze stejného úhlu pohledu, ov‰em s rozdílem nûkolika let, ãi do-

konce desetiletí. Fotografie bude pro tuto novou rubriku pfiipravovat je-

den z pfiedních r˘mafiovsk˘ch fotografÛ Bohumil ·véda. V jeho galerii

by se mûly objevit snímky, které dosud nebyly uvefiejnûny. JiKo

Panorama mûsta R˘mafiova od kaple V Lipkách, 1969

Panorama mûsta R˘mafiova od kaple V Lipkách, 2007

Fota: archiv M· Revoluãní 24
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Aktuálnû z mûsta

Proã chce mûsto vloÏit infrastrukturní majetek do VaKu Bruntál
Vodovodní infrastrukturu mûsta

v souãasné dobû spravuje a do-

dávky pitné vody ve mûstû zaji‰-

Èuje spoleãnost VaK Bruntál, 

a. s. Je to v˘sledek dlouhodobého

snaÏení 27 obcí okresu Bruntál -

spoluvlastníkÛ spoleãnosti.

Koneãn˘m cílem fie‰ení vztahÛ

mezi spoleãností VaK Bruntál, 

a. s., a mûsty a obcemi je vloÏe-

ní infrastrukturního majetku ob-

cí, které nevloÏily svÛj majetek

slouÏící k v˘robû a dodávce pit-

né vody, do spoleãnosti VaK

Bruntál, a. s. Jedná se o mûsta

a obce R˘mafiov, Bruntál, Razo-

vá, Dolní Moravice a RyÏovi‰tû.

Tyto obce inkasují od spoleãnos-

ti VaK nájemné - mûsto R˘ma-

fiov 350 tis. Kã roãnû - a majetek

si za tyto prostfiedky sami opra-

vují. Dlouhodobou strategií spo-

leãnosti VaK je majetek tûchto

obcí do VaKu vloÏit a poté vy-

koupit podíly drobn˘ch akcioná-

fiÛ. Mûsto v minulosti jiÏ potfieb-

ná usnesení mûlo pfiipraveno, ale

po snaze nûkter˘ch obcí své po-

díly ve spoleãnosti VaK prodat

od zámûru ustoupilo. Po vloÏení

majetku do spoleãnosti bude

ve‰keré opravy, investice a re-

konstrukce ma-

jetku provádût

spoleãnost VaK,

a. s., na vlastní

náklady z ceny

vodného. Mûsto

R˘mafiov patfií

stáfiím vodovod-

ní sítû a v˘‰í

ztrát vody k nej-

hor‰ím na okre-

se a stav sítí pfiedstavuje velik˘

vnitfiní dluh majetku. Za vloÏen˘

majetek obce obdrÏí odpovídají-

cí mnoÏství akcií a jejich podíl

ve spoleãnosti vzroste.

VloÏení majetku je nevratn˘

krok a je moÏn˘ jen za splnûní

následujících podmínek, které

zastupitelstvo mûsta schválilo.

Prvofiadou podmínkou je, Ïe svÛj

infrastrukturní majetek souãasnû

vloÏí i mûsto Bruntál. Mûsto

Bruntál je totiÏ nejvût‰í odbûra-

tel a musí mít stejn˘ ekonomic-

k˘ i provozní zájem na správné

funkci celé vodárenské soustavy.

Nyní Bruntál

vlastní 31 % (R˘-

mafiov 17 %)

a po vloÏení ma-

jetku podíl obou

mûst pfiekroãí

celkovû 50 %

podílu majetku

spoleãnosti (viz

tabulku). Obû

mûsta pak hos-

podafiení spoleãnosti v podstatû

ovládnou. Není moÏné pfiipustit,

aby mûsto Bruntál mûlo moÏnost

jít v budoucnu vlastní cestou

a soustavu tím nûjak ohrozit.

Mûsto Bruntál jiÏ potfiebná usne-

sení také pfiipravuje. Dal‰í pod-

mínkou vloÏení je, Ïe spoleãnost

VaK Bruntál, a. s., zru‰í ve sv˘ch

stanovách omezení hlasovacích

práv. (Mûsto R˘mafiov i Bruntál

mohou své hlasy na valn˘ch hro-

madách uplatnit pouze do v˘‰e

15 % a hlasovací práva obcí tak

neodpovídají podílu jejich ma-

jetku.) Dále spoleãnost VaK

Bruntál, a. s., ve sv˘ch stano-

vách naopak zavede a schválí 

omezení pro prodej podílÛ obcí.

Prodej podílÛ obcí bude moÏn˘

jen pfii souhlasu nejménû 80 %

podílÛ obcí. Poslední podmín-

kou mûsta je, Ïe podíl na‰eho

majetku ve spoleãnosti VaK

Bruntál, a. s., vzroste pfiímo úmûr-

nû hodnotû vloÏeného majetku

ocenûného znalcem.

Tabulka odhadem demonstruje

podíl jednotliv˘ch akcionáfiÛ ve

spoleãnosti v rÛzn˘ch fázích 

uskuteãnûní zámûru - vloÏení ma-

jetku obcemi a vykoupení drob-

n˘ch akcionáfiÛ. Pfiesné ocenûní

není v souãasné dobû je‰tû známo

a je odvozeno jen od ocenûní ma-

jetku R˘mafiova z r. 1999 a odha-

du ocenûní Bruntálu a dal‰ích ob-

cí. V tabulce jsou podíly v %.

Spoleãnost VaK Bruntál, a. s., má pro celou akci a její dílãí kroky pfiipraven harmonogram. Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Co je to Integrovan˘ dokument mûsta
aneb Jak se R˘mafiov v prÛbûhu nûkolika let zmûní

Zastupitelstvo mûsta schválilo

dne 8. 2. 2007 tzv. „Integrovan˘

dokument“. Zjednodu‰enû lze fií-

ci, Ïe jde o plán investic

mûsta na nové volební

období. (Kompletní pfie-

hled ãtenáfi najde na

www.rymarov.cz - ban-

ner „Informace mûs-

ta“.) Zastupitelé na za-

ãátku volebního období shro-

máÏdili, projednali a posoudili

potfieby mûsta a jeho finanãní

moÏnosti a vytvofiili materiál ob-

sahující na 60 investiãních akcí,

které by mûly podle pfiedstav za-

stupitelÛ b˘t v R˘mafiovû v bu-

doucnu zrealizovány.

Akce jsou sdruÏeny podle jejich

vûcného obsahu do skupin a za-

stupitelé jim pfiifiadili pofiadí,

v jakém je chtûjí realizovat - ur-

ãili svoje priority. Celkem jde

o 60 investic s finanãním obje-

mem pfiibliÏnû 600 mil. Kã.

Celkem 40 akcí zastupitelé 

oznaãili nejvy‰‰í prio-

ritou, z toho ov‰em pût

akcí pfietrvává z minu-

lého období, tfii akce

jsou náplní práce

Bytermu, ãtyfii akce

Mûstsk˘ch sluÏeb

R˘mafiov, s. r. o., dvû akce Tepla

R˘mafiov, s. r. o., a jedna akce ly-

Ïafiského oddílu Ski klub RD.

Zastupitelé se tak pfiipravili na

neopakovatelné období ãerpání

finanãních prostfiedkÛ Evropské

unie, kdy v období let 2007 -

2013 do na‰í republiky pfiijde

700 mld. Kã, z toho do Morav-

skoslezského kraje asi 110 mld.,

a ty budou v nejvy‰‰í mífie pou-

Ïity právû na realizaci plánÛ stá-

tu, mûst a obcí. Velmi dobrou

zprávou pro nás je, Ïe spoluúãast

obcí pravdûpodobnû klesne na

7,5 % z pÛvodních 15 %. To zna-

mená, Ïe mûsto v pfiípadû úspû‰-

né Ïádosti o dotaci zrealizuje zá-

mûr o celkovém objemu napfi. 

10 mil. Kã za pouh˘ch 750 tis.

Kã. ·patnou zprávou ov‰em je

neustálé opoÏìování celého pro-

cesu - namísto od 1. 1. 2007 se
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moÏnost podávat Ïádosti do re-

gionálních operaãních programÛ

rozbûhne asi aÏ na podzim leto‰-

ního roku (mûsto R˘mafiov tím

ztrácí v˘hodnou pozici, protoÏe

mûlo fiadu projektÛ pfiipravenu

uÏ k 1. 1. 2007) - a také to, Ïe se

i pfies tyto gigantické finance na

v‰echny Ïádosti nedostane.

Z diskuse se zastupiteli lze od-

hadnout, Ïe mají nejvût‰í zájem

o rekonstrukci námûstí Míru

(cca 50 mil. Kã), revitalizaci síd-

li‰tû Dukelská (s vykoupením

prÛmyslové zóny Polygonu cca

30 mil. Kã) a rozvoj rekreaãní

a sportovní zóny v zahradû

Hedvy (cca 20 mil. Kã). Je dÛle-

Ïité fiíci, Ïe realizace tûchto, ja-

koÏ i dal‰ích zámûrÛ, je plnû zá-

vislá na úspû‰nosti Ïádostí o do-

tace. Mûsto si nemÛÏe bez dota-

cí takto nároãné finanãní akce

dovolit. Roãní finanãní zdroje

mûsta jsou v fiádu jednotek mili-

onÛ Kã.

Akce, které jsou v kompetenci

mûstsk˘ch spoleãností, zadává

fieditelÛm spoleãností rada mûsta

na valn˘ch hromadách spoleã-

ností a také provádí kontrolu je-

jich plnûní s návazností na od-

mûÀování fieditelÛ. Akci pfiinále-

Ïející lyÏafiskému oddílu pone-

chalo zastupitelstvo na jeho ini-

ciativû. Mûsto zabezpeãilo pou-

ze zapracování zámûru do studie

zahrady Hedvy.

Pro projektovou a stavební pfií-

pravu a financování z rozpoãtu

tak zb˘vá celkem 25 akcí s prio-

ritou jedna, na nûÏ se soustfiedí

ve‰kerá pfiíprava odpovûdn˘ch

odborÛ s koneãn˘m cílem - 

úspû‰né Ïádosti o dotaci a vlast-

ní realizace. Ostatní akce, ozna-

ãené prioritou 2 - 5, odbory z dÛ-

vodÛ finanãních a kapacitních

nepfiipravují. O jejich posunu na

vy‰‰í prioritu, a tedy i pfiípravû

rozhodne jen pfiípadná revize ce-

lého dokumentu zastupitelstvem

a pfiifiazení priority ã. 1. V doku-

mentu jsou ale zámûry, u nichÏ

minulá praxe, opakovanost zá-

mûru v jiné lokalitû a logická ná-

vaznost vyÏaduje pfiípravu,

i kdyÏ nejsou oznaãeny prioritou

1. Jsou to byty, biokoridory, cyk-

lostezky, odpadové centrum a re-

kultivace skládky odpadu v obci

Malá ·táhle. U tûchto akcí probí-

há projektová a stavební pfiíprava

a realizace tak, aby pokud moÏno

plynule navazovala jedna akce

na druhou.

Dal‰ím, neménû závaÏn˘m kro-

kem je kontrola plnûní doku-

mentu. Je zvefiejnûn na webo-

v˘ch stránkách mûsta v podobû

matice obsahující ve‰keré infor-

mace, dále v˘ãet podan˘ch Ïá-

dostí o dotaci a následnû i reali-

zovan˘ch zámûrÛ. Dokument je

pravidelnû aktualizován. Takto

mají obãané i zastupitelé neustá-

le pfiístup k aktuálnímu stavu pl-

nûní dokumentu. Nûkterá zase-

dání zastupitelstva mûsta jsou

pfiímo vûnovaná jeho kontrole,

a k tomu bude pro zastupitele

pfiipravován samostatn˘ písem-

n˘ materiál.  

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Okresní den tûlesnû postiÏen˘ch provûfiil vûdomosti i sílu
V pofiadí jiÏ ãtyfiiadvacát˘ roãník 
Okresního dne tûlesnû postiÏen˘ch
okresu Bruntál se tentokrát usku-
teãnil v R˘mafiovû. Organizátorem
byl místní svaz tûlesnû postiÏen˘ch
ve spolupráci s Okresním svazem TP
Bruntál.
Devûtaosmdesát soutûÏících

z Bruntálu, Krnova, R˘mafiova,

Horního Bene‰ova, Horního

Mûsta, Lichnova a Vrbna pod

Pradûdem, rozdûlen˘ch do jed-

nadvaceti druÏstev, se sjelo do 

areálu r˘mafiovské základní ‰ko-

ly na ulici 1. máje, aby se utkali

v pûti sportovních disciplínách

(‰ipkách, lovu rybiãek, hodu gra-

nátem na cíl, hodu míãem do

basketbalového ko‰e, hodu míã-

kem do ‰a‰kovy pusy) a ve dvou

vûdomostních testech - sociálnû-

právním a dopravním.

„V sociálnûprávním testu byli
soutûÏící dotazováni napfiíklad,
kde si mohou vyfiídit prÛkaz TP
a ZTP, kam mohou jít Ïádat o so-
ciální v˘hody a podobnû, do-
pravní test byl zamûfien na pro-
blematiku chodcÛ a cyklistÛ.

V tûchto testech byly jiÏ zahrnuty
také otázky z nové vyhlá‰ky, kte-
rá má platnost od leto‰ního led-
na,“ upfiesnil pfiedseda Okresní-

ho svazu tûlesnû postiÏen˘ch

a zároveÀ pfiedseda Místní orga-

nizace svazu tûlesnû postiÏen˘ch

v R˘mafiovû Franti‰ek Urbaník.

Akce se mûla pÛvodnû uskuteã-

nit na ‰kolním hfii‰ti, ale vzhle-

dem k nejistému poãasí se roz-

hodli organizátofii pro náhradní

variantu a celé zápolení se ode-

hrálo v místní tûlocviãnû.

Novinkou, kterou pfiipravuje

Okresní svaz tûlesnû postiÏe-

n˘ch v Bruntále pro r˘mafiovsk˘

region, bude plavání pro tûlesnû

postiÏené v krytém bazénu v Bfii-

dliãné pod dohledem rehabilitaã-

ní sestry. „Dále nabídneme na-
‰im klientÛm v R˘mafiovû sociál-
nûprávní poradenství v areálu
b˘valé matefiské ‰koly na
Revoluãní ulici 30 naproti hasi-
ãÛm. Od prvního ãervence leto‰-
ního roku by mûla jednou v mûsí-
ci fungovat také právní poradna.
V sídle okresního svazu v Brun-

tále bude fungovat pro tûlesnû
postiÏené kanceláfi, kde by mûl
b˘t internet, knihovna a dále pÛj-
ãovna rehabilitaãních pomÛ-
cek,“ doplnil v˘ãet pfiipravova-

n˘ch sluÏeb Franti‰ek Urbaník.

V závûru úspû‰ného a dobfie zor-

ganizovaného Okresního dne tû-

lesnû postiÏen˘ch se uskuteãnil

men‰í kulturní program, ve kte-

rém vystoupily bfii‰ní taneãnice

Stfiediska volného ãasu a oblíbe-

ná vokální skupina Variace a po

kterém organizátofii spolu se sta-

rostou mûsta R˘mafiova Petrem

Kloudou pfiedali prvním ãtyfiem

druÏstvÛm ceny a novû také pu-

tovní pohár pro vítûzné druÏstvo.

Leto‰ní prvenství si odneslo

druÏstvo Vrbna pod Pradûdem

II. Na druhé místo se probojova-

lo druÏstvo Ïen z Lichnova

a bronz si odvezlo druÏstvo

SPCCH Krnov. Bramborovou

medaili uhájilo druÏstvo z Hor-

ního Bene‰ova. Titul Nejlep‰í

Ïena si odvezla Karla Bajtková

z Lichnova a titul Nejlep‰ího

muÏe získal Antonín Palát

z Bruntálu I. Cena útûchy puto-

vala Helenû Ra‰kové z druÏstva

Bruntálu IV. Tfii druÏstva R˘ma-

fiovsk˘ch se umístila na ‰esté,

deváté a desáté pozici z jedena-

dvaceti druÏstev, coÏ je velmi

pûkn˘ úspûch.

Bez sponzorského zaji‰tûní by se

tato akce samozfiejmû nemohla

konat. Proto organizátofii vyslo-

vují velk˘ dík jmenovitû tûmto

sponzorÛm: MûÚ R˘mafiov,

MûÚ Mûsto Albrechtice, MûÚ

Vrbno p. Prad., OÚ Dvorce,

MûÚ Horní Bene‰ov, Místní 

organizaci svazu tûlesnû postiÏe-

n˘ch v Horním Mûstû, firmám

Elektro Jan Kotrla, Nábytek

Eduard Icha, Kovomat paní âu‰-

kové, Alobal paní Monincové,

Galanterie pana Jureãka, Elektro

ZIGI, Textil pana Ngo Xuan

Cuonga, firmû Urbaník z Vrbna,

Sklárnám Vrbno, Bytovému tex-

tilu R. Pi‰tûka a L. Zothové

a Prádelnû a ãistírnû paní ·opí-

kové. JiKo
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Mûsto pfiivítalo do Ïivota nové obãánky
V sobotním dopoledni (9. 6.) se sálem základní umû-
lecké ‰koly oz˘val pláã i smích novorozencÛ, které
slavnostnû vítali do Ïivota zástupci mûsta R˘mafiova.
Dal‰í leto‰ní vítání dûtí se zápisem do pamûtní

knihy zorganizovala komise pro spoleãenské

záleÏitosti ve spolupráci s kulturní komisí,

matrikou Mûstského úfiadu R˘mafiov a Zá-

kladní ‰kolou R˘mafiov. Dvû desítky mal˘ch

lidiãek, nedávno se narodiv‰ích, se koukaly tu

vydû‰enû, tu zase ospale a onde vyz˘vavû,

kdyÏ nabyly dojmu, Ïe nejsou stfiedem vesmí-

ru, a hrdû se hlásily k svûtu: „My jsme tady,
v‰ímejte si nás nebo nám dejte chvíli na odpo-
ãinek a trochu toho pospání.“
Na slavnostní vítání bylo pozváno dvacet ob-

ãánkÛ narozen˘ch od února do kvûtna 2007.

Vítání dûtí zahájila tradiãnû zastupitelka mûsta

a pfiedsedkynû komise pro spoleãenské záleÏi-

tosti (KPSZ) Kvûtoslava Sicová, která pfiivíta-

la malé obãánky, jejich rodiãe i prarodiãe.

Oficiální projev pfiednesla zastupitelka a pfied-

sedkynû kulturní komise BoÏena Filipová.

Mal˘m obãánkÛm popfiál do Ïivota také sta-

rosta Petr Klouda a s dûtsk˘mi fiíkankami uví-

taly novorozence Ïákynû Základní ‰koly

R˘mafiov, které rodiãÛm dûtí pfiedaly kytiãky

a mal˘m oslavencÛm upomínkov˘ dárek.

V sobotním odpoledni se uskuteãnila celkem

dvû vítání dûtí.

Holãiãky daly v celkovém poãtu klukÛm „na

frak“. Dostavilo se jich totiÏ celkem jedenáct,

zatímco chlapeãkÛ bylo jen devût. Nejstar‰ím

pozvan˘m kluãíkem byl Kry‰tof Hofman

z R˘mafiova (9. 2. 2007), nejmlad‰ím obãán-

kem Josef Jureãek taktéÏ z R˘mafiova, kter˘ se

narodil 4. kvûtna 2007. Pfii zápisu do pamûtní

knihy zaznûla dále jména Matûj, Adélka,

·imon, Natálka, Julinka, Klárka, Alexandra,

Sláveãek, Mareãek, Janiãka, Tadeá‰ek, Stel-

linka, Helenka, Franti‰ek a Josífek.

Poãet letos narozen˘ch dûtí v porovnání se

stejn˘m obdobím loÀského roku znaãnû vzros-

tl. Zatímco v období od 1. ledna do 31. kvûtna

2006 se narodilo 26 dûtí, ve stejném období le-

to‰ního roku se jiÏ narodilo 38 dûtí (!).

Kolektiv nad‰encÛ, díky kter˘m se tato vítání

jednou za ãtvrt roku konají, zaslouÏí velik˘ dík.

AÈ jsou to zdravotní sestry, zástupci mûsta ne-

bo neodmysliteln˘ muzikant a fotografové, dí-

ky jimÏ mohou mít rodiãe narozen˘ch dûtí pûk-

nou vzpomínku na poãátek Ïivota sv˘ch synÛ

a dcer. Pfiejeme na‰im nov˘m obãánkÛm a je-

jich rodinám dny plné pohody a ‰tûstí. JiKo

Zlatá svatba se slaví jednou za pÛl století
Padesát let spoleãného Ïivota neboli zlatou svatbu
oslavili manÏelé Jifiina a Svatopluk Podaní, ktefií
proÏili cel˘ svÛj Ïivot naplnûn˘ prací v r˘mafiov-
ské hedvácké textilce. Oba byli nad‰ení sportovci
a jsou od nátury skvûlí pohodáfii.
V lidském Ïivotû jsou okamÏiky, které se natr-

valo vryjí do pamûti. Narození, maturita, Ïi-

votní v˘roãí a jubilea, sÀatek, odchody s ná-

vraty i bez návratÛ... PfiíleÏitost, pfii které se

manÏelé Podaní setkali v sobotu 16. ãervna

v obfiadní síni janovického zámku, je v dne‰ní

netrpûlivé dobû plné neporozumûní, rozchodÛ

a rozvodÛ velmi vzácná. Se‰li se, aby oslavili

50 let spoleãného Ïivota - zlatou svatbu.

Po pÛlstoletí spoleãné cesty Ïivotem zavedly

kroky Jifiinu a Svatopluka znovu do stejné ob-

fiadní sínû, kde si v roce 1957 fiekli poprvé své

„ano“ pfied tehdej‰ím pfiedsedou místního ná-

rodního v˘boru panem Crhonkem. Jistû to by-

lo dobré rozhodnutí, vÏdyÈ ve dvou se bolest

dûlí a radost násobí. ManÏelé Podaní spolu

proÏili 18 262 dnÛ a to rozhodnû není málo.

Vytvofiili si pûkn˘ domov, a aby nebyl prázd-

n˘, dali Ïivot dvûma dcerám: Olze a Hanû.

Dnes se jiÏ mohou tû‰it z vnukÛ Jitky, Davida,

Jakuba a Lenky a pravnuãky Terezky. K ro-

dinnému Ïivotu patfií i zábava. ManÏelé

Podaní se vÏdy rádi bavili, veselili a byli do-

br˘mi taneãníky na plesech a spoleãensk˘ch

zábavách. Mají rádi lidi, dobrou hudbu, kvûti-

ny, zahrádku, pûkn˘ film i knihu. ManÏelé

Jifiina a Svatopluk byli také aktivními a nad‰e-

n˘mi sportovci - lyÏafii, bruslafii - v‰echny

sporty jim byly blízké.

„Dovolte mi, abych vám obûma podûkoval za
celoÏivotní práci, za vûrnost na‰emu mûstu, za
v˘chovu va‰ich dûtí ..., za v‰e. ProÏijte spolu ve
zdraví, spokojenosti a ‰tûstí je‰tû mnoho dal-
‰ích dnÛ! Jste pro nás v‰echny nejen pfiíkla-
dem, ale i dÛkazem, Ïe pfii oboustranné dobré
vÛli je moÏné pfies v‰echny Ïivotní nesnáze
a pfiekáÏky spolu vytrvat a udrÏet fungující
a spokojené manÏelství,“ zaznûlo v obfiadní sí-

ni z úst starosty Petra Kloudy. A po chvíli se

starobyl˘mi zdmi janovického zámku ozvalo

dvojí „ano“, z úst paní Jifiiny i pana Svatoplu-

ka. To kouzelné ano, které je svedlo na stejnou

cestu tenkrát pfied padesáti léty.

Spoleãnû zestárnout je cílem opravdové lásky.

Málokteré dvojici je v‰ak toto mimofiádné

‰tûstí dopfiáno. MuÏ a Ïena, ktefií vedle sebe lé-

ta Ïijí, ãasto ani nezaregistrují pozvolné zmû-

ny, které do jejich tváfií a postav vtiskne neú-

prosn˘ ãas.

A jak˘ recept mají Jifiina a Svatopluk Podaní

na „manÏelskou dlouhovûkost“?

„Spoleãná láska a vzájemná úcta, pracovitost
a obãas vyslovení kouzelného mám tû rád,
mám tû ráda. Nesmí chybût nûjaké to manÏel-
ské kofiení v podobû ‘italské domácnosti’, bez
toho by to ne‰lo, ale pfiedev‰ím naplnûní toho
krásného mít nûkoho rád,“ fiekla za oba v˘-

stiÏnû paní Podaná.

Ke gratulantÛm se pfiipojuje i na‰e redakce

a pfieje manÏelÛm Podan˘m pevné zdraví

a ‰tûstí na dal‰í spoleãné cestû Ïivotem.  JiKo

Rok Název
1. bavlnûná svatba

2. papírová svatba

3. koÏená svatba

4. kvûtinová svatba

5. dfievûná svatba

6. Ïelezná (nûkde plechová) svatba

7. vlnûná (nûkde mûdûná) svatba

8. bronzová svatba

9. mûdûná (nûkde hlinûná) svatba

Rok Název
10. cínová (nûkde rÛÏová) svatba

11. ocelová svatba

12. hedvábná svatba

13. krajková svatba

14. slonovinová svatba

15. kfii‰Èálová (nûkde sklenûná) svatba

20. porcelánová svatba

25. stfiíbrná svatba

30. perlová svatba

Rok Název
35. plátûná (nûkde korálová) svatba

40. rubínová svatba

45. safírová svatba

50. zlatá svatba

55. smaragdová svatba

60. diamantová svatba

65. kamenná (nûkde Ïelezná) svatba

70. platinová (nûkde svatba milosti)

75. svatba korunovaãních klenotÛ

Svatba a její názvy
Svatba patfií k nejv˘znamnûj‰ím okamÏikÛm partnerského Ïivota. S vûkem se stále upevÀuje, ãemuÏ odpovídají i její názvy. Víte, jak se svat-

by naz˘vají po jednotliv˘ch letech?
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Mûsto dobuduje plochu pro skateboard
Na zastupitele se obrátila skupina mlad˘ch
skateboardistÛ, ktefií by ve mûstû chtûli
vyãlenit a upravit plochu pro svoji zálibu -
skateboard, jízdu na koleãkov˘ch bruslích
a kolech. Zastupitelé jim vy‰li vstfiíc a roz-
hodli se jiÏ dfiíve k tomuto zámûru pfiipra-
ven˘ pozemek na ul. Palackého - na sklád-
ce Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o. - do-
budovat.
V minulosti zde jiÏ byla pfiipravována

za tímto úãelem pevná plocha (mûstu

byla tehdy poskytnuta dotace) o roz-

mûrech 20 x 27 m, ale nebyla dokon-

ãena. Plocha je zatím opatfiena pouze

ze dvou stran obrubníky a má zpevnû-

né podloÏí. Náklady na dokonãení ak-

ce lze odhadnout na 200 tis. Kã, ty ale

nejsou obsaÏeny v rozpoãtu mûsta na

r. 2007 a zastupitelé se museli neod-

kladnû rozhodnout, zda mûsto plochu

vybuduje a nabídne zájemcÛm. Je

pravdou, Ïe se mládeÏ s tímto zájmem

schází pfiedev‰ím na námûstí a dal‰ích

místech mûsta s nepfiízniv˘m vlivem

na tyto lokality. Plocha na Palackého

ulici je od nejbliÏ‰ích rodinn˘ch dom-

kÛ vzdálena asi 70 m, a tak by nemû-

lo docházet k ru‰ení okolí. Plocha by

mûla b˘t vyasfaltována na zaãátku

mûsíce ãervence. Skateboardisté pfii-

slíbili, Ïe si nadzemní prvky zhotoví

nebo zakoupí sami, pfiípadnû je mÛÏe

mûsto postupnû dokupovat. 

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Vodovod Edrovice - Janovice R˘mafiov‰tí seniofii aktivní
Jednou z chystan˘ch investiãních ak-
cí mûsta je stavba „Vodovod Edrovice
- Janovice“ pro zásobování pitnou
a poÏární vodou lokality v rozsahu od
ulice Julia Fuãíka (Edrovice) po Zá-
meckou ulici (Janovice).
Pfiedpokládaná délka vodovo-

du je 2 651 m, rozpoãtová cena 

5 mil. Kã, realizace stavby v le-

tech 2008 - 2009. Investorem

bude mûsto R˘mafiov, projekto-

vou dokumentaci zpracovává

AQUAstop Bruntál, vodovod

bude provozovat VaK Bruntál.

Stavba je ve fázi pfiíprav, po-

drobné informace poskytne (na

odboru Ïivotního prostfiedí a re-

gionálního rozvoje Mûstského 

úfiadu R˘mafiov, nám. Svobody

5) RNDr. âermák, Hofrichte-

rová, ·lézr - tel.: 554 254 312,

554 254 313, 554 254 318.

Odbor Ïivotního prostfiedí
a regionálního rozvoje

Poslední pfiedprázdninová kavár-

niãka r˘mafiovsk˘ch seniorÛ se 

odehrála na zahradû Diakonie

âCE, stfiediska v R˘mafiovû, 

v úter˘ 5. ãervna. Její program

byl uÏ vzhledem ke zvolenému

místu atypick˘ - tentokrát se ne-

sedûlo pfii kávû a zákuscích, ale

opékaly se ‰pekáãky a popíjelo

víno.

Kdo mûl chuÈ, bavil ostatní his-

torkami, do‰lo i na zpûv lidov˘ch

a prostonárodních písní. Seniofii

mûli k ruce zdatné pomocníky

z fiad zamûstnancÛ stfiediska, kte-

fií udrÏovali oheÀ a ãásteãnû

i dobrou náladu, jeÏ po celou do-

bu trvání akce panovala.

âinnost kavárniãky bude obnove-

na po prázdninách v záfií, je jí vy-

hrazeno kaÏdé liché úterní odpo-

ledne v mûsíci. K posezení v pro-

storách stfiediska Diakonie na tfií-

dû HrdinÛ zveme i ty seniory, kte-

fií k nám zatím cestu nena‰li.

Vûfiíme, Ïe se jim u nás bude líbit.

Marcela StaÀková,
fieditelka stfiediska

Ohlédnutí za Dûtsk˘m dnem na Jesenické ulici
Na nedûli 10. ãervna 2007 pfiipra-
vila MO âSSD R˘mafiov pro v‰ech-
ny dûti ve mûstû „Dûtsk˘ den“, kte-
r˘ se konal na hfii‰ti na Jesenické
ulici. Mezi prvními dorazily dûti
z Dûtského domova v Janovicích.
I kdyÏ ráno hfimûlo, postupnû

se hfii‰tû zcela zaplnilo dûtmi

a rodiãi. Nejvût‰í zájem byl

o jízdu na koních, zaujalo i ko-

lo ‰tûstí a stfielba na ko‰.

KaÏd˘ soutûÏící obdrÏel slad-

kost, ti lep‰í tuÏky a pravítko

do ‰koly. Dûtem pfii soutûÏení

vytrávilo, a proto pfii‰lo vhod

obãerstvení v podobû párku,

koláãkÛ a limonády.

Za vydafiené dopoledne bych

chtûl podûkovat v‰em ãlenÛm

MO âSSD, ktefií se na organi-

zaci a pfiípravû této akce podí-

leli. Také díky sponzorÛm -

Pekárnû R˘mafiov, Aminu

Velká ·táhle a firmû Marpi -

odcházely v‰echny dûti spoko-

jené. 

Ing. Jaroslav Kala,
místostarosta

Ilustraãní fota

Ilustraãní foto

Foto: archiv Diakolnie âCE R˘mafiov

Foto: autor ãlánku
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Zástupci mûsta nav‰tívili
partnerské mûsto Arco

V pátek 1. ãervna odcestovali zástup-
ci mûsta R˘mafiova a Obãanského
sdruÏení pro mezinárodní partner-
ské vztahy do italského mûsta Arco,
kde se o den pozdûji zúãastnili slav-
nostního ceremoniálu u pfiíleÏitosti
podpisu partnerské smlouvy mezi
mûsty Arco a Roccella Jonica.
Sobotní program zaãal zasaze-

ním stromu pfiátelství. Symbo-

lick˘ olivovník zasadili starosto-

vé obou mûst. PrÛvod, kterého se

zúãastnili obyvatelé Arca i po-

zvaní hosté, byl zakonãen

v mûstském parku podpisem

partnerské smlouvy mezi mûsty

Arco a Roccella Jonica. âást

svého programu vûnovala dele-

gace z R˘mafiova prohlídce mûs-

ta a nedalekého jezera Lago di

Garda. „Náv‰tûva mûsta samot-

ného a zejména krásn˘ch hor
v jeho okolí byla pro nás velk˘m
záÏitkem,“ fiekl zastupitel mûsta

Ladislav Îilka.

Dal‰ím bodem programu bylo

setkání s pfiedstaviteli pozva-

n˘ch partnersk˘ch mûst. Za mûs-

to R˘mafiov v‰echny pfiítomné

pozdravil místostarosta mûsta

Jaroslav Kala a zástupcÛm Arca

pfiedal malé dárky.

I kdyÏ z krátké víkendové ná-

v‰tûvy takfika dva dny zabrala

cesta, byli na‰i zástupci spokoje-

ni. „Byla to pro nás velmi cenná
zku‰enost. Na‰i cestu do Arca
chápu jednak jako podporu part-
nersk˘ch mûst a jednak jako for-
mu prezentace na‰eho mûsta,“
fiekl místostarosta Kala.

Hana Pavlásková

Skonãila první etapa
opravy kostela v Jamarticích

Minul˘ t˘den skonãily stavební práce
na opravû filiálního kostela Narození
Panny Marie v nedalek˘ch Jamarti-
cích. Bylo provedeno dÛkladné oddre-
náÏování, odizolování obvodového zdi-
va a odvod de‰Èové vody, která byla
hlavní pfiíãinou pronikání vlhkosti do
kostela a naru‰ování vnitfiních omí-
tek v tomto objektu.
Vlhké omítky uvnitfi kostela byly

nahrazeny nov˘mi - sanaãními.

Následnû byly provedeny terénní

úpravy kolem objektu, vãetnû re-

konstrukce chodníku. ¤emeslní-

ci doplnili hromosvody a chybû-

jící mûdûné svody. Uvnitfi koste-

la byl opraven dfievûn˘ prÛbûÏn˘

stupeÀ pfied oltáfiem.

Nyní je kostel pfiipraven k druhé

etapû stavebních oprav, tj. k pro-

vedení vnitfiních maleb a vnûj‰í

fasády. Tato akce bude ov‰em

záviset na zaji‰tûní potfiebn˘ch

finanãních prostfiedkÛ. Do nutné

opravy této kulturní památky

v Jamarticích investovalo mûsto

R˘mafiov ze svého rozpoãtu 

350 tisíc Kã. Hana Pavlásková

Zdravotnictví

Prevence rakoviny dûloÏního hrdla - téma, o kterém se ãasto hovofií
Rakovina dûloÏního hrdla je celosvûtovû

druhou nejãastûj‰í pfiíãinou smrti na zhoubn˘

nádor u Ïen. Jen v Evropû onemocní za rok

60 tis. Ïen, polovina z nich do roka na rako-

vinu dûloÏního hrdla umírá. V âeské repub-

lice roãnû onemocní asi 1000 Ïen rakovinou

dûloÏního ãípku a z toho 400 Ïen na toto 

onemocnûní zemfie. Pfiitom tomu tak b˘t ne-

musí.

JiÏ více jak 60 let víme o úãinné prevenci.

ZaloÏena je na tom, Ïe dûloÏní ãípek (ãást

pohlavního orgánu Ïeny) je místem v tûle Ïe-

ny, které je pfiímo pfiístupné lékafii. Jednodu-

ch˘m nebolestiv˘m odbûrem vzorku je moÏ-

né objevit jiÏ pfiednádorové zmûny. Pomocí

stûru z dûloÏního ãípku se dají zjistit pfii gy-

nekologickém vy‰etfiení Ïeny abnormální

buÀky v dûloÏním ãípku dfiíve, neÏ se z nich

vyvine rakovina. Tyto zmûny je moÏné jed-

nodu‰e léãit a v naprosté vût‰inû pfiípadÛ ra-

kovinû dûloÏního hrdla pfiedejít.

Na tomto principu je zaloÏen screeningov˘

program, kter˘ vyhledává rizikové a zdánli-

vû zdravé Ïeny je‰tû bez pfiíznaku onemoc-

nûní. Îeny by mûly b˘t 1x roãnû vy‰etfieny

u svého gynekologa a eventuelní nalezené

zmûny na dûloÏním ãípku by mûly b˘t o‰et-

fieny. V zemích, kde screening funguje, do‰lo

k v˘raznému poklesu v˘skytu rakoviny dû-

loÏního ãípku.

V poslední dobû do‰lo k v˘raznému posunu

v prevenci tohoto onemocnûní i u nás, byla

zde otevfiena nová cesta - oãkování, které 

ochrání Ïenu pfied rakovinou dûloÏního ãíp-

ku a genitálními bradavicemi - je to nová

vakcína Silgard (nûkde ve svûtû známá pod

názvem Gardasil).

Rakovinu dûloÏního ãípku zpÛsobují urãité

typy viru - lidského papilomaviru (HPV).

Jiné typy viru mohou zase zpÛsobit v˘skyt

genitálních bradavic. Infekci v pochvû a na

dûloÏním ãípku zpÛsobenou virem HPV oby-

ãejnû neprovází Ïádné pfiíznaky, a proto Ïeny

ãasto nevûdí, Ïe jsou jeho nositelkami.

U mnoha Ïen tento virus vymizí i bez léãby -

organismus si s ním poradí sám, ale u nûkte-

r˘ch Ïen mÛÏe zpÛsobit rakovinu dûloÏního

ãípku. V̆ voj tohoto onemocnûní obyãejnû tr-

vá fiadu let. A zde jsou na místû pravidelné

gynekologické prohlídky.

Oãkování vakcínou Silgard probíhá ve svûtû

jiÏ fiadu let. U nás v âeské republice oãkova-

cí látka Silgard zaznamenala velk˘ boom

v posledním roce. V gynekologické ambu-

lanci Podhorské nemocnice v R˘mafiovû jiÏ

máme s touto vakcínou zku‰enosti, doposud

jsme aplikovali vakcínu 10 mlad˘m dívkám

a Ïenám. Pracují zde dva zku‰ení druhoates-

tovaní lékafii, ktefií vám va‰e dotazy rádi zod-

poví, poradí a doporuãí vám postup a pfiípad-

nou léãbu. MUDr. Marián Olejník

Il
us

tr
aã

ní
 fo

to

Foto: www.rymarov.cz Foto: www.rymarov.cz
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·kolství

Studenti Primy skládali zkou‰ku dospûlosti
Leto‰ní maturitní zkou‰ky na

SSO· Prima, s. r. o., probíhaly

uÏ od 13. dubna 2007, kdy stu-

denti vstupovali do první ãásti

písemnou prací z ãeského jazy-

ka. Na ni pak navazovala prak-

tická zkou‰ka z odborn˘ch pfied-

mûtÛ. PonûvadÏ maturovaly le-

tos ãtyfii tfiídy, praktické zkou‰ky

nabízely témata z práva, vefiejné

správy a techniky cestovního ru-

chu podle toho, jak˘ obor si stu-

denti zvolili. V této ãásti museli

pfiedvést, ãemu se za ãtyfii roky

nauãili. Nûktefií tuto pfiípravu

podcenili a pak se divili, proã

nedosáhli na nejvy‰‰í pfiíãku 

ocenûní - vyznamenání. Hodno-

cení z praktické zkou‰ky je sou-

ãástí celé klasifikace.

K ústní maturitû od 4. do 12. ãer-

vna 2007 bylo pfiipu‰tûno 66 stu-

dentÛ, z toho 34 z oboru Vefiej-

nosprávní ãinnost a 32 studentÛ

z oboru Management a turismus.

Kdyby se mûla hodnotit celková

úroveÀ pfiípravy, studenti z dál-

kového studia dosáhli lep‰ího 

ocenûní neÏ absolventi studia

denního. I kdyÏ nemalou roli zde

sehrála tréma, pfiíprava nûkte-

r˘ch nedosahovala takové úrov-

nû, jakou jsme oãekávali. U den-

ního studia prospûlo 42 studentÛ,

tfii získali vyznamenání, a devût

studentÛ neprospûlo. Z celkové-

ho poãtu dvanácti studentÛ dál-

kového studia získali dva vyzna-

menání, osm studentÛ prospûlo

a dva studenti budou z dÛvodu

nemoci konat maturitu v pod-

zimním termínu. Celkovû pro-

spûlo 57 studentÛ, z toho pût s vy-

znamenáním, a devût neprospûlo.

Slavnostního vyfiazení studentÛ

se zúãastnili vedle zástupcÛ ve-

dení ‰koly a tfiídních uãitelÛ

i starosta mûsta Petr Klouda

a místostarosta Jaroslav Kala.

StudentÛm bylo pfiedáno matu-

ritní vysvûdãení a nûkter˘m 

i ocenûní za v˘borné studijní v˘-

sledky a dobrou reprezentaci

‰koly ve sportovních a nauko-

v˘ch soutûÏích.

Mnozí absolventi ‰koly se chy-

stají na studia vy‰‰ích odbor-

n˘ch ‰kol ve svém oboru, nûkte-

fií chtûjí studovat na vysok˘ch

‰kolách obor právo, vefiejná sprá-

va, cizí jazyky, management,

ãást odjíÏdí prohloubit své jazy-

kové znalosti do ciziny. A tak ne-

zb˘vá neÏ popfiát v‰em, ktefií 

ukonãili studium na na‰í ‰kole,

úspûch v dal‰ím vzdûlávání,

v práci a osobním Ïivotû.

Mgr. Jarmila Labounková

V kapli opût znûly spirituály
R˘mafiov se v poslední dobû stále

ãastûji dostává na trasu koncert-

ních turné v˘znamn˘ch hudeb-

ních osobností. Jedním z pofiadÛ,

kter˘ se dá bez osty-

chu pfiifiadit k hudeb-

ním lahÛdkám, byl

ãtvrteãní (7. 6.) kon-

cert Ireny Budweise-

rové v kapli V Lip-

kách.

Nepfiehlédnutelná a nepfieslech-

nutelná vokalistka Spirituál kvin-

tetu, vystupující také v muziká-

lech autorské dvojice Zdenûk

Merta a Stanislav Mo‰a ãi v mu-

zikálové revue Romeo a Julie Ja-

romíra Nohavici a Borise Urbán-

ka, se v R˘mafiovû pfiedstavila ja-

ko sólistka. Doprovázela ji trojice

precizních muzikantÛ - kontraba-

sista Vít Fiala a kytaristé Jaroslav

·indler a Miroslav Linka. Irena

Budweiserová se tak nûkolik mû-

sícÛ po r˘mafiovském koncertu

Spirituál kvintetu vrátila do pro-

stor barokní kaple Nav‰tívení

Panny Marie, jejíÏ vÏit˘ místní

název V Lipkách se jí sice zapa-

matovat nepodafiilo, nicménû jejíÏ

unikátní v˘zdoba i akustika ji vel-

mi zaujaly, ostatnû jako kaÏdého,

kdo sem vstoupí poprvé i posté.

O Irenû Budweiserové se ne ná-

hodou mluví jako o ãerno‰ce v bí-

lé kÛÏi (nûco podobného se fiíkalo

i o Presleym). Kvalitu, dynamiku

a barvu svého hlasu, tu plnou a sy-

tou, tu jazzovû ochraptûlou, i ob-

divuhodn˘ rozsah, ji-

miÏ disponuje a které

jí vyslouÏily zmínûn˘

pfiívlastek, Irena Bud-

weiserová prokázala

v kaÏdé písni svého

koncertního repertoá-

ru. Tvofiily jej pfiedev‰ím spirituá-

ly a gospely, písnû s duchovní te-

matikou, sv˘mi kofieny spjaté

s náboÏensk˘m Ïivotem americ-

k˘ch ãernochÛ, tedy Ïánry, které

do chrámového prostoru bytostnû

patfií.

Zaznûly tradiãní spirituály

(I Want To Be Ready, Go Tell It

On the Mountains), skladby s pÛ-

vodními nápûvy, a novodob˘mi

anglick˘mi ãi ãesk˘mi texty, pís-

nû slavn˘ch autorÛ, napfi. Duka

Ellingtona, ale i nûkolik vlastních

skladeb Ireny Budweiserové, na-

pfi. píseÀ âekám na text Josefa

Streichla ãi Black Maria na text

ãerno‰ského básníka Langstona

Hughese, která podobnû jako jed-

na ze závûreãn˘ch písní koncertu

Nobody’s Fault But Mine pochází

z jejího zatím posledního sólové-

ho alba Nobody’s Fault.

Jak bûhem koncertu Irena Bud-

weiserová poznamenala, jako

zpûvaãka se nesnaÏí vyrovnat ãer-

no‰sk˘m interpretÛm: „SnaÏíme
se hledat vlastní cestiãky a vlastní
pohled na spirituály.“ Spirituály

a gospely, skladby urãené pro

chrámové sbory, tak znûjí v sólo-

vém provedení a za doprovodu

kytar, kontrabasu a perkusí zcela

modernû, mají blíÏe k jazzu a blu-

es. Jednou z nejsugestivnûj‰ích 

ukázek takového moderního 

aranÏmá byla píseÀ Hejno havra-

nÛ, spirituál v úpravû Víta Fialy

na text Du‰ana Vanãury. Aã v mo-

derních úpravách, zní spirituály

Ireny Budweiserové stále jako

zpívaná modlitba, jako písnû „pro
chvíle, kdy je ãlovûku tûÏko, a po-
mÛÏe mu vyzpívat svÛj splín“.

Pofiadatelé koncertu Ireny Bud-

weiserové, ZU· R˘mafiov a Mar-

tin âermák, chtûjí na závûr podû-

kovat nejen sponzorovi, kter˘ si

nepfieje b˘t jmenován, a hotelu

Slunce za perfektní zázemí pro

vystupující umûlce, ale zvlá‰tû

v‰em náv‰tûvníkÛm koncertu,

ktefií ‰tûdfie pfiispûli dobrovoln˘m

vstupn˘m na r˘mafiovskou far-

nost a pfiedev‰ím Dûtskému do-

movu Janovice. ZN

Foto: archiv SSO· Prima

Foto: Martin âermák
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Mladí hudebníci se pfiedstavili dûtem
Dal‰í z prezentaãních akcí, kte-

r˘mi se Základní umûlecká ‰ko-

la R˘mafiov pfiedstavila nejmen-

‰ím dûtem, probûhla ve stfiedu

13. ãervna v kapli V Lipkách.

Tentokrát se uãitelé a Ïáci umû-

lecké ‰koly zamûfiili na vyhledá-

vání budoucích hudebníkÛ.

Prostor kaple se tak otevfiel dû-

tem z matefiinek a 1. stupnû zá-

kladní ‰koly, z nichÏ mnohé zde

byly úplnû poprvé, a pro jedno

dopoledne se opût promûnil

v koncertní sál.

Dûtem, které zasedly do chrámo-

v˘ch lavic pod nádhernou fres-

kovou v˘zdobou, se nejprve

pfiedstavil fieditel ZU· Jifií

Taufer, kter˘ je také provázel ce-

l˘m programem. Postupnû se

pfied zraky mal˘ch posluchaãÛ

vystfiídali Ïáci, ktefií nav‰tûvují

hodiny hry na nejrÛznûj‰í hudeb-

ní nástroje, flétnu, klavír, akorde-

on nebo kytaru. Zaznûly klasické

i moderní kusy, ve finále napfi. ti-

tulní skladba z filmu Pán prstenÛ.

Ale nehrálo se jen a neposlou-

chalo. V kapli vystoupily i mla-

diãké pûvkynû. Spoleãnû s nimi

si mohlo publikum zazpívat nû-

kolik znám˘ch písní. Texty oblí-

ben˘ch písniãek, jako Mach

a ·ebestová, Vûtfie, vûtfiíãku

z pohádky S ãerty nejsou Ïerty

nebo Princezna ze mlejna, dosta-

ly dûti hned pfii vstupu do kaple

spoleãnû s pfiihlá‰kami. Ty si po

koncertu odnesly domÛ spolu

s nov˘mi dojmy a snad i s my‰-

lenkou pfiipojit se v pfií‰tím roce

ke spoleãenství mlad˘ch muzi-

kantÛ a objevit kouzeln˘ svût pa-

ní hudby. ZN

Informace Akademie J. A. Komenského Bruntál
Akademie J. A. Komenského,

Dukelská 2, Bruntál, stále nabí-

zí volná místa v pomaturitním

kurzu nûmãiny a angliãtiny.

Pokud jste se nedostali na V·,

vyuÏijte moÏnosti nauãit se do-

konale cizí jazyk. V závûru stu-

dia se konají zkou‰ky k získání

mezinárodních certifikátÛ. So-

ciální v˘hody pro studenty jsou

zachovány.

Dále nabízíme v˘uku cizích ja-

zykÛ pro podniky a vefiejnost,

pfieklady a tlumoãení a rekvali-

fikaãní kurzy.

Kontakt: tel.: 554 717 951,

604 539 297, e-mail: akade-

m i e . b r u n t a l @ a t l a s . c z ,

www.sweb.cz/akademie.brun-

tal

Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

Zdislav Wegner: Na‰i vyhráli
·trachali jsme se po chodnících pfiedmûstí

Melbourne k velkoprodejnû nábytku.

„Jde to?“ zeptal jsem se manÏelky.

„Co jako?“ odvûtila. Po tváfiích jí stékal pot.

„No, jestli je‰tû mÛÏe‰?“

Lékafi nám povûdûl, Ïe máme zvonit kdykoliv.

I v noci.

„Opravdu tu post˘lku musíme kupovat zrovna

teì?“ zeptal jsem se.

Ale ona uchopila rukojeÈ koãárku a vyrazila

vpfied.

Náhle se zastavila. Chlapec v koãárku poskoãil

a zahledûl se na maminku. Já také.

D˘chala zhluboka a ruku si poloÏila na bfiicho.

Îárem letního australského slunce seÏehnuté

parcely nákupní ãtvrti, na nich sem tam obrov-

sk˘ kvádr skladu bez oken, s chladícím agregá-

tem u zdi, mraky hmyzu zvedající se ze Ïlut˘ch

travin a jen samotná straka, poletující v bez-

peãné vzdálenosti.

„UÏ je to dobré,“ vydechla a tlaãila koãárek

dál.

V chladu klimatizace obchodního domu po

chvíli na v‰e zapomnûla.

Bylo k pÛlnoci, kdyÏ mi Ïenu z taxíku odvezli

na vozíãku pfiímo na porodní sál. Taxikáfii jsem

dal pûtku navíc za plodovou vodu na sedadle.

Pût dolarÛ za jedno mávnutí hadrem.

„Do pfií‰tû!“ rozlouãil se vesele jedním z míst-

ních pozdravÛ.

Ale lékafi se zdál maliãko nevrl˘. „Co jste dûla-

li?“ chtûl vûdût.

„Kupovali jsme nábytek.“

Chlapec se schoulil na sedaãkách v ãekárnû

a usnul. Mû navlékli do sterilních ‰atÛ a pfiiká-

zali mi, aÈ na nic nesahám. Díval jsem se na ten

cvrkot, obãas na pfiíkaz vstal a ‰el manÏelku

povzbudit, ale vût‰inou jsem posedával, hlídal

sen kluka, kter˘ nevûdûl, co se vlastnû dûje.

Pfiem˘‰lel jsem nad cestami, které nás pfiivedly

aÏ sem, do viktoriánské nemocnice na podiv-

ném kontinentu, kter˘ jsem uÏ pfied pfiíchodem

ponûkud pfiedãasnû a s naivitou mládí nazval

svou novou láskou, nov˘m domovem.

„Je to holãiãkáááá!“ Vyskoãil jsem a bûÏel jsem

za hlasem. LeÏela na prsou matky a hledala

bradavku. Pfiisála se a setrvala tak, dokud neu-

snula s otevfienou pusinkou. Opatrnû ji zvedli,

spící, celou zamazanou, ovinuli ji do plátna

a vloÏili mi ji do náruãe. Otevfiela oãka, tmavo-

modrá, jaká pr˘ mají v‰echna novorozeÀata,

a usmála se na mû. Rozhlédl jsem se, jestli jsou

zde svûdci toho zázraku, ale jedna z upracova-

n˘ch sestfiiãek na mû jen mrkla a fiekla: „Ta ma-

lá Australanka vás je‰tû nevidí.“

Jezdili jsme za mámou do ‰pitálu kaÏd˘ den.

ManÏelka dokrmovala kluka erárními saláty

a já pozoroval dcerku. KdyÏ leÏela na bfií‰ku

a pokou‰ela se pozvednout hlaviãku, byla od 

ostatních dûtí k nerozeznání. Ale kdyÏ byla na-

pitá a spala ve své chromované post˘lce, sle-

doval jsem s úÏasem stíny, které putovaly pfies

její obliãej. Tu stín tety Paulky, tu dûdeãka

·tûpána. VÏdy jen na chvíli se na její tváfii stfií-

daly podobizny v‰ech moÏn˘ch pfiíbuzn˘ch, Ïi-

jících, nebo uÏ dávno ne, tam na druhém konci

svûta. A na mû padala tíseÀ. Australanka.

Cizinka.

Sedûl jsem v patiu na‰eho domku a odhánûl

vûtví blahoviãníku mouchy z bu‰e sedající na

koãárek. Odnûkud se oz˘valy skfieky papou‰-

kÛ, odjinud vála opojná vÛnû ovocn˘ch kefiÛ.

Popostrãil jsem koãárek hloubûji do stínu, pfii-

táhnul jsem k nûmu svou Ïidli. Pak jsem vzal

knihu a zaãal jsem nahlas ãíst pohádku

o Budulínkovi. ManÏelka otevfiela dvefie se síÈ-

kou proti hmyzu, ustaranû se podívala nejdfiív

na mû, pak na koãárek a ti‰e se zeptala:

„Blázní‰?“

„Jen si ãtu. Abych nezapomnûl.“

Malá pravidelnû oddychovala.

Dcera se nám vdala do Anglie a my pfiesídlili

zpût na star˘ kontinent. Zrovna probíhalo jaké-

si mistrovství v hokeji, kdyÏ nám zavolala.

Zvedl jsem sluchátko, a dfiív neÏ jsem staãil fií-

ci víc neÏ haló, vychrlila na mû zvonivou ãe‰ti-

nou, jen s lehk˘m anglick˘m pfiízvukem:

„Táto, NA·I vyhráli!

.........

Tati, jsi tam?“
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

muzikantÛm
¤íká se Co âech, to muzikant, a platí to

i v R˘mafiovû. I na‰e mûsto má dlouhou hu-

dební tradici, byÈ ne od poãátku ãeskou. Její

eskapády a zákruty se pokusila redakce ve

spolupráci s externími dopisovateli, znalci 

oboru a jednotliv˘mi hudebníky alespoÀ ãás-

teãnû postihnout na stránkách zvlá‰tního his-

torického vydání R˘mafiovského horizontu

22/2004. Úlohou na‰í dal‰í sondy do Ïivota

rÛzn˘ch komunit, sdruÏení a zájmov˘ch sku-

pin v R˘mafiovû, kterou tentokrát k pfiíleÏi-

tosti Svátku hudby (21. 6.) vûnujeme právû

muzikantÛm, není tento pokus opakovat, ale

oslovit nûkolik reprezentantÛ souãasné r˘-

mafiovské hudební scény, napfiíã jeho spekt-

rem, s otázkami, jak vnímají dne‰ní stav hu-

dební kultury ve mûstû, jaká hudba se rozví-

jí, jaká naopak skomírá, jaké pofiady by obo-

hatily zdej‰í koncertní Ïivot a jak se muzi-

kantÛm v R˘mafiovû vlastnû Ïije.

Jifií Taufer (40) vystudoval uãitelství pro 

1. stupeÀ a po absolvování vysoké ‰koly za-

ãal uãit na základní umûlecké ‰kole v R˘-

mafiovû, s krátkou pfiestávkou v Bruntále, hru

na kytaru a hudební nauku. Hudbou jako sa-

mostatn˘m oborem se zab˘val pfii doktor-

ském studiu. Od roku 2000 je fieditelem ZU·

R˘mafiov a za‰tiÈuje tak ‰ífiení hudebního

vzdûlání mezi r˘mafiovskou mládeÏí.

Hudbû se aktivnû vûnuje od sv˘ch 15 let. Dá

se fiíci, Ïe se k ní vrátil oklikou, neboÈ je‰tû

pfiedtím nav‰tûvoval hodiny klavíru na teh-

dej‰í lidové ‰kole umûní, ale jak fiíká, stal se

obûtí ‰patn˘ch uãitelÛ, takÏe urãitou dobu

hudbu zcela cílenû ignoroval. Jeho nástrojem

je kytara, pfiíleÏitostnû hraje na sitár a kom-

ponuje i pro jiné nástroje, pfiípadnû pro sólo-

v˘ ãi sborov˘ zpûv.

NejbliÏ‰í je mu váÏná kytarová hudba, pfie-

dev‰ím moderní, a také jazzová. Poslouchá

i jiné styly ãi Ïánry a rozli‰uje spí‰e hudbu

dobrou a ‰patnou. VáÏná hudba má podle je-

ho názoru v˘hodu, Ïe její kvalita je provûfie-

na ãasem. ·patná stará hudba uÏ byla zapo-

menuta a zÛstala jen ta dobrá. Jako pfiíklad

dobré hudby uvádí skladbu Adagio z Con-

certao de Aranjues skladatele Joaquina Rod-

riga, kterou by si rád sám zahrál.

S koncertováním zaãal uÏ v pubertû coby

ãlen folkov˘ch, pozdûji folk-jazzov˘ch sku-

pin, jako byli olomouãtí Bakaláfii ãi pfierov‰tí

Enuziasté. Párkrát hrál na festivalu s Jarkem

Nohavicou a Karlem Plíhalem. Po studiích

se ale pustil do sólov˘ch projektÛ, takÏe

v souãasnosti vystupuje sám. Sporadicky

spolupracuje s jin˘mi hudebníky, jedno CD

nahrál s flétnistkou Monikou Duarte-

·treitovou, s olomouck˘m smí‰en˘m sborem

Nota bona nastudoval vlastní oratorium

Stvofiení svûta.

Jifií Taufer je názoru, Ïe kulturní dûní

v R˘mafiovû je v poslední dobû na velmi

dobré úrovni. Sám se s pfiáteli zapojil do po-

fiádání koncertÛ hudebních osobností, ktefií

mu imponují. Cení si rovnûÏ organizátor-

sk˘ch aktivit SVâ, pfiedev‰ím jazzového

klubu. V R˘mafiovû by rád vidûl vystoupení

Michala Pavlíãka a Manuela Baruecca. „To
první se moÏná splní, druhé asi ne,“ dodává.

Jak se podle Jifiího Taufera Ïije muzikantÛm

v R˘mafiovû? „Tak, jak si sami zaslouÏí a jak
se o to sami pfiiãiní.“

Zdenûk Kaláb (58) pracuje jako soukrom˘

podnikatel. V R˘mafiovû je v‰ak mnohem

známûj‰í jako ãlen taneãní kapely Dynamic

a dlouholet˘ kapelník dechového orchestru.

Hudbû se vûnuje od roku 1959. Tehdy jako

desetilet˘ nastoupil do r˘mafiovské hudební

‰koly k fiediteli Janu Vranému, aby se nauãil

hrát na klarinet. Dechové nástroje, klarinet

a saxofon, jsou jeho doménou dosud. UÏ po

dvou mûsících byl obsazen do dechového 

orchestru Pion˘rka, v nûmÏ vystupoval dal-

‰ích deset let. Následovalo úãinkování v de-

chovkách Leopolda Valeriána a Josefa Tali-

ána. V roce 1980 se na pfií‰tích 24 let stal

Zdenûk Kaláb kapelníkem Dechového orches-

tru Jednotného kulturního stfiediska, pozdûj-

‰ího Stfiediska volného ãasu.

Zdenûk Kaláb vûnoval dechové hudbû vel-

kou ãást svého Ïivota a dnes, kdy je dechov-

ka na ústupu, je jejím velk˘m obhájcem.

Vzpomíná, Ïe je‰tû v 90. letech v R˘mafiovû

pÛsobily tfii dechové orchestry, zatímco dnes

funguje s obtíÏemi jen Podolanka. Nejvût‰í

nedostatek zájemcÛ o dechovku je podle nûj

v nejmlad‰í generaci a bez mlad˘ch dechafiÛ

nemá dechová hudba budoucnost.

Vedle dechovky vystupuje Zdenûk Kaláb od

60. let v taneãních kapelách. V roce 1966 za-

ãal v kapele Permon, koncem 60. let hrál

v soulovém bandu Exodus, pozdûji s Grada-

cí, nûkolik let v bruntálské kapele B-studio,

od roku 1984 dodnes vystupuje jako saxofo-

nista a klávesista ve skupinû Dynamik, kte-

rou vede Jifií Vystrãil. Na poãátku mûl

Dynamik devût ãlenÛ, v souãasnosti je jiÏ jen

ãtyfiãlenn˘ (Z. Kaláb, J. Vystrãil, Vladimír

Novotn˘ a Iva Du‰ková). Hraje na taneãních

zábavách, plesech, pravidelné koncerty má

v Lázních Karlova Studánka.

Zdenûk Kaláb poslouchá nejrÛznûj‰í Ïánry,

dechovku, cimbálovku, ale i váÏnou hudbu.

Jeho nejvût‰í hudební láskou je ov‰em

swing, Ïánr, v nûmÏ se kloubí melodika a ryt-

mus. Obdivuje Glena Millera, Counta Basi-

eho, z ãesk˘ch swingov˘ch muzikantÛ klari-

netistu Karla Krautgatnera, kter˘ svého ãasu

vedl swingov˘ bigband. Snem ZdeÀka

Kalába je zahrát si se swingovou kapelou.

Témûfi se mu splnil v roce 1989, kdy pro-

stfiednictvím svého kamaráda trumpetisty

Jaroslava Flanderky dostal moÏnost hrát na

lodi, jak ale fiíká, v dobû politického pfievra-

tu nechtûl na dva roky opou‰tût rodinu a na-

bídku radûji odmítl.

Co se t˘ãe hudebních pofiadÛ, je Zdenûk

Kaláb názoru, Ïe situace v R˘mafiovû se

v poslední dobû znaãnû zlep‰ila, zvlá‰È díky

pofiadatelÛm, ktefií zvou do mûsta celebrity,

jako Laca Dezciho nebo Martina Kratochví-

la. Sám by v R˘mafiovû rád vidûl koncert

Orchestru Gustava Broma.

Jak se podle ZdeÀka Kalába Ïije muzikantÛm

v R˘mafiovû? „Jak kter˘m. Mladí emancipo-
vaní muzikanti mají dnes velké moÏnosti. Mají
nástroje, aparatury, které jsme my tûÏko shá-
nûli a vyrábûli. Na‰e generace doÏívá a od-
chází. Je ‰koda, Ïe umûlecká ‰kola vychovává
málo muzikantÛ, ktefií hrají na dechové ná-
stroje. R˘mafiov b˘val vÏdycky mûstem muzi-
kantÛ, a to i díky dechov˘m kapelám.“
Antonín Joni (50) patfií k Ïijícím legendám

r˘mafiovské hudební scény. V souãasnosti

pracuje v domácnosti jako opatrovník a vel-

kou ãást volného ãasu vûnuje právû hudbû.

Jeho oborem je hudba tzv. alternativní, která

mu vyhovuje svou nápaditostí.

Tony Joni, jak se mu taky fiíká, je v podstatû

muzikant samouk. K odborné v˘uce pfiiãichl
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v deseti letech, ale jen na krátko. Zaãal se 

uãit na hudební ‰kole hru na akordeon, vydr-

Ïel v‰ak jen tfii mûsíce. Asi v jedenácti se za-

ãal pod vedením svého otce uãit na kytaru,

které zÛstal vûrn˘ doposud. Kromû toho hra-

je na baskytaru.

Poslouchá alternativní hudbu, jazz, folk

a hlavnû rock. Mezi jeho oblíbence patfií ka-

pely King Crimson, Led Zeppelin, Jethro

Tull, Deep Purple. Obdivuje kytaristy Steva

Morse, Franka Zappu, Jimiho Page, Ritchi-

eho Blackmora nebo Steva Vaie. Kdyby mûl

moÏnost, zahrál by si nejrad‰i s King

Crimson.

Tony Joni pro‰el za svÛj Ïivot celou fiádkou

kapel, nejen r˘mafiovsk˘ch, a hrál se spous-

tou zajímav˘ch osobností, z nichÏ nûkteré

jsou i svûtovû známé. Pfiíkladem za v‰echny

budiÏ jeho spolupráce s Vladimírem Václav-

kem, zpoãátku v kapele Modrá invence

(1976), která pfiíleÏitostnû trvá dodnes.

Kromû Modré invence byl Tony ãlenem dal-

‰ích pozoruhodn˘ch uskupení, napfi. Deonu,

Inventáfie, Jonybandu s Romanem Strápkem

a Pavlem I‰tokem, kapely Potûchadech s t˘-

miÏ, Petrem Skryjou a Martinou Mácovou,

nebo v souãasnosti skupiny Sibérija s Roma-

nem Karlem ad. Sibérija vystupuje na festi-

valech a koncertech po celé republice, napfi.

v Praze, Brnû, Prostûjovû, Pfiibyslavi,

Litovli, a samozfiejmû na domácích pódiích,

je vyhledávanou doprovodnou kapelou ver-

nisáÏí, literárních veãerÛ a soukrom˘ch akcí.

Antonín Joni nav‰tûvuje rockové a jazzové

koncerty, pfiivítal by, kdyby v R˘mafiovû vy-

stoupila kapela Blue Effect, DG 307, Tara Fuki

nebo Chadima. Na zdej‰í hudební scénû podle

jeho názoru nejvíc chybí aktivní jazzmani,

jazz jako styl v R˘mafiovû nehraje nikdo.

Jak se podle Antonína Joniho Ïije muzikan-

tÛm v R˘mafiovû? „Muzikanti mají nejvût‰í
problém se zku‰ebnami. Taky tu chybí rocko-
v˘ klub, kter˘ by mohl b˘t stálou scénou pro
místní kapely a fanou‰ky. Problémem jsou
i diskotéky, které odvádûjí mladé lidi od kva-
litnûj‰í hudby.“

Tomá‰ âerven˘ alias Redy (29) zastupuje

v na‰í sondû komunitu hiphopové subkultu-

ry, která se v posledních letech silnû rozmá-

há i v na‰ich konãinách. V civilu zamûstna-

nec obchodního oddûlení RD R˘mafiov se ve

volném ãase promûÀuje v rapera - mluvãího

rozhnûvané mladé generace, kterou oslnila

ãerná pouliãní muzika amerického velko-

mûsta.

Redy se s hudbou ulice seznámil na poãátku

puberty, asi ve 13 letech. Jak fiíká, hip hop

a rap ho naprosto pohltily. Ve 14 uÏ zaãal

skládat první texty, které nahrával pro sebe

a své pfiátele. Postupnû vylep‰oval své tech-

nické vybavení a pofiídil si mixovací gramo-

fony, na které se nauãit hrát. Na gramofony

hraje na místních párty.

V 17 zaloÏil první skupinu (crew) s v˘mluv-

n˘m názvem Dûti ulice. Mûla jen krátké 

trvání, takÏe v pfií‰tích letech se nejprve jako

Redman a posléze jako Redy pustil do sólo-

vého nahrávání. V domácím studiu vydal

pod znaãkou Omega Records album Bezna-

dûj (2003). Druhé album Rymák uÏ vy‰lo

pod hlaviãkou Omega Stylu, v nûmÏ vedle

Redyho figurují dal‰í dva hudebníci Mesa

a Rydza (civilní jména jsou v hiphopové sub-

kultufie nepodstatná). Opût sólovû Redy na-

hrál zatím poslední titul Melu H**no. Studio

Omega Records vydává i alba jin˘ch skupin

a aktivnû se zapojuje do pofiádání hiphopo-

v˘ch akcí.

Skupina Omega Styl vystupuje na nejrÛznûj-

‰ích párty na Moravû a Vysoãinû, pravidelnû

se objevuje na programu r˘mafiovského fes-

tivalu Battle Kings. Jako pfiedskokani si za-

rapovali s kapelami Syndrom Snopp (Gipsy

a Smog), Indy a Wich, Supercroo, DBS, Vec,

Kontrafakt nebo MC Torch. Redy obdivuje

Dr.Dre a s ním b˘valou N.W.A. Jeho snem je

zahrát si s králem funku Georgem Clintnem.

Hip hop a související styly nejsou otázkou

pouhé hudby, pfiíp. tance (breakdance ad.),

ale projevem celého Ïivotního stylu. Redyho

pfiitahuje pfiedev‰ím rozmanitostí (dnes má

hip hop bezpoãet odnoÏí) a svobodou slova -

ta je skuteãnû maximální; texty plné vulga-

rismÛ, sexu a násilí pfiedstavují asi nejvût‰í

bariéru pro akceptování této hudby star‰ími

posluchaãi, nicménû revolta vÛãi rodiãÛm ãi

jin˘m autoritám je hlavním mottem kaÏdé

nastupující generace.

Vedle hip hopu poslouchá Redy raggae, jazz

a funky, jak dodává, kromû popu ale respek-

tuje prakticky v‰echny Ïánry. Na otázku, co

v hudebním Ïivotû R˘mafiova postrádá, od-

povídá, Ïe pfiedev‰ím podporu hudební kul-

tury ze strany mûsta.

A jak se podle Redyho Ïije muzikantÛm

v R˘mafiovû? „Îije se nám krásnû, protoÏe
dûláme muziku pro radost.“

V‰em dotázan˘m za odpovûdi dûkuje ZN

Úsmûvnû

Ty brìo, to nefie‰!
Máte nûkdy pocit, Ïe na‰e dûti mluví sloÏitû za‰ifrovan˘m

jazykem? Nemluví. To je jejich bûÏná hovorová fieã.

Musíme b˘t in. Musíme vûdût, Ïe slovo fiãák uÏ neletí.

Starostlivá matka sly‰ela svého syna, jak mobiluje kama-

rádovi: Exnul mi na kompu ten harìák, nutnû potfiebuju

ten soubiã, má‰ to je‰tû na fle‰ce? A protoÏe jako správná

ostraÏitá matka se bojí, aby se její syn do nûãeho nena-

moãil, udefiila na nûj, o jaké drogy jde. Syn jí vysvûtlil, Ïe

jde o poãítaã. V duchu si fiíkal, Ïe mamãa není v obraze.

KdyÏ chtûjí na‰i mladí nûkoho pochválit, je king nebo

taky machr. A taky hvûzda, borec, hustej t˘pek. Mezi

vrstevníky pfietrvává oslovení ty vole nebo ty krávo, a to

u dûvãat ãastûji neÏ u chlapcÛ. Ostfiej‰í oslovení úmysl-

nû vynechávám. A vulgarit, tûch je moc a moc. S nimi se

nelze skamarádit.

Je-li nûco ‰pica, odhadneme, Ïe uÏivatel je

z Moravy; kurÀa. To, co dfiíve b˘valo ‰tramanda

ãi ‰Èabajzna, je dnes kost, dobrá buchta ãi ro‰tûn-

ka. Tû peãu, tû maÏu, tû mastím. Dej si majzla.

Mamko, nemusí‰ to hrotit. Hoì se do klidu. Je to

jedl˘. Se‰ úplnû mimo, ty frajere libovej. Jdeme,

jsem redy. Jo a ví‰, Ïe ná‰ soused odepsal, teda

zru‰il svÛj auÈák? A byl to pûknej bourák, takov˘

Ïihadlo. To je hust˘, fakt mazec, docela bejkárna,

ty brìo.

Nûkdy hofiekujeme nad tím, Ïe ãe‰tina se Ïene do

záhuby. Ale ne, je to právû verbální hravost, která

ji udrÏuje Ïivou. Mladí ji chtûjí takovou, aby od-

povídala jejich zpÛsobu Ïivota, aby odráÏela

rychlost dne‰ního svûta. Jsou to pla‰ani? Si
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Proã jsem si ho vybral
RosÈu jsem si vybral do této anke-

ty pfiedev‰ím proto, Ïe je to velmi

obûtav˘, cílevûdom˘ a pfiitom

skromn˘ trenér bûÏeckého lyÏo-

vání v R˘mafiovû. ProtoÏe ho

znám jiÏ od dûtství jako kamaráda

z jedné ulice, nûjak˘ ãas jako dob-

rého vedoucího druÏiny vlãat ve

zdej‰ím skautském stfiedisku a po-

sléze jako kvalitního trenéra, tzv.

srdcafie, vidûl jsem jeho rÛst a zrá-

ní. Pfiedáním pomyslného ‰tafeto-

vého kolíku chci jeho zásluhy po-

sunout ze stínu na svûtlo.

Sám jako lyÏafi-bûÏec, otec tfií sy-
nÛ - v‰ichni po rodiãích závodní
lyÏafii, jsi uÏ fiádku let trenérem
lyÏování. Za tuto dobu jsi dosáhl
spousty kvalitních úspûchÛ.
¤ekni mi o své kariéfie aktivního
lyÏafie a dále pak o trenérsk˘ch
úspû‰ích.
Malá oprava - první dva synové

jsou lyÏafii a tfietí nejmlad‰í se dal

na kopanou. Moje závodní kariéra

nebyla nijak oslnivá, mé maxi-

mum bylo nûkolik titulÛ pfiebor-

níka kraje a v rámci âR mezi 

20. a 30. místem, spí‰e takov˘

prÛmûr. Trenérské úspûchy jsou

v˘raznû lep‰í. Závodníci, ktefií

pro‰li m˘ma rukama, vybojovali

v rámci mistrovství âR 18 meda-

ilí a bezpoãet umístûní do pátého

místa. A to v konkurenci klubÛ

z Krkono‰, Jizersk˘ch hor a Vr-

choviny, kde má bûÏecké lyÏová-

ní velkou tradici. V̆ sledky ze zá-

vodÛ nejsou v‰echno. DÛleÏité je

i to, aby se moji svûfienci nauãili

lyÏovat a na‰li si k tomuto sportu

kladn˘ vztah.

Jak se ti dafií udrÏet si své svû-
fience, kdyÏ je jasné, Ïe tréninky
jsou nároãné ãasovû i fyzicky, dû-
tem zaberou hodnû jejich volné-
ho ãasu?
V dne‰ní dobû v‰emoÏn˘ch láka-

del, jako je televize, poãítaãe atd.,

je docela tûÏké dûti pfiesvûdãit, Ïe

sport je pro nû to nejlep‰í a mûly

by ho dûlat aktivnû. Recept na to

nemám; motivuji je tak, Ïe jim slí-

bím vysoké cíle a tvrdou spoleã-

nou prací se je snaÏíme splnit. Je

to tvrd˘ sport a já sám obdivuji ty,

ktefií to se mnou vydrÏí.

Jaká je podpora tohoto sportu
v na‰ich podmínkách ze strany
Svazu lyÏování, sponzorÛ, popfií-
padû rodiãÛ? Jak ti vychází vstfiíc
tvÛj zamûstnavatel?
Podpora Svazu a sponzorÛ, resp.

klubu, je dost omezená. Není to aÏ

tak atraktivní sportovní odvûtví,

do kterého by se sponzofii hrnuli,

a tak musí nemalou mûrou pfiispí-

vat i rodiãe. MÛj zamûstnavatel

mi vychází vstfiíc tím, Ïe mi 

umoÏÀuje zúãastÀovat se v‰ech

závodÛ a tréninkÛ, coÏ je pro tuto

práci dÛleÏité.

Jak pfiipravuje‰ lyÏe na závod
a kdo ti pfii tom pomáhá? Je ma-
zání opravdu tak sloÏité?
Trenér je vlastnû i servismanem

a mazání je opravdu sloÏité. LyÏe

pfiipravuji vût‰inou sám, beru to

totiÏ jako velikou zodpovûdnost,

a kdyÏ se nepodafií namazat ideál-

nû, tak chci, aby byl viník jasnû 

oznaãen. Správn˘ v˘bûr lyÏí

a voskÛ je vlastnû víc neÏ 50 pro-

cent závodníkova úspûchu. Vy-

myslet tu optimální variantu je nû-

kdy dost tûÏké. Musím se pfiiznat,

Ïe v noci pfied dÛleÏit˘m závodem

nemÛÏu spát, jak se bojím, abych

to svûfiencÛm nepokazil. A nejvût-

‰í úlevou pro mû je, kdyÏ mû po-

chválí, Ïe lyÏe byly dobré. Ale

kdyÏ se vloudí nûjaká chyba, mu-

sím se z ní pro pfií‰tû pouãit.

Vím, Ïe se nedafií udrÏet Ïáky
a Ïákynû, zvlá‰tû nadanûj‰í, a od-
cházejí do stfiedisek mimo R˘ma-
fiov nebo s lyÏováním po deváté
tfiídû definitivnû konãí. Dá se
v tom nûco udûlat?
R˘mafiovské sportovní tfiídy fie‰í

podporu dûtí od ‰estky do devítky.

Pro nû jsme schopni zabezpeãit

prostfiedky a trenéry. Ale ti star‰í

potfiebují prostfiedkÛ více a trené-

ry, ktefií by se jim vûnovali profe-

sionálnû, a ty v R˘mafiovû nemá-

me. Na‰i svûfienci sami poznají, Ïe

ve vût‰ích klubech jsou podmínky

pro jejich rozvoj lep‰í, a snaÏí se

tam dostat. Já se jim v tom snaÏím

pomoci, protoÏe vím, Ïe je to pro

nû nejlep‰í cesta. Tohle v‰ak nûk-

tefií funkcionáfii klubu nejsou

schopni pochopit a uvûdomit si, Ïe

na prvním místû jsou závodníci

(dûti), a ne jejich osobní prestiÏ.

Kdyby ti byla nabídnuta moÏnost
trénovat nûkde jinde, tfieba za
lep‰ích podmínek a tfieba i jako
profík, mûnil bys? Bral bys to?
Práce s dûtmi mû baví a dûlat to

jako profesionál, a ne po práci, by

mû urãitû lákalo. Ale jít jinam

bych asi nechtûl. VÏdyÈ i tady jsou

dûti, kter˘m mÛÏu dát nûco do Ïi-

vota, a nejen toho sportovního.

Obãas zavítám na soutûÏe do are-
álu ve Stráleckém údolí. Je tam
pûkné zázemí, není v‰ak vidût di-
váckou vefiejnost. RodiãÛ, ktefií
by pfii‰li podpofiit své dûti, je také
málo. Je to snad malou propaga-
cí nebo tou odlehlostí prostoru
startu a cíle? Nebylo by vhodné
pfiesunout závody do zahrady
Hedvy, kde trénujete?
Více propagace by urãitû nebylo

na ‰kodu. A myslím, Ïe varianta

v zahradû Hedvy by byla asi ide-

ální fie‰ení. Areál ve Stráleckém

údolí je pûkn˘, ale v dne‰ní dobû

by byla „Hedva“ atraktivnûj‰í. Je

to blíÏ, vlastnû pfiímo ve mûstû, je

tam více místa a tratû by byly pfie-

hledné, mnohem více neÏ u Ly-

Ïafiské chaty. Tam závodník od-

startuje, po pár vtefiinách zmizí

v lese a objeví se aÏ po nûkolika

minutách tûsnû pfied cílem.

Co bys chtûl v R˘mafiovû vylep-
‰it?
Ve mûstû a okolí chybí asfaltové

koleãko pro trénink na koleãko-

v˘ch lyÏích, které by urãitû uvíta-

li i ti, ktefií vyznávají jízdu na ko-

leãkov˘ch bruslích. VÏdyÈ kliãko-

vat mezi auty je nebezpeãné pro

dospûlé, natoÏ pak pro dûti.

Pfií‰tû: Rostislav Sedláãek se
bude ptát Aleny Tome‰kové.

·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Alois ·imko se ptá Rostislava Sedláãka

Zajímavosti

Houbafiská sezóna zahájena
AlespoÀ tedy podle kapitálních „úlovkÛ“, které nám prostfied-

nictvím e-mailové po‰ty zaslal na fotografii Honza Kvapil

z Jifiíkova. Úroda kováfiÛ jedl˘ch u penzionu Sova byla letos 

opravdu bohatá. „KaÏdoroãnû nûjak˘ ten hfiíbek na na‰em mís-
tû vÏdycky najdeme, ale Ïe to budou letos takové kolosální hou-
by, jsme nepfiedpokládali,“ sdûlil s neskr˘vanou hrdostí ‰Èast-

n˘ houbafi Honza Kvapil. Pfii prvním mûfiení mûl statn˘ kováfi

prÛmûr klobouku 19 centimetrÛ, pfii druhém mûfiení na druh˘

den to byly tfii centimetry navrch. Doufejme, Ïe podobn˘ch ka-

pitálních kouskÛ si je‰tû letos uÏijí houbafii dost a dost. JiKo
Fota: archiv Jana Kvapila
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Jazzclub

recenze

Dal‰ím koncertem na programu r˘mafiov-

ského jazzclubu bylo vystoupení legendární

jazzrockové kapely Jazz Q. Jazzov˘ kvintet

(odtud ono Q v názvu), jehoÏ vÛdãí posta-

vou je skladatel, klávesista a majitel nahrá-

vacího studia Martin Kratochvíl, se pfiedsta-

vil na jevi‰ti jazzového klubu SVâ v nedûli

17. ãervna.

Jazz Q patfií mezi matadory rockové odnoÏe

jazzové hudby, která se rozvíjela zvlá‰tû

v 70. letech minulého století. Kapela vznikla

uÏ roku 1964, kdy v ní vedle Kratochvíla do-

minoval flétnista Jifií Stivín, nezamûniteln˘

zvuk v‰ak skupinû dodala spolupráce s ang-

lickou bluesovou zpûvaãkou Joan Duggan,

která s Jazz Q vystupovala od roku 1973.

V téÏe dobû vznikla první samostatná deska

Jazz Q pod názvem Symbiosis a záhy album

Pozorovatelna (obû 1974), jejíÏ titulní píseÀ

uvedla i r˘mafiovsk˘ koncert.

Jazz Q v souãasnosti proÏívají svÛj come-

back. Na pódia se vrátili po odmlce a v po-

nûkud jiném sloÏení cca pfied ‰esti lety.

Jejich návrat provází pfiízeÀ, ale i kritika.

Doba se jaksi posunula vpfied, av‰ak Jazz

Q jako by se zastavili v ãase. Jejich aktuální

repertoár pfiedstavuje svého druhu rekapitu-

laci toho, ãím byli kdysi progresivní (není ji-

stû náhodou, Ïe nyní pfiipravují k vydání vel-

k˘ reediãní box sv˘ch stûÏejních alb).

V tom ov‰em nespoãívá jádro nestejného 

ohlasu publika i recenzentÛ. Jazz tfiicát˘ch,

padesát˘ch i sedmdesát˘ch let mÛÏe stále

znít svûÏe, a jeho pfiijetí, ãi nepfiijetí je 

otázkou osobního vkusu. Kratochvílovû

Jazzu Q se navíc nedá upfiít, Ïe ve svém 

oboru patfií k naprosté ‰piãce (Martin

Kratochvíl je koneckoncÛ absolventem

bostonské Berklee College Of Music). Je

v‰ak otázkou, zda není krajní virtuozita nû-

kdy spí‰ na ‰kodu.

Jazz Q si pro svÛj koncert pfiipravili reperto-

ár sloÏen˘ pfiedev‰ím z autorsk˘ch skladeb

Martina Kratochvíla, a to instrumentálních

i zpívan˘ch, jejichÏ texty napsal

a interpretoval básník Oskar

Petr. Rytmiãtûj‰í písnû, tu 

s ozvukem Latinské Ameriky,

jindy s charakteristick˘mi kyta-

rov˘mi sóly, stfiídalo kolébavé

blues (Blues podzimního odpo-
ledne, Procitání) a v druhé pÛli

koncertu zaznûly i skladby jaz-

zov˘ch osobností, jako Joe

Zawinul ãi Eddie Harris. Vyvá-

Ïen˘ a gradující repertoár (nej-

dynamiãtûj‰í skladby tvofiily zá-

vûr obou polovin koncertu) byl

zahrán s precizností skuteãn˘ch

mistrÛ, pfiesto se potlesk publika

oz˘val mnohdy spí‰ ze spoleãen-

ské nutnosti neÏ spontánnû.

Na dÛvodech se publikum ne-

shodlo. âást mûla dojem, Ïe

koncert byl pfiíli‰ nahlas, a aãko-

liv tomu tak objektivnû nebylo,

koncert skuteãnû tímto dojmem

pÛsobil. Jazz Q zkrátka hráli bez

ohledu na posluchaãe, jako by 

obecenstvo ke své produkci vÛ-

bec nepotfiebovali. Odehráli kon-

cert bezchybnû a s profesionálním v˘razem

(zvlá‰tû grimasy kytaristy ZdeÀka Fi‰era, je-

hoÏ sóla byla dominantním prvkem témûfi

v‰ech skladeb, hraniãily s demonstrovanou

samolibostí), ale jaksi bez potfieby komuni-

kace s publikem. Dokonale a srozumitelnû

zazpívané byly i vokály Oskara Petra, nic-

ménû hlasem aÏ popovû ploch˘m. Snad jen

v posledních, anglicky zpívan˘ch písních se

jeho hlas jazzovû probarvil. Naopak mini-

mální prostor mûl baskytarista Pfiemysl

Faukner, kter˘ dostal pfiíleÏitost ukázat svÛj

um jen dvakrát, z toho jednou pfii závûreãné

exhibici, v níÏ se sólovû poprvé a naposledy

ozval i bubeník Jaromír Hele‰ic. Jindy budil

dojem, Ïe hru zvládá s pfiehledem takfika du-

chem nepfiítomen.

Koncertu Jazz Q se dalo sotva nûco vyãíst.

Jejich hudba je osobitá, milovníkÛm elektric-

k˘ch kláves a kytarov˘ch sól nespornû libá. Do

jazzového klubu, k vínu, kávû a popovídání

s pfiáteli, by tlumená byla v˘bornou kulisou.

V koncertním zámûru jí v‰ak chybûlo to, ãemu

se lidovû fiíká ‰Èáva, náboj, pfiesvûdãivost, takÏe

bylo pro mnohé posluchaãe velmi tûÏké nechat

se strhnout, a nûktefií to dokonce vzdali úplnû.

Pfií‰tím bodem na programu jazzclubu SVâ

je koncert Pavla Fajta. Vystoupením tohoto

bubeníka, spolupracujícího v minulosti napfi.

s kapelami Pluto, Dunaj, houslistkou Ivou

Bittovou ãi sibifiskou ‰amankou Stepanidou

Borisovou, „‰Èáva“ rozhodnû nechybí, o ãemÏ

se mohou pfiíznivci kvalitní hudby pfiesvûdãit

v pátek 27. ãervence. ZN

Pfiíli‰ profesionální Jazz Q
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Podomní prodejci
zaútoãili na Ïenu

v Janovicích
Pomûrnû ãasto informujeme o pfiípa-
dech okradení seniorÛ o peníze pfii ná-
v‰tûvách rÛzn˘ch podomních prodejÛ
a jin˘ch podvodníkÛ. Zatím se ale v na-
‰em okrese nestalo, aby tito podezfie-
lí uÏívali vÛãi sv˘m obûtem fyzického
násilí.
Jinak tomu bylo 5. ãervna dopo-

ledne v Janovicích u R˘mafiova.

Kolem pÛl jedenácté si 58letá Ïe-

na na zahradû svého domu v‰imla,

Ïe kolem neustále popojíÏdí tmavé

osobní auto. Jeho fiidiã zastavil po-

blíÏ domu a vystoupil. Podle popi-

su se jednalo o muÏe snûdé barvy

pleti, silnûj‰í postavy s vût‰ím bfii-

chem, vysokého asi 175 cm a ve

stáfií kolem 40 let. Na sobû mûl

tmavé obleãení. Postával u auta

a pofiád se na Ïenu díval. Majitelka

‰la o podezfielém muÏi fiíct svému

manÏelovi, kter˘ právû v prvním

patfie domu maloval pokoj. V zad-

ní ãásti domu v‰ak Ïenû zastoupi-

la cestu silnûj‰í Ïena snûdé pleti,

vysoká asi 172 cm, ve vûku kolem

35 let, obleãená v halence krémo-

vé barvy. Zaãala majitelce domu

nabízet ke koupi vlnûné deky

a jednu zrovna pfiedvádûla. Pfiitom

natlaãovala Ïenu smûrem k veran-

dû, k hlavnímu vchodu do domu.

V otevfien˘ch vchodov˘ch dve-

fiích, které byly ov‰em pfiedtím 

uzamãeny, a musela je tedy otevfiít

podezfielá, stála jiná Ïena snûdé

pleti, která byla drobnûj‰í a o nûco

mlad‰í. Vedle ní stál je‰tû muÏ

stfiední zavalitûj‰í postavy, kter˘

mûl 170 cm, rovnûÏ snûdou pleÈ,

krátké ãerné vlasy a knírek a ko-

lem 40 let. Tento muÏ zaãal vykfii-

kovat, Ïe má na prodej také mon-

térky. Pak zaãal i s Ïenami od do-

mu odcházet. Majitelka domu

chtûla zjistit SPZ vozidla podezfie-

l˘ch osob, a tak je následovala

smûrem k autu. Pfiitom do ní ale

silnûj‰í podezfielá Ïena zaãala vrá-

Ïet rukama, mávat pfied ní dekou

a hrubû ji uráÏet. KdyÏ se blíÏili

k autu, muÏ nabízející montérky

se neãekanû k majitelce domu roz-

bûhnul a zaãal pfied ní mávat ruka-

ma. Toho se Ïena zalekla a utekla

se skr˘t zpût do domu, odkud za-

volala policii. V‰ichni ãtyfii pro-

dejci jsou nyní podezfielí z trestné-

ho ãinu poru‰ování domovní svo-

body. JelikoÏ Ïena na v˘skyt po-

dezfiel˘ch vãas zareagovala, ne-

stihli jí z domu nic odcizit.

Vloupal se do pivnice
a vzal trÏbu
za 160 tisíc

Mezi 4. a 5. ãervnem vnikl ne-

zji‰tûn˘ pachatel pfies okno do

pivnice v Bfiidliãné. Dostal se do

v˘ãepu a z pultu odcizil registraã-

ní pokladnu s finanãní hotovostí

6 900 Kã. Odnesl si rovnûÏ pfií-

ruãní trezor s finanãní hotovostí

z v˘herních automatÛ v celkové

v˘‰i cca 150 tisíc Kã.

Motorkáfii bourali víc
neÏ obvykle

O pfiedminulém teplém víkendu policie
zaznamenala vût‰í poãet nehod s ãas-
tí motocyklistÛ.
Dne 9. ãervna mûli nehodu 24let˘

fiidiã Felicie a 34let˘ fiidiã moto-

cyklu Suzuki na kfiiÏovatce ulic

Vrchlického a Opavské v R˘mafio-

vû. ¤idiã auta totiÏ v kfiiÏovatce

odboãoval vlevo z vedlej‰í komu-

nikace a pfiitom nedal pfiednost

v jízdû motocyklistovi. Ten jel po

hlavní silnici Opavskou ulicí rov-

nû. Do‰lo ke stfietu, pfii nûmÏ na

motorce vznikla ‰koda asi za 50 ti-

síc Kã a na Felicii za 20 tisíc Kã.

Motocyklistovi vznikla ‰koda i na

odûvu, vyãíslil ji na 7 000 Kã.

Navíc byl zranûn na pfiedloktí 

obou rukou a pro svá zranûní byl

pfievezen do nemocnice. Policisté

na místû zjistili, Ïe na motocyklu

jsou vylepeny neplatné známky

STK a ME a za tento pfiestupek

byla zranûnému fiidiãi uloÏena

bloková pokuta. Vûc je dále v ‰et-

fiení a dle doby léãení motorkáfie

bude posouzena pfiípadná trestní

odpovûdnost fiidiãe Felicie.

Stejného dne vpodveãer havaroval

u penzionu v Karlovû 34let˘ fiidiã

motocyklu Honda. NepfiizpÛsobil

rychlost jízdy profilu komunikace

a v zatáãce spadl na vozovku. Na

motorce vznikla ‰koda za 30 tisíc

Kã. Motocyklista pfii pádu utrpûl

zhmoÏdûní pánve.

Do soukromého auta policisty

z Bfiidliãné narazil 9. ãervna vpod-

veãer 17let˘ fiidiã malého moto-

cyklu Simson u fotbalového hfii‰tû

ve Velké ·táhli. Mladík pfiedjíÏdûl

zprava osobní vozidlo Opel fiízené

policistou ve chvíli, kdy odboão-

val z hlavní komunikace doprava.

Do‰lo ke stfietu, pfii kterém mlad˘

motocyklista spadl do silniãního

pfiíkopu. Na‰tûstí vyvázl bez zra-

nûní. Na jeho motorce vznikla

‰koda jen za 2 000 Kã, na automo-

bilu v‰ak asi za 30 tisíc Kã.

Dal‰í okradená
dÛchodkynû!

O deset tisíc korun pfii‰la dopoled-

ne 11. ãervna v R˘mafiovû místní

88letá Ïena. Neznámá Ïena obar-

vená na blond ve vûku 20 aÏ 30 let

ji oslovila pfied ãinÏovním domem

na Opavské ulici a nabízela jí

k prodeji deku. DÛchodkynû sice

deku odmítla a odcházela smûrem

ke svému bytu, ale podezfielá ji

stále následovala a deku jí vnuco-

vala. Pak se je‰tû seniorky ptala,

zda je sama, a ta jí dÛvûfiivû odpo-

vûdûla, Ïe vnuk není doma. Pode-

zfielá poté poÏádala o rozmûnûní

dvoutisícikorunové bankovky.

S tím dÛchodkynû souhlasila a ve-

‰la i s podezfielou Ïenou do bytu.

V loÏnici jí zpod pol‰táfie podala

penûÏenku, ve které bylo 10 000

Kã, a fiekla, aÈ si bankovku rozmû-

ní. Podezfielá Ïena se s penûÏen-

kou otoãila a po chvilce ji vrátila

zpátky. Z místa pak rychle ode‰la.

Seniorka poté pfii kontrole zjistila,

Ïe Ïádnou hotovost v penûÏence

nemá. K popisu podezfielé Ïeny 

uvedla, Ïe byla vysoká kolem 

180 cm a mûla na sobû dlouhou

bílou sukni a bílé triãko. Pfiípad

nyní ‰etfií r˘mafiov‰tí policisté.

Opakovanû vyz˘váme seniory,
aby na podobné nabídky nijak
nereagovali a Ïádn˘ kontakt
s podomními prodejci vÛbec ne-
navazovali !

Pfii‰el o autorádio
i náfiadí

Sérii obdobn˘ch krádeÏí v autech

zamûfien˘ch na pracovní náfiadí

zavr‰il pfiípad z R˘mafiova, pfii

nûmÏ se mezi 11. a 12. ãervnem

neznám˘ pachatel vloupal do ná-

kladního vozidla VW Transporter

pfied panelov˘m domem na

Revoluãní ulici. Odcizil z nûj au-

torádio na CD a z nákladového

prostoru vût‰í elektrickou vrtaãku

v cenû kolem 4 000 Kã. Celkem

tak firmû vznikla ‰koda asi za 

7 500 Kã.

Vloupal se
do stavebnin

Mezi 14. a 15. ãervnem vytlaãil

neznám˘ pachatel dvefie do chod-

by objektu stavebnin v R˘mafiovû

a vnikl do prodejny. Vypáãil elek-

tronickou pokladnu a odcizil z ní

mince v hodnotû pfies 1 000 Kã.

Ve‰el i do kuchyÀky, ze které vzal

pánské hodinky a pásek, které zde

u um˘vadla nechal zamûstnanec.

Pachatel se snaÏil vniknout do dal-

‰ích dvou kanceláfií, u kter˘ch roz-

bil dvefie, ale dovnitfi se nedostal.

Celkovû vãetnû po‰kození zpÛso-

bil ‰kodu za více neÏ 11 500 Kã.

Zlákaly ho
velké sluneãníky

Ze zahradní terasy restaurace

v Malé Morávce odcizil neznám˘

zlodûj mezi 28. a 29. kvûtnem dva

velké sluneãníky o rozmûru 3,5

x 3,5 metru ve firemním provede-

ní pivovaru a kofoly. Kovové sto-

jany od sluneãníkÛ zÛstaly na mís-

tû. Odcizením vznikla po‰koze-

n˘m firmám ‰koda za celkem 

13 tisíc Kã.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál
Ilustraãní foto



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Lidé tonou v oceánech nejistoty, zpÛsobené nekoneãn˘-

mi moÏnostmi volby ve svûtû nadbytku a hojnosti.

Jonas Ridderstrale
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Známá i neznámá v˘roãí
24. 6. 1942 fa‰isté vyhladili obec LeÏáky - 65. v˘roãí

26. 6. 1937 zemfi. Václav Tille, literární historik, autor pohádek

(pod pseud. V. ¤íha), pfiekladatel a divadelní kritik (nar.

16. 2. 1867) - 70. v˘roãí úmrtí

27. 6. V˘znamn˘ den âR - Den památky obûtí komunistic-
kého reÏimu (v˘roãí popravy Milady Horákové v ro-
ce 1950)

28. 6. 1577 nar. Peter Paul Rubens, vlámsk˘ malífi (zemfi. 30. 5. 1640)

- 430. v˘roãí narození

28. 6. 1712 nar. Jean-Jacques Rousseau, francouzsk˘ spisovatel,

filozof, skladatel a hudební teoretik (zemfi. 2. 7. 1778) 

- 295. v˘roãí narození

28. 6. 1912 zemfi. Josef Václav Sládek, básník a pfiekladatel (nar.

27. 10. 1845) - 95. v˘roãí úmrtí

28. 6. 1922 zemfi. Velemir Chlebnikov, rusk˘ básník futurista (nar.

9. 11. 1885) - 85. v˘roãí úmrtí

28. 6. 1947 zemfi. Stanislav Kostka Neumann, básník (nar. 5. 6. 1875)

- 60. v˘roãí úmrtí

29. 6. 1912 nar. Vlasta Fabiánová, hereãka (zemfi. 26. 6. 1991) -

95. v˘roãí narození

29. 6. 1917 nar. Josef Kainar, básník a dramatik (zemfiel 16. 11. 1971)

- 90. v˘roãí narození

1. 7. 1742 zemfi. Bohuslav Matûj âernohorsk˘, barokní sklada-

tel a varhaník (nar. 16. 2. 1684) - 265. v˘roãí úmrtí

1. 7. 1952 zemfi. FráÀa ·rámek, spisovatel (nar. 19. 1. 1877) 

- 55. v˘roãí úmrtí

2. 7. 1902 zemfi. Vojtûch ·afafiík, chemik, vytvofiil základy ãeské-

ho chemického názvosloví (nar. 26. 10. 1829) - 105. v˘-

roãí úmrtí

2. 7. 1977 zemfi. Vladimir Nabokov, americk˘ prozaik ruského

pÛvodu (nar. 23. 4. 1899) - 30. v˘roãí úmrtí

2. 7. 1987 zemfi. Václav âern˘, literární kritik, historik, pfieklada-

tel a editor (nar. 26. 3. 1905) - 20. v˘roãí úmrtí

3. 7. 1847 zemfi. Matûj Kopeck˘, zakladatel ãeského loutkového

divadla (nar. 24. 2. 1775) - 160. v˘roãí úmrtí

3. 7. 1897 nar. Heliodor Píka, armádní generál (popraven 28. 1. 1949)

- 110. v˘roãí narození

4. 7. 1967 zemfi. Ondfiej Sekora, prozaik, novináfi a ilustrátor, 

autor knih pro dûti (nar. 25. 9. 1899) - 40. v˘roãí úmrtí

5. 7. Státní svátek âR - oslava pfiíchodu slovansk˘ch vû-
rozvûstÛ Cyrila a Metodûje na Moravu roku 863

6. 7. Státní svátek âR - v˘roãí upálení Mistra Jana Husa
roku 1415

6. 7. 1907 nar. Jaroslav Foglar, spisovatel (zemfi. 23. 1. 1999) 

- 100. v˘roãí narození

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Ondfiej Havránek ............................................................ R˘mafiov

Nela Veselá .................................................................... R˘mafiov

Vilém Bûlsk˘ .................................................................. R˘mafiov

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

Marie Cenková - R˘mafiov .................................................. 86 let

Adolf Strako‰ - R˘mafiov .................................................... 86 let

Alena ·vrãulová - R˘mafiov ................................................ 86 let

Elfrieda Grossová - R˘mafiov .............................................. 86 let

Josef ·vejcar - R˘mafiov ...................................................... 89 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek Skryja - R˘mafiov ................................................. 1918

Franti‰ka Schatralová - Janovice ......................................... 1945

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ãerven 2007

Pranostiky na mûsíc ãervenec
• âervenec - úrody blíÏenec.

• KdyÏ dne ub˘vá, horka pfiib˘vá.

• Slunce peãe - dé‰È poteãe.

• Nebyl-li ãerven dostateãnû de‰tiv˘, dodá vodu aÏ ãervenec a pfiidá

je‰tû mnohé boufie.

• Co ãervenec neupeãe, to jiÏ srpnu neuteãe.

• KdyÏ ãervenec pûknû hfieje, o Vánocích se zima zaskvûje.

• Dé‰È na Prokopa - zmokne kaÏdá kopa. (4. ãervence)

• Svatá Markéta hodila srp do Ïita. (13. ãervence)

• Na svatého Jakuba brambor prvá úroda. (5. ãervence)

• Svatá Anna - chladna z rána. (26. ãervence)
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Mûstské muzeum
a Galerie Octopus

Mûstská knihovna

V 19. století se uÏívalo oznaãení lesní prÛmy-

sl pro v˘robu spojenou jakoli s lesním hospo-

dafiením, patfiila sem v˘roba fieziva na pilách,

obrábûní dfieva na fo‰ny, prkna, trámy a hrano-

ly pro stavebnictví, pálení dfievûného uhlí a v˘-

roba z dfievoviny (kolomaz, kopt, draslo). Do

devatenáctého století se poãet star‰ích, primi-

tivnûji vybaven˘ch pil postupnû zmen‰il a na

janovickém panství zÛstaly v provozu pfiede-

v‰ím tfii. Po druhé svûtové válce byl jejich po-

ãet dále redukován. Kromû nejvût‰ích harra-

chovsk˘ch pil, jeÏ jsme uvedli, v‰ak zaloÏili

dal‰í podnikatelé na R˘mafiovsku i malé.

V R˘mafiovû pracovaly dvû pily od roku 1911

a jedna z nich je‰tû 1946. K bedfiichovské pfii-

byly dal‰í dvû v letech 1911 a 1930 a zanikly

1945 stejnû jako papírna z roku 1725.

Nutno pfiipomenout, Ïe v minulosti se nedosta-

tek dfieva mnohdy stával dÛvodem k uzavfiení

hutí a teprve nástup kamenného ãi hnûdého 

uhlí dokázal nebezpeãí nedostatku energie za-

pudit. Pomáhal téÏ tradiãnû vodní pohon a par-

ní stroj. Mezi nejvût‰í Ïelezárny na Moravû se

tehdy poãítaly harrachovské podniky v Jano-

vicích a Staré Vsi, jeÏ pokr˘valy nemalou ãást

spotfieby Ïeleza v zemi. Dovoz uhlí ostravské-

ho a z Pruského Slezska v‰ak pfiedstavoval

znaãné problémy, protoÏe Ïelezniãní traÈ 1878

i nikdy potom jiÏ k harrachovsk˘m hutím ne-

dosáhla, a tak nezb˘valo neÏ vozit náklad koÀ-

sk˘mi potahy z r˘mafiovského nádraÏí, coÏ v˘-

robu enormnû prodraÏovalo a hutû postupnû

ztrácely krok s Vítkovick˘mi Ïelezárnami

a dal‰ími podniky lépe zásobovan˘mi z okol-

ních nesmírnû produktivních ostravsko-kar-

vinsk˘ch dolÛ.

V 19. století se v pfiípadû harrachovské

Anenské hutû jednalo o komplex nadmíru roz-

sáhl˘, jenÏ se skládal z Aniny, Ferdinandovy

a Tereziiny hutû, parního hamru, nového ham-

ru, pudlovny, drátovny, válcovny plechÛ a dal-

‰í válcovny, dílny na pozinkování plechÛ a v˘-

robny hfiebíkÛ. Se staroveskou úzce spolupra-

covala star‰í janovická Ïelezárna. Spotfieba 

uhlí, aÈ dfievûného nebo ãerného, byla vysoká.

Zatímco starovesk˘ závod pfieÏil aÏ do roku

1948, v janovickém, spojeném je‰tû se závo-

dem v Karlovû, zaãaly problémy podstatnû

dfiíve. UÏ v pronájmu roku 1883 pfie‰la na v˘-

robu drátûného pletiva, hfiebíkÛ, kladiv, kos

a dal‰ích drobn˘ch nástrojÛ. Zanikla 1946.

S tradiãnû ohromnou spotfiebou palivového

dfiíví - 12 000 sáhÛ roãnû (sáh kubick˘), tj. 

39 600 m3 - zaãalo nahrazovat dosavadní dfie-

vûné uhlí kamenné (1851-64) ãi ra‰elina.

Roku 1890 zaloÏil Alfréd Karel Harrach továr-

nu na dfievûné zboÏí v Janovicích, jeÏ v‰ak

1891 vyhofiela, ale vzápûtí se ujal její obnovy

podnikatel Wollner a na vlastní náklady ji ob-

novil u císafiské cesty (silnice ·umperk - Opa-

va) pod názvem Hammer, fiíkalo se jí v‰ak

Wollnerei (Volnerka). Od‰tûpky a korunové

ãásti dfievin vyuÏívali ãetní dfievosoustruÏníci.

Tfieba dodat, Ïe v‰echny harrachovské podni-

ky kromû pil zÛstaly majitelÛm zachovány i po

pfiedváleãné pozemkové reformû, jeÏ postihla

pfiedev‰ím lesy. Mgr. Jifií Karel

Harrachovské podniky v 2. pÛli 19. a 1. pÛli 20. století

Z historie

Muzejní den 23. 6. 2007
9.00 Pití a pijáci - pfiedná‰ka

10.00 Pijácké písnû

11.00 Divadlo Mahen

14.00 Vystoupení dûtí

18.00 Sibérija

20.00 âarodûjnice - pfiedná‰ka

- Stra‰idla ve sklepû

- prohlídky depozit s v˘kladem

Mûstská knihovna oznamuje:

Od 2. 7. do 4. 7. 2007
zavfieno

Od 9. 7. do 31. 8. 2007
omezen provoz

Po 9.00 - 16.00

Út 9.00 - 16.00

St zavfieno

ât 9.00 - 16.00

Pá 9.00 - 16.00

So zavfieno
(Povoleno MûÚ R˘mafiov)

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00,

So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Pro vyznavaãe nudismu

a naturismu nabízí aquacentrum

plavání bez plavek,

a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci

od 19 do 21 hodin. 

AQUACENTRUM
R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání v ãervnu a ãervenci

Pondûlí 14.00 - 18.30

Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00

âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00

Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle 13.00 - 19.00

Teplota bazénu 28°C (mal˘),
26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Od 28. 6. do 8. 7. bude
kryt˘ bazén v Bfiidliãné

z dÛvodÛ technick˘ch úprav
uzavfien

Prázdninová
provozní doba bazénu:

Od 1. ãervence se prodluÏuje
v pondûlí a stfiedu do 20 hodin.

sobota 23. ãervna 19.30

Královna
Drama (VB/Francie/Itálie 2006)

Tento film je intimním pohledem do zá-

kulisí královské rodiny, ale i vysoké po-

litiky v období po tragické smrti princez-

ny Diany. Kdo mûl zájem ji zabít?

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 30. ãervna 19.30

Bestiáfi
Komedie (âR 2006)

Pfiíbûh vystavûn˘ na motivech románu

Barbary Nesvadbové pfiiná‰í náhled do

Ïivotních osudÛ emancipované Karolíny,

která se rozhodne pfiistupovat ke vztahÛm

spí‰e jako muÏi... ReÏie: I. Pavlásková;

hrají: D. Jurãová, K. Roden, M. Va‰ut, 

T. Matonoha ad. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 7. ãervence 17.00

Arthur a Minimojové
Rodinn˘ (USA/Francie 2006)

Desetilet˘ Arthur Ïije s babiãkou v dom-

ku na venkovû a jako v‰echny dûti milu-

je pohádky. ProÏívá neuvûfiitelné pfiíbû-

hy, které jsou zapsány v kouzelné knize

jeho dûdeãka. Ve chvíli, kdy hrozí, Ïe

o babiããin domek pfiijdou, vydá se chla-

pec do fií‰e skfiítkÛ MinimojÛ, aby na‰el

pomoc. ReÏie: Luc Besson.  

MládeÏi pfiístupn˘
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Kam na v˘let

Za tajemn˘mi místy z Huzové do Dûtfiichova nad Bystfiicí
Nejstar‰í obec R˘mafiovska, kdysi mûsto, po-

zdûji mûsteãko a nyní obec Huzová, patfií dnes

podle rozhodnutí sv˘ch obãanÛ k Olomouc-

kému kraji. LeÏí v jihozápadní ãásti Nízkého

Jeseníku, na úpatí okolních kopcÛ, které zde

vytváfiejí malou náhorní plo‰inu, klesající od

severu k jihu, jíÏ protéká potok Sitka, smûfiu-

jící od Huzové ke ·ternberku úzk˘m zalesnû-

n˘m údolím pfies Horní a Dolní Îleb. K vûnci

kopcÛ, lemujících Huzovou, patfií od severu

Hony (637 m n. m.), na severozápadû Jifiíkov

(617 m n. m.) a Skalka (592 m n. m.), na zá-

padû je to Lícha (601 m n. m.), na jihozápadû

Dachec (593 m n. m.), na jihov˘chodû vrch

·ibeník (623 m n. m.) a na v˘chodû nejvy‰‰í

zdej‰í zalesnûn˘ vrch Pomezí (707 m n. m.).

Projdeme-li se po této zemûdûlské obci, na-

jdeme zde kostel sv. Jiljí, v mûstském parku

barokní sochu Immaculaty, nedaleko ‰kolu,

v ulici pod námûstím budovu obecního úfiadu

a matefiské ‰koly, ale nedaleko kostela i pa-

mátku souãasnou - stále nedokonãenou a ne-

vyuÏitou stavbu objektu b˘val˘ch Státních

statkÛ Bruntál.

Na 11 km dlouhou vycházku z Huzové do

Dûtfiichova nad Bystfiicí se vydáme od auto-

busové zastávky u zdej‰í restaurace, pÛjdeme-

li po Ïluté a modré znaãce smûrem ke kopci

Pomezí. NeÏ vystoupáme na jeho vrchol, tam,

kde se od Ïluté znaãky odpojí modrá, nechá-

me vpravo od na‰í cesty kopec ·ibeník. Podle

povûsti pr˘ na ·ibeníku nûkdy pfied 300 lety

stávala ‰ibenice a je‰tû dlouho po jejím od-

stranûní se tûmto místÛm lidé vyh˘bali, dlou-

ho se také nikdo neodváÏil vyhnat svá stáda

na tamní pastviny. Jednou to v‰ak zkusil mla-

d˘ pasáãek. Znal povûsti o proklet˘ch lukách,

ale také pr˘ kouzlo, jeÏ umûlo prokletí zru‰it.

To kouzlo mu kdysi prozradil toulav˘ mnich -

zlé ãáry pr˘ navÏdy zmizí, kdyÏ ãlovûk na

prokletá místa pohlédne dírou po suku v kous-

ku dfieva. KdyÏ pasáãek vyhnal své stádo pod

úpatí kopce a pfiiloÏil kukátko k oãím, spatfiil

prÛvod ãernû odûn˘ch postav vystupujících

z hory, kdyÏ se v‰ak podíval podruhé a potfie-

tí, hrÛzné postavy zmizely a od tûch dob pr˘

na ·ibeníku neboli ·ibeniãním vrchu uÏ nikdy

nestra‰ilo. Také dnes tam mÛÏete spatfiit spo-

kojenû se pasoucí stáda dobytka.

KdyÏ dojdeme po Ïlutû znaãené cestû na vr-

chol kopce Pomezí a podíváme se zpût

k Huzové, uvidíme v‰echny kopce, které

Huzovou obklopují na severozápadû. Má-

me za sebou ãást soustavného stoupání a od

vrcholu aÏ do Dûtfiichova pÛjdeme témûfi po

rovinû. Je‰tû si ale povíme povûst o kopci

Pomezí. Dokud je‰tû nebyl zalesnûn, stávala

na jeho vrcholu chatrã poustevníka. ZboÏn˘

muÏ, kter˘ tam Ïil, v‰ak neodolal svodÛm ãa-

rodûjnic, které se o kaÏdém úplÀku na tomto

vrchu tajnû scházely. Ty poustevníka oãarova-

ly a on pak maloval ãarodûjná znamení na do-

my v Huzové, která jejich obyvatelÛm pfiiná-

‰ela ne‰tûstí. Lidé ale poustevníka vyhnali

a ãarodûjnice ho pak zaklely do jednoho z vel-

k˘ch kamenÛ, kter˘ stával nedaleko jeho cha-

trãe. I toto kouzlo bylo zlomeno a my mÛÏe-

me bez problémÛ pokraãovat v cestû.

Nedaleko za vrcholem budeme

kfiiÏovat cyklostezku ã. 6105, která

vede z Dalova pfies Huzovou

a Babice do ·ternberku. Asi po

dal‰ích 500 metrech se k na‰í Ïlu-

té pfiipojí cyklotrasa 6144 (ta vede

z Jifiíkova pfies Arnoltice do

Moravského Berouna a dál ke

KruÏberku). Hned nato se na‰e

Ïlutá znaãka vedoucí po lesní 

asfaltové silniãce sejde s cyklotra-

sou ã. 6029, vedoucí z Olomouce

do Dûtfiichova, Bruntálu a Vrbna

pod Pradûdem. Na rozcestníku

tam najdeme oznaãení U Tfií lip.

Vlastní vrchol Tfii lípy v‰ak leÏí

vlevo nad na‰í trasou asi o 300 me-

trÛ v˘‰e. I o zdej‰ím vrcholu na-

psala Irena ·indláfiová povûst. Ta

praví, Ïe na vrcholu Tfii lípy byl

v 17. století zaloÏen hfibitov, kde se

pohfibívala tûla vrahÛ, zlodûjÛ

a ãarodûjnic, jejichÏ du‰e tu bez

klidu obcházely. KdyÏ nahofie stá-

valy je‰tû obrovské lípy, ve kmeni

jedné z nich pr˘ pfieb˘val pfiízrak

krásné dívky se zlatou ratolestí.

¤íkalo se, Ïe pokud tam nûkdo

procházel za mûsíãní noci, okolní

les se rozzáfiil, stromy zbûlely ml-

hou a spustila se silná vichfiice.

Z jedné lípy pr˘ vystoupila nádherná dívka,

která poutníkovi nabídla zlatou ratolest, jeÏ

ãlovûku mûla pfiinést velké bohatství. Mnozí

lidé o tom vûdûli a pokou‰eli se o to, aby krás-

nou dívku potkali. Nejdfiív v‰ak pr˘ je na roz-

cestí oslovil pekeln˘ pfiízrak a pfiepadla podiv-

ná úzkost, takÏe utekli a zlatou ratolest si zfiej-

mû nikdo neodnesl. MoÏná proto, aby bylo

povûsti uãinûno zadost, byly u silniãky na les-

ní louãce vysázeny nové tfii lípy, které aÏ do-

rostou, mohou pfiinést nûkomu velké bohat-

ství.

Od rozcestí U Tfií lip dojdeme po necel˘ch

tfiech kilometrech k silnici vedoucí od

RyÏovi‰tû vpravo do Dûtfiichova. Toto místo

má na rozcestníku napsáno U Dûtfiichova. Za

silnicí probíhá hranice Pfiírodního parku Údolí

Bystfiice, která zároveÀ tvofií hranici vojenské-

ho prostoru v Dûtfiichovû, na jehoÏ území fiíã-

ka Bystfiice pramení. Dnes jiÏ témûfi neoplo-

cen˘ prostor stále spravují Vojenské lesy

a statky, ale bezpeãnû se snad dá chodit jen po

tamních silniãkách. Kdysi tam rukovali

i branci z na‰eho okresu, pozdûji tu b˘vala

i sovûtská posádka - to je novodobé tajemné

místo. Od kfiiÏovatky z místa U Dûtfiichova

dojdeme po necelém kilometru k nádraÏí âD

v Dûtfiichovû, ale je moÏné pokraãovat i dále

do obce Dûtfiichov, která dnes také patfií ke

svazku obcí R˘mafiovska.

Obec Dûtfiichov nad Bystfiicí leÏí na úpatí nej-

vy‰‰í hory Nízkého Jeseníku - Sluneãné, naz˘-

vané kdysi i Rozsuticí. Zástavba obce je roz-

trou‰ena volnû, kolem místních komunikací.

O obci je první zmínka jiÏ v roce 1320, kdy

byla lénem olomouckého biskupství, pozdûji

pfiipadla ‰ternberskému panství, které ji podfií-

dilo správû mûsta Moravsk˘ Beroun. Obec na-

to krátce zpustla, pozdûji byla opût obnovena,

za 30leté války zpustla opût a byla obsazena aÏ

v roce 1620. B˘vala vÏdy pfiedev‰ím obcí dfie-

vafiÛ a uhlífiÛ. V souãasnosti tu stále pracuje pi-

la. Stavba trati Olomouc - Krnov Dûtfiichovu

také hodnû pomohla. Ke zdej‰ím památkám

patfií zdej‰í filiální kostel sv. Jifií z r. 1771-73

s areálem hfibitova na kopci nad obcí.

Ti, kdo chtûjí dojet na popisovaná místa na

sv˘ch bicyklech, mûli by pouÏít spí‰e kola tre-

ková nebo horská, protoÏe v mnoha pfiípadech

jsou vedeny cyklostezky i po polních a lesních

cestách. Nemusí také cel˘ okruh absolvovat

najednou, i kdyÏ z R˘mafiova pfies Stránské,

KnûÏpole, Huzovou, do Dûtfiichova a zpût

pfies RyÏovi‰tû, Vajglov a Albrechtice mûfií asi

40 km. Nadmofiská v˘‰ka: Huzová (534 m n.

m.), Dûtfiichov (608 m n. m.), nejvy‰‰í tamní

bod Pomezí (707 m n. m.).

PouÏitá literatura:

Irena ·indláfiová: PrÛvodce po tajemn˘ch

místech N. Jeseníku, Jeseníky - nejkrásnûj‰í

cykloturistické a turistické v˘lety - Jena,

Poznej svÛj okres - prÛvodce z r. 1962, odka-

zy na turist. a cykloturist. mapách (Kuãa:

Mûsta a mûsteãka v âechách a na Moravû).

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parováVrchol Sluneãné
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Akce hradu Sovince

23. a 24. ãervna 2007
KA·PÁREK NA SKALNÍM HRADù

LOUTKÁ¤SKÁ A DIVADELNÍ POUË
V ãervnu 1607 dopadla na rytífie Kobylku

jarní únava. Posmutnûl˘ rytífi

pfiestal vycházet mezi poddané.

Narychlo pfiivolan˘ felãar naordinoval

pro Sovinec smích a zábavu.

Kter˘ z kum‰t˘fiÛ Kobylku rozveselí?

- kejklífisko-Ïonglérsk˘ festival s Colektive Vagabundus
- pohádky, povûsti, loutkové a hrané divadlo
- závody cviãen˘ch my‰í, dovednost s biãem, provazy a ‰vi-

hadly
- prÛchod hradními sklepy, raÏba pamûtních mincí
- v sobotu od 18.00 fakírské a ohÀové vystoupení Turkova

pomsta

Úãinkují:
- skupina historického ‰ermu Revertar www.revertar.cz -

loutkové divadlo LS BOëI z Jaromûfie http://sweb.cz/bo-
dijaromer/

- kejklífisk˘ Colektive Vagabundus s Ïonglérem ZdeÀkem
Vlãkem - kejklífi Tomá‰ Kfiupala

- národní a lidové písniãky skupiny Rabussa - pohádková
babka âarodûjka

- garda Dûdictví a sokolník Monti

Program:
Denní program se odehrává na 5. nádvofií

09.25 Hradní víno, scénka, Dûdictví pfied hradem

09.30 Na vûdomost se dává..., Dûdictví a sokolník Monti 1. nádv.

09.40 Tygr Alfons, pohádka pro nejmen‰í, babka âarodûjka 4. nádv.

10.00 Kmotra Smrt, hudební pásmo, Rabussa

10.30 Medicína pro rytífie, slavnostní prÛvod hradem z 1. na 5. nádv.

10.40 Povûst sovinecká, Dûdictví

10.55 Mezi provazy, kejklífiská show, Colektive Vagabundus

11.15 Ka‰párek na Skalním hradû, loutkové divadlo, BOëI

11.50 Putování rytífie Berky, ‰ermífisk˘ pfiíbûh, Revertar

12.20 Rád vstupuji do ..., kejklífi Kfiupala

12.45 O veliké fiepû, pohádka, babka âarodûjka

13.05 Ukázky pfiíletÛ drav˘ch ptákÛ, sokolník Monti

13.15 Rará‰ek, kejklífi Vlãek

13.40 ·pinavci, ‰ermífisk˘ pfiíbûh, Revertar

14.10 Poslechnûte, co se stalo, premiéra hudebního pásma, Rabussa

14.50 Ka‰párek a hrabû, kejklífi Kfiupala

15.10 Obléhání hradu Valeãova, loutková pohádka, LS BOëI

15.30 My‰í dostihy, Colektive Vagabundus horní hrad

15.50 Tajemn˘ mû‰ec, ‰ermífiská povûst, Dûdictví

16.05 Mezi provazy, kejklífiská show, Colektive Vagabundus

16.25 Putování rytífie Berky, ‰ermífisk˘ pfiíbûh, Revertar

16.55 V sobotu - Ka‰párek na Skalním hradû, loutková pohádka, 

LS BOëI

16.55 V nedûli - Poslechnûte, co se stalo, hudební pásmo, Rabussa

Dále pouze v sobotu
17.30 Kdopak tu má zapalovaã?, kejklífi Kfiupala

17.50 Kmotra Smrt, hudební pásmo, Rabussa

18.20 Na vûdomost se dává, Dûdictví a sokolník Monti

18.45 Turkova pomsta, umûní fakírské a ohÀové,

Colektive Vagabundus

17.40 KoblíÏek na cestách, pohádka, babka âarodûjka pfied hradem

Na 3. hradním nádvofií: - raÏba pamûtních mincí a prodej klobá-
sek rytífie Kobylky

Na 3., 4. a 5. hradním nádvofií: - umoÏnûn vstup do hradních
sklepení

Na horním hradû: - soutûÏe, hry pro dûti a stfielnice z lukÛ

Na léto organizátofii dále pfiipravují
Mimo akce historické posádky se na hradû pofiádají dal‰í akce rÛzn˘ch zájmov˘ch uskupení.

2. 6. 2007

VernisáÏ celosezónní v˘stavy Michala Gabriela
sochafi, kreslífi

7. 7. 2007

Promítání filmÛ na Sovinci
letní veãer s filmem a hudbou

21. - 22. 7. 2007

Pradûd na hradû
fiezbáfiské dny

25. - 26. 8. 2007

Asií kfiíÏem kráÏem
ukázky bojov˘ch umûní

Fota: www.sovinec.cz
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Pfiátelské setkání s reprezentantem
Dne 8. 6. 2007 do‰lo za krásného

sluneãného odpoledne k pfiátel-

skému setkání na‰ich benjamín-

kÛ, fotbalistÛ TJ Kovohutû

Bfiidliãná a Jiskra R˘mafiov, s re-

prezentaãním obráncem Tomá-

‰em Ujfalu‰im, rodákem z R˘-

mafiova, kter˘ v souãasné dobû

hraje v italské Fiorentinû.

Samotn˘ akt se nesl v duchu pfiá-

telského setkání na‰ich fanou‰kÛ

kopané a tûch nejmen‰ích, kter˘m

záfiily oãi radostí, Ïe mohou vidût

pfiímo na hfii‰ti reprezentanta s mí-

ãem v akci. Tomá‰ Ujfalu‰i se ak-

tivnû zúãastnil pfiátelského zápasu

mezi pfiípravkami, kdy jeden po-

loãas hrál za R˘mafiov a druh˘ za

Bfiidliãnou. Pro ty nejmen‰í to byl

urãitû záÏitek na cel˘ Ïivot.

Nakonec do‰lo na spoleãné foto-

grafování jak s hráãi, funkcionáfii,

tak i s fanou‰ky, vãetnû hodinové

autogramiády, kdy se slavn˘ fot-

balista podepisoval nejen na

vlastní fotografie, ale i na míãe

a vlastnû na v‰e, co mu bylo pod-

strãeno, coÏ mnohdy vyvolalo

smích celého okolí. I kdyÏ si

Tomá‰ Ujfalu‰i nepfiál ‰irokou

publicitu, pfii‰la spousta fandÛ

a fanynek, jak fotbalu samotného,

tak pohledného reprezentanta.

Akce se mimofiádnû povedla

a kaÏd˘ zúãastnûn˘ si urãitû od-

nesl pûkn˘ záÏitek, vÏdyÈ vidût

fotbalistu, kter˘ hraje v zahraniãí,

a navíc za národní muÏstvo, to se

v Bfiidliãné hned tak nevidí. Proto

musíme podûkovat v‰em, ktefií

tuto akci perfektnû zorganizovali,

v první fiadû to byl Miroslav

Kladníãek a trenéfii muÏstev od-

dílu kopané.

Tomá‰ Ujfalu‰i s benjamínky R˘mafiova a Bfiidliãné
Fota: archiv Daniela Macha

Tomá‰ Ujfalu‰i s pfiedsedou oddílu kopané Franti‰kem Kladníãkem
a trenérem Standou Jurá‰em. Spolu s Janem Bubelou se nejvíce za-
slouÏili o rapidní vzestup formy prvního muÏstva kopané

SoutûÏ ve sbûru PET vr‰kÛ
Moc rádi bychom podûko-

vali v‰em, ktefií nám po-

mohli se sbûrem PET vr‰-

kÛ. SoutûÏ byla pro leto‰ní

‰kolní rok ukonãena. Je si-

ce pravdou, Ïe pfies velkou

snahu jsme tentokrát obsa-

dili aÏ 6. místo, ale na dru-

hé stranû jsme nasbírali

celkem 825,5 kg, coÏ nás

v mnoÏství nasbíran˘ch

vr‰kÛ staví na pûkné 3. mí-

sto, hned za ‰koly z Opavy

a Orlové. TakÏe snaha byla,

píle taky a v˘sledek není

zas tak ‰patn˘, i kdyÏ jsme

letos místo pûkného v˘letu

získali pouze finanãní od-

mûnu v hodnotû 550 Kã.

SoutûÏ pokraãuje i v pfií‰-

tím ‰kolním roce, popravdû

uÏ nyní se sváÏí vr‰ky, kte-

ré budou zapoãítány do

soutûÏe v dal‰ím kole.

TakÏe vy, kdoÏ nám máte

chuÈ pomoci a nevadí vám

dále sbírat PET vr‰ky, pro-

síme o va‰i pfiízeÀ a i nadá-

le sbírejte, moÏná ty va‰e

rozhodnou pfií‰tí rok o na-

‰em umístûní v této soutû-

Ïi.

Letní dûtsk˘ tábor na TZ Littner
Stfiedisko volného ãasu Hodonín, Z·

Bfiidliãná a Gymnázium R˘mafiov po-

fiádají v dobû od 11. do 21. 7. letní dût-

sk˘ tábor Littner-Bzenec. Na tento tá-

bor jezdíme uÏ patnáct let a zúãastÀují

se ho dûti z R˘mafiova, Bfiidliãné

a Bruntálu. Je tam pfiíjemné koupání 

uprostfied borov˘ch lesÛ u Bzence

a StráÏnice. Tato lokalita vÏdy zaruão-

vala stálé a slunné poãasí.

Struãné informace pro zájemce:

Odjezd na tábor je ve stfiedu 11. ãer-

vence autobusy z autobusového nád-

raÏí v R˘mafiovû ve 12.00 a z Bfiidliã-

né ve 12.30. Návrat je v sobotu 21. ãer-

vence. Celou v˘pravu doprovází od-

díloví vedoucí a zdravotníci z Pod-

horské nemocnice R˘mafiov. Dûti spí

v chatkách po ãtyfiech, sprchy a WC

jsou ve zvlá‰tní budovû, vzdálené jen

nûkolik metrÛ od chatek. V tábofie je

otevfien bufet s minerálkami a slad-

kostmi. Dûti jsou prostfiednictvím zá-

kladní ‰koly poji‰tûny.

Dal‰í podrobné informace t˘kající se

v‰eho, co s táborem souvisí, se dozví-

te do odjezdu na tábor na telefonu

554 211 883, mobilu 723 044 055 -

Mgr. Antonín Zavadil, R˘mafiov, nebo

554 286 173 - Mgr. Zdena Kovafiíko-

vá, Bfiidliãná, která je zároveÀ hlavní

vedoucí tábora.

Úspûchy sportovcÛ Z· v Bfiidliãné
Ke konci ‰kolního roku se Z·

Bfiidliãná zapojila do nûkolika spor-

tovních soutûÏí. Na tradiãním

Poháru rozhlasu v atletice v Krnovû,

kterého se zúãastnilo 11 ‰kol z celé-

ho bruntálského okresu, dosáhli na‰i

sportovci tûchto skvûl˘ch úspûchÛ:

• Michaela Gyorgyová

1. místo v bûhu na 800 m

• Nikola ·armanová

1. místo v hodu kriketov˘m míãkem

• Radek Nûmec

2. místo v bûhu na 1500 m

• Tomá‰ La‰tovica

2. místo ve skoku dalekém

• Pavel Kuãera

3. místo ve skoku dalekém

• Patrik GeÏo

3. místo ve skoku vysokém

• Klára Krãilová

3. místo ve sprintu na 60 m

V okresním kole v minikopané, kte-

ré se konalo v R˘mafiovû, jsme ob-

sadili 2. místo za pofiádající ‰kolou

Z· R˘mafiov. A koneãnû na‰i bas-

ketbalisté vyhráli I. roãník basketba-

lového turnaje v Bruntále s názvem

Basketcup. Ludmila Glacnerová DruÏstvo minikopané Foto archiv L. Glacnerové
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Vítání obãánkÛ v Bfiidliãné Mûstské slavnosti v Bfiidliãné
Leto‰ní druhé slavnostní vítání obãánkÛ probûhlo za

podstatnû men‰ího zájmu ze strany pozvan˘ch rodiãÛ.

Snad na to mûlo vliv promûnlivé, chladné a vûtrné poãa-

sí, které hrozilo opakovat prÛtrÏ mraãen z pfiedchozího

dne. Pfiesto pozvaná miminka spolu se sv˘mi rodiãi

a prarodiãi nelitovali. Byli svûdky poutavého vystoupe-

ní dûvãat z místní Z·, které pfiipravila uãitelka Jarmila

GardoÀová. Poté pfiítomné pfiivítal pfiedseda SPOZu

Rostislav Malík. Po zápisu do Pamûtní knihy dostaly

maminky dáreãek a kytiãku a na závûr byla miminka

i s rodiãi vyfotografována u kolébky na památku na ten-

to slavnostní akt. D. Mach

V sobotu 23. ãervna 2007 se uskuteãní dlouho oãekávaná událost, kterou je uÏ

tfietí roãník Mûstsk˘ch slavností v Bfiidliãné. Tento rozsáhl˘ projekt je spolufi-

nancován Evropskou unií a nikdo, kdo slavnosti na fotbalovém stadionu nav‰tí-

ví, urãitû nebude zklamán.

V 9 hodin projdou mûstem na stadion dva prÛvody v doprovodu dechovky a kej-

klífiÛ. Tam budou po cel˘ den vystupovat rÛzné hudební skupiny - dechovka, cim-

bálovka, country, pop, rock, trempská a keltská hudba, hip hop, break dance, ori-

entální taneãnice, aerobic, na‰e dûti z M·, Z·, ZU·, dále Mí‰a RÛÏiãková pro dû-

ti z âT, rytífisk˘ tábor, katovská dílna, stfielnice z ku‰í, dobov˘ jarmark, mu‰ket˘-

fii, ‰ermífii, sokolníci, soutûÏe pro malé a velké, uskuteãní se fotbalové utkání sta-

r˘ch pánÛ z Bfiidliãné a Polska, vystoupí i dûti z Polska a veãer bude ohÀová show

s následnou taneãní zábavou do dvou hodin.

Je toho hodnû, co

mÛÏeme nabíd-

nout, teì záleÏí,

aby nám vy‰lo

poãasí, a o ostatní

jsme se postarali.

Tak pfiijìte, nebu-

dete litovat, vÏdyÈ

i vstupné je témûfi

symbolické: do-

spûlí pouze 40 Kã

a mládeÏ do 18 let

z d a r m a ! Pfii-

praveno je bohaté

obãerstvení pro

v‰echny.

Bfiidliãná - Svûtlá Hora 2:1 (2:0) Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Tento krásn˘, majestátnû vypada-

jící pták patfií do stejného fiádu ja-

ko ãáp bíl˘, do brodiv˘ch. Lidé si

volavky ãasto pletou právû s ãá-

pem. V letu jde volavku poznat

podle pokrãeného krku, narozdíl

od ãápa, kter˘ má krk v letu nata-

Ïen˘. Navíc volavky narozdíl od

ãápÛ u nás zÛstávají pfies zimu.

Volavky se Ïiví men‰ími rybami,

hrabo‰i, Ïábami a nepohrdnou ani

uÏovkou. Hnízdí vysoko na stro-

mech v jehliãnat˘ch lesích neda-

leko vodních ploch. Nûkdy mo-

hou zpÛsobovat ‰kody rybáfiÛm,

pfiedev‰ím v rÛzn˘ch odchovnách

ryb. Volavka je v‰ak chránûná

a jakékoliv její ru‰ení mÛÏe b˘t

pokutováno.

Na R˘mafiovsku se cel˘ rok vy-

skytuje nûkolik desítek tûchto

ptákÛ a v blízkosti Bfiidliãné se

nachází dokonce hnízdní kolonie,

která je povaÏována za nejv˘‰e

poloÏenou v na‰í republice.

Miroslav Glacner

A je‰tû dvû drobnosti navíc
• V sobotu 7. ãervence 2007 se na fotbalovém stadionu uskuteãní tradiãní soutûÏ „O Pohár

starosty mûsta Bfiidliãné“ a zároveÀ 2. roãník „Memoriálu Vratislava Hanzlíka“. Zveme

v‰echny pfiíznivce této soutûÏe. Obãerstvení je zaji‰tûno. Daniel Mach a Jan Bubela

• Na dûtském stfiedisku v Bfiidliãné je z dÛvodu

zástupu lékafie aÏ do 31. 8. 2007 zmûna ordinaã-

ní doby. A sice dennû pouze od 10.00 do 11.30.

V posledním zápase 1. B tfiídy

zvítûzili domácí, ale s pfiedvede-

nou hrou urãitû nebyli spokojeni

ani oni, ani diváci. Potû‰il snad

jen zisk povinn˘ch bodÛ na do-

mácí pÛdû. V prvním poloãase

mûli pfiekvapivû více ze hry hosté,

ale vytûÏili z této pfievahy pouze

nûkolik rohÛ a jednou vyhlaviã-

koval domácí hráã míã z branko-

vé ãáry. Pfiesto se domácí prosadi-

li je‰tû do poloãasu dvûma bran-

kami Caleka a Minicha. Ve druhé

pÛli jiÏ víceménû kontrolovali v˘-

sledek, pfiesto se hostÛm podafiilo

sníÏit i s pfiispûním domácího hrá-

ãe. âásteãnou omluvou slab‰í hry

domácích byla absence tfií hráãÛ

základní sestavy a navíc po zhru-

ba patnácti minutách se zranil ka-

pitán domácích, coÏ bylo na hfii‰ti

v porovnání s pfiedcházejícími zá-

pasy znát. Nejlep‰ím stfielcem

branek za celou sezónu byl

Patrman s 20 brankami, následo-

val Calek 11, Fiury 6, György 6,

Minich 4 a Veselka dal 2 branky. 

D. Mach

Na fotografii jsou mláìata tûsnû pfied opu‰tûním hnízda v okolí
Bfiidliãné Foto: Miroslav Glacner

Foto: archiv Daniela Macha Foto: archiv Daniela Macha

Foto: archiv Daniela Macha
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Druhé místo v krajské soutûÏi
I my známe úsloví, Ïe p˘cha

pfiedchází pád. Právû proto jsme

si s touto zprávou chvíli poãkali,

ale uÏ je to jisté, podafiilo se nám

obsadit druhé místo v krajském

kole soutûÏe. Oã ‰lo?

Îáci Z· Bfiidliãné, ktefií nav‰tû-

vují krouÏek ·ikovn˘ch ruãiãek

- Iveta Harga‰ová, Jana DoleÏe-

lová, Renata Jurá‰ová, Tomá‰

Dohnal a Dana DoleÏelová - se

zúãastnili v˘tvarné soutûÏe, kte-

rou v rámci mezinárodní kampa-

nû ZachraÀte Madagaskar vyhlá-

sila Zoo Olomouc.

Úkolem bylo ztvárnit v Ïivotní

velikosti v 3D rozmûru ka‰írova-

ného lemura - poloopici, která

patfií mezi typické zástupce fau-

ny Madagaskaru. A pfiedstavte

si, Ïe jsme v této kategorii obsa-

dili druhé místo. V jiné kategorii

bylo úkolem jeho zhotovení

z hlíny. I zde získala na‰e Jana

DoleÏalová krásné tfietí místo.

Monika Válková a Vûra Chyti-

lová si odnesly za své ztvárnûní

lemura dokonce zvlá‰tní ocenûní

poroty.

Slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ

a pfiedání diplomÛ i cen se usku-

teãnilo 1. ãervna pfiímo v areálu

Zoo Olomouc. Pro v‰echny 

úãastníky pfiipravili zamûstnanci

zahrady zábavn˘ program pln˘

her, atrakcí a vûdomostních sou-

tûÏí. Nejen nám, ale v‰em úãast-

níkÛm, se kter˘mi jsme se setka-

li, se program moc líbil a shodli

jsme se v názoru, Ïe se uÏ moc

tû‰íme na dal‰í podobné soutûÏe.

Ale popravdû, tak dlouho asi ni-

kdo z nás ãekat nebude a vydá-

me se na v˘let do zoo znovu uÏ

bûhem prázdnin. Zoologická za-

hrada v Olomouci je moc pûkná,

jsou zde informaãní tabule, z ni-

chÏ je moÏno dozvûdût se mnoho

podrobností o chovan˘ch zvífia-

tech, mÛÏete vidût krmení, k nû-

kter˘m zvífiatÛm se náv‰tûvníci

dokonce smí pfiiblíÏit v jejich v˘-

bûhu. Náv‰tûvu mÛÏeme dopo-

ruãit v‰em, nebojte, nezapomí-

nají tam ani na dostatek laviãek

a stánkÛ s obãerstvením, takÏe si

ani horko na nikoho nepfiijde.

A abychom se o svou radost po-

dûlili i s vámi, pfiikládáme foto.  

Kvûta Dûrdová

AAAA NNNN IIII     AAAA DDDD AAAA MMMM     NNNN EEEE OOOO DDDD EEEE JJJJ DDDD EEEE     ZZZZ KKKK LLLL AAAA MMMM ÁÁÁÁ NNNN

ODKUD?

Z prodejny
spodního prádla

Xät

Prodejní
doba:

PPoo - PPáá
1100..0000 - 1122..0000
1144..0000 - 1199..0000

·irok˘ sortiment 
prádla znaãek:

NNaajjddeettee nnááss nnaa
NNeerruuddoovvûû uulliiccii
vv RR˘̆mmaafifioovvûû
(první ulice
za prodejnou
zeleniny)

Od 2. do 31. ãervence 2007
je moÏné stravování

v jídelnû Stfiední ‰koly R˘mafiov
na Divadelní ulici ã. 14

(naproti kinu).

Stravenky lze zakoupit
u vedoucí stravování

paní Chlebcové.
Cena obûdu ãiní 47,- Kã.

Více informací na tel.: 554 230 185

Od 10. ãervence 2007 se Galerie

U Stromu poznání v knihovnû

promûní v rozmanitou krajinu.

Krajinu, ve které bude sluneãné

i zamraãené poãasí, krajinu, ve

které uvidíte oheÀ, vodu a ucítíte

vÛni ãistého horského vzduchu.

Budete svûdky impozantní v˘-

stavy amatérsk˘ch fotografií

Regíny âtvrtlíkové a Luká‰e

Adama, v˘stavy pfiírodních Ïiv-

lÛ, jevÛ poãasí a dal‰ích fascinu-

jících v˘tvorÛ Matky Zemû, jak

je v˘stava také pojmenována.

Kdo z vás chce pfiijít o procház-

ku svûtem, kterého si mnozí

v hektiãnosti v‰edního Ïivota ani

nepov‰imnou, jako by nebyl je-

jich domovem, Matkou stvofiitel-

kou, nechÈ nechodí na zahajova-

cí vernisáÏ 10. ãervence v 16.00.

Její souãástí bude i v˘borné ob-

ãerstvení a pfiíjemná hudba k po-

slechu. Luká‰ Adam

V˘stava

Matka Zemû

Fota: archiv Z· Bfiidliãná
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Z okolních mûst a obcí

V plenéru na Sovinci vznikl kamenn˘ most i totem z plechovek
Hrad Sovinec je fiádku let nejen

cílem milovníkÛ historie a mís-

tem víkendov˘ch hudebnû-diva-

delních jarmarkÛ s programem

pro dûti i dospûlé, ale také vy-

hledávan˘m stánkem v˘tvar-

n˘ch umûlcÛ. V reÏii Jindfiicha

·treita tu kaÏdoroãnû probíhají

v˘stavy renomovan˘ch osobnos-

tí moderního umûní, ale hrad pfii-

tahuje i ménû známé ãi teprve

zaãínající v˘tvarníky, ne-li k v˘-

stavám, alespoÀ k tvofiení.

Ve dnech 8. - 10. ãervna hostil

hrad Sovinec studenty Stfiední

prÛmyslové ‰koly a Vy‰‰í odbor-

né ‰koly technické v Brnû, ktefií

zde v doprovodu pûti lektorÛ ab-

solvovali víkendov˘ plenér.

·estnáct budoucích umûleck˘ch

kováfiÛ, slévaãÛ a kovorytcÛ pfií-

mo v areálu hradu i v jeho okolí,

ve volné pfiírodû, pracovali roz-

dûleni do tfií skupin na nûkolika

praktick˘ch úkolech, které vy-

cházely z jejich celoroãní studij-

ní pfiípravy.

âást studentÛ, pfiedev‰ím dívek,

které vedla Marie Hosta‰ová, se

vûnovala plo‰né tvorbû, tedy

kresbû a malbû ve volné krajinû

a posléze v interiéru i exteriéru

hradu. Tematiku i techniku volily

studentky samy; na jejich v˘kre-

sech se tak objevily pfiírodniny,

kvûtiny, stromy, studie perspekti-

vy a prvkÛ architektury v akvare-

lech, kresbách tu‰í i frotáÏích.

Dal‰í skupina studentÛ se pod

vedením Ivana Hosta‰i a Lenky

GerÏové vûnovala vytváfiení

plastick˘ch objektÛ. V sobotu

zamífiili do lesa pod hradem

a zde z nejrÛznûj‰ích nalezen˘ch

materiálÛ postavili originální to-

tem. Základem pro jeho stavbu

bylo dfievo, provazy a sádra, jako

v˘tvarné materiály v‰ak poslou-

Ïily i ‰i‰ky, ofií‰ky, kosti ãi ple-

chovky nalezené v lese. Pfii sbí-

rání materiálu studenti na‰li

i zrezivûlé kolo od vozu ãi seda-

cí vanu. V nedûli se tato skupina

zamûfiila na odlévání sádrov˘ch

masek, které poslouÏí jako for-

my pro autoportrétní odlitky

z kovu, na nichÏ budou studenti

pracovat v rámci dal‰í v˘uky.

Skupina pod vedením Tomá‰e

Holíãka a Jana Hájka, tvofiená

vesmûs z chlapcÛ, mûla stano-

vi‰tû v zalesnûném údolí Sovi-

neckého potoka. Jejich úkolem

bylo postavit na potoce kamenn˘

most pomocí tradiãní technolo-

gie bez moderních pojiv. „Ka-
menné stavby jsou prapÛvodním
prvkem zdej‰í krajiny. Dnes se
k nim lidé znovu vracejí a obje-
vují to, co bylo objeveno uÏ dáv-
no,“ vysvûtluje Tomá‰ Holíãek.

Studenti postavili klenut˘ mos-

tek z ploch˘ch kamenÛ, které na-

‰li v okolí potoka, a to prakticky

bez spojovacího materiálu.

Most coby projev tzv. landartu

zÛstane podobnû jako nedalek˘

totem (snad) trval˘m mementem

sovineckého plenéru mlad˘ch

v˘tvarníkÛ. Z kreseb, maleb

i masek budou studenti dále vy-

cházet bûhem pfií‰tího ‰kolního

roku. Studie se stanou v˘chozím

bodem jejich roãníkov˘ch prací,

podkladem pro pfiípravu návrhÛ,

umûleãtí kováfii zúroãí své zku-

‰enosti s prací s kamenem.

Z leto‰ního plenéru na Sovinci

vzejde patrnû je‰tû jeden arte-

fakt. Studenti se chtûjí za ubyto-

vání na hradû revanÏovat vytvo-

fiením bronzové desky. Vzhle-

dem k tomu, Ïe Tomá‰ Holíãek

zam˘‰lí plenéry mlad˘ch v˘tvar-

níkÛ pofiádat na Sovinci kaÏdo-

roãnû, je moÏné, Ïe vznikne celá

série takov˘ch desek. Jak pro-

zradil, má v plánu pofiádat po-

dobné workshopy i v rámci své

vlastní umûlecké kovárny, kte-

rou na Sovinci buduje. Ty budou

slouÏit nejen pro potfieby studen-

tÛ z Brna, ale i dal‰ích spolupra-

cujících v˘tvarn˘ch ‰kol, napfi.

ZU· R˘mafiov. ZN

Foto: Tomá‰ Holíãek
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Já to vím aneb Obraz ãíslo jedna malífie Pavla ·lechty
V sobotu 9. ãervna byla v‰em,

kdoÏ pfiijali pozvání na vernisáÏ

v˘stavy obrazÛ otce a syna

·lechtov˘ch, otevfiena Pradûdova

galerie u HalouzkÛ v Jifiíkovû.

Pfiedstaven˘ kulturní program,

kter˘ povznesl slovem, písní, po-

hledem a vnímán v neformálnos-

ti pfiedvedení zanechal krásn˘ po-

cit v my‰lenkách pfiítomn˘ch.

„Co v‰e se dá vytvofiit, kdyÏ ãlo-
vûk sáhne po ‰tûtci, tuÏce ãi vez-
me-li do ruky kytaru, dláto, pilu,
sekeru, zapojí mozek, pouÏije fan-
tazii a má odvahu pracovat“ -

bylo uvedeno citliv˘m a kultivo-

van˘m slovem doc. Bohumíra

Koláfie. V tu chvíli se nesla vzdu-

chem múza, kterou nikdo nevidûl

a pfiitom vnímal cel˘m tûlem,

v‰emi smysly. Kultura není jen

kniha, tanec, divadlo, kino, kon-

certy, v˘stavy. Kultura je v‰e, co

dûláme od srdce, s láskou k li-

dem, pokorou a s dobr˘m poci-

tem, Ïe jsme do toho dali v‰e nej-

lep‰í, co v nás je.

V̆ stava obou umûlcÛ, ktefií jsou

ãleny Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ

Olomouc, bude v Jifiíkovû otevfie-

na aÏ do 31. srpna, dennû od 10 do

18 hodin. Náv‰tûva v˘stavy mÛÏe

b˘t pfiíjemn˘m obohacením pro

v‰echny náv‰tûvníky Pradûdovy

galerie fiezbáfie Jifiího Halouzky.  

Ladislav Vykoukal (Sally)

Podûkování
Zastupitelstvo obce Tvrdkova

dûkuje touto cestou organizáto-

rÛm „Kácení májky a Dûtského

dne“, které se konalo v sobotu 

2. ãervna v Tvrdkovû, za velmi

zdafiilou akci, kterou se jim poda-

fiilo uskuteãnit.

Zejména dûkujeme dûvãatÛm

spolku „âarodûjnice U Tfií pafie-

zÛ“, které byly hlavními strÛjky-

nûmi tohoto pûkného odpoledne,

dále muÏÛm, kter˘m se podafiilo

uhlídat májku aÏ do kácení a dal-

‰ím, ktefií se podíleli na celé akci.

Vyjmenovávat v‰echny by zabra-

lo celou stránku, proto beze

jmen, ale pokud si to pfieãtou, bu-

dou vûdût, Ïe se jedná o nû. Toto

podûkování se t˘ká i chatafiÛ ãi

chalupáfiÛ, ktefií se do tohoto pûk-

ného odpoledne aktivnû zapojili.

Slu‰í se podûkovat i v‰em spon-

zorÛm, ktefií pfiispûli aÈ uÏ finanã-

nû ãi vûcn˘mi dary.

RovnûÏ touto cestou dûkujeme ob-

ãanÛm z Rudy u R˘mafiova, ktefií

si pro své spoluobãany a dûti zor-

ganizovali tuto akci jiÏ v pátek 

1. ãervna. Starosta Tvrdkova
Franti‰ek Ka‰par

Objektivem ZdeÀka Habra

Pohodové prázdniny

Fota: archiv Ladislava Vykoukala

Fota: archiv OÚ Tvrdkov
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Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii pfiivezli zlato z mistrovství svûta
Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii TJ

Jiskra R˘mafiov se ve dnech 13. -

30. kvûtna zúãastnili mistrovství

svûta v kuÏelkách, které se konalo

v Ko‰icích. Za úãasti osmnácti stá-

tÛ svûta vybojoval Zdenûk Doãká-

lek zlatou medaili v kategorii tûÏce

postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ a celkovû se

umístil na fantastickém tfietím mís-

tû. Jeho oddílov˘ kolega Karel

Forcek získal dvû stfiíbrné medaile.

Urãit˘m zklamáním je ov‰em fakt,

Ïe v˘sledky tûlesnû postiÏen˘ch

kuÏelkáfiÛ na MS nebyly vzhledem

k malému poãtu zúãastnûn˘ch

druÏstev handicapovan˘ch kuÏel-

káfiÛ oficiálnû zapoãítávány do ko-

neãné klasifikace. Ale o to pfiece

nejde. Za vynikajícími v˘sledky

na‰ich sportovcÛ stojí poctivá pfií-

prava, hodiny dfiiny na trénincích

a spolu s tím také vûdomí, Ïe

o R˘mafiovu a v˘born˘ch kuÏelká-

fiích si uÏ dnes mohou povídat ne-

jen v rÛzn˘ch koutech Evropy, ale

i celého svûta.

V sobotu 23. ãervna odjíÏdí na‰i tû-

lesnû postiÏení kuÏelkáfii hájit barvy

R˘mafiova do Horního Bene‰ova.

V pfií‰tím vydání pfiineseme aktuál-

ní v˘sledky z dal‰ího kola seriálu

âeského poháru 2007. JiKo

Hájení dravcÛ skonãilo, rybáfii vyrazili na lov
Od soboty 16. ãervna do 31. pro-

since 2007 je povolen lov ryb -

dravcÛ, ktefií jsou hájení od 

1. ledna do 15. ãervna, s nejmen-

‰í lovnou délkou: bolen drav˘ 

40 cm, candát obecn˘ 45 cm, su-

mec velk˘ 70 cm, ‰tika obecná 

50 cm. Na sobotu 16. ãervna 

uspofiádala Místní organizace

âeského rybáfiského svazu tradiã-

ní závody, které se letos uskuteã-

nily za mezinárodní úãasti. S ães-

k˘mi rybáfii si pfiijelo zmûfiit síly

a porovnat rybáfiské dovednosti

jedenáct rybáfiÛ z partnerského

polského mûsta Ozimku spoleãnû

se starostou Janem Labusem.

Svi‰tûní vlascÛ a vítûzoslavná

zvolání „je tam“ se oz˘vala

z bfiehÛ biologického rybníku

v R˘mafiovû. A o tom, Ïe se vy-

znavaãÛm Petrova cechu opravdu

dafiilo, svûdãí poãet uloven˘ch

ryb, které vût‰inou putovaly zpát-

ky do rybníku. Jedena‰edesáti ry-

báfiÛm se podafiilo od sedmi do

dvanácti hodin ulovit celkem 47

kaprÛ, 4 líny, 3 úhofie a 1 candáta.

Nejvût‰ím úlovkem se pfiitom

mohl pochlubit Stanislav Janík,

kterému na háãku uvízlo rovn˘ch

pût ryb, pfiiãemÏ nejdel‰í kapr mû-

fiil 66 centimetrÛ. Tento rybáfi po

zásluze zvítûzil a odnesl si pohár

pro vítûze a finanãní odmûnu.

Druh˘m nejúspû‰nûj‰ím rybáfiem

byl teprve ‰estnáctilet˘ Luká‰

·tefani‰in, kterému se podafiilo

zaháãkovat také pût ryb a pouze

dva centimetry jej dûlily od pr-

venství. A koneãnû tfietím nejlep-

‰ím byl Stanislav Ovãaãík se ãtyfi-

mi uloven˘mi kapry, pfiiãemÏ nej-

del‰í mûfiil 59 cm. I tito dva ús-

pû‰ní rybáfii získali finanãní dar.

Také polsk˘m pfiátelÛm z Ozimku

se dafiilo. Mieczeslawu Ogurkowi

uvízl na udici kapfiík o délce 

59 centimetrÛ. Srdeãná atmosféra,

která provázela rybáfiské závody,

byla umocnûna v samotném závû-

ru v˘mûnou mal˘ch darÛ mezi

polsk˘mi a ãesk˘mi rybáfii a po-

zváním do polského Ozimku na

rybáfiské závody, které se uskuteã-

ní na konci léta. JiKo

Dorost - Roãník 2006/2007 byl

pro na‰e druÏstva dorostu, úãast-

níky Krajského pfieboru Morav-

skoslezského kraje, velmi obtíÏ-

n˘. DruÏstvo star‰ích pod vede-

ním trenéra Franti‰ka Pohanky

s vedoucím muÏstva René Za-

tloukalem mûlo za úkol zachovat

na‰i úãast v soutûÏi pro dal‰í roã-

ník. Tento úkol se nepodafiilo

splnit. I kdyÏ zb˘vá odehrát je‰-

tû jedno utkání, je druÏstvo star-

‰ího dorostu s 27 body na pat-

náctém, sestupovém místû a ani

pfiípadná v˘hra na této skuteã-

nosti uÏ nic nezmûní. Hlavní pfií-

ãinou je nedostatek hráãÛ roãní-

kÛ 1988 a 1989, z nichÏ nûktefií

dokonce odmítli v R˘mafiovû

hrát. Z toho dÛvodu bylo druÏ-

stvo star‰ího dorostu tvofieno

z vût‰í ãásti hráãi roãníkÛ 1990

a dokonce i 1991 a v mnoha 

utkáních byl tento vûkov˘ rozdíl

znateln˘. Ani to ov‰em neomlou-

vá skuteãnost, Ïe se v souãasné

dobû jedná o kolektiv s nejhor-

‰ím pfiístupem ke hfie, tréninku

a k reprezentaci oddílu a mûsta.

Za v‰e hovofií i to, Ïe druÏstvo

v dosavadních 28 odehran˘ch ut-

káních obdrÏelo 5 ãerven˘ch ka-

ret a 46 karet Ïlut˘ch, coÏ je fiadí

na druhé nejhor‰í místo.

DruÏstvo mlad‰ího dorostu, ve-

dené Petrem Pohankou a Vladi-

mírem Valeriánem, doplatilo

pfiedev‰ím na jiÏ zmínûn˘ nedo-

statek hráãÛ v kádru star‰ích a se

ziskem 23 bodÛ skonãilo celko-

vû na ãtrnáctém místû. Toto 

umístûní je ov‰em zkresleno

skuteãností, Ïe ve ãtyfiech zápa-

sech byl v˘sledek kontumován

ve prospûch soupefiÛ, neboÈ utká-

ní nemohla b˘t dohrána pro ne-

dostatek hráãÛ na‰eho muÏstva.

Poãet hráãÛ mlad‰ího dorostu

byl obzvlá‰tû v jarní ãásti soutû-

Ïe skuteãnû kritick˘ i pfies ve‰ke-

rou nezi‰tnou pomoc vedení

a hráãÛ star‰ích ÏákÛ, ktefií i pfies

své povinnosti ve vlastní soutûÏi

zaskakovali v mlad‰ím dorostu,

za coÏ jim patfií podûkování.

I pfies asi nejhor‰í sezónu v his-

torii dorostu jsou hráãi, ktefií si

svoje povinnosti plnili vzornû.

Jsou to: Martin Furik, Marian

Gorãík, Tomá‰ Valá‰ek, David

Hodnocení fotbalové sezóny 2006/2007 mládeÏnick˘ch druÏstev TJ Jiskra R˘mafiov

Foto: archiv oddílu kuÏelek TJ Jiskra
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BernaÈák, Pavel Jaro‰, Michal

HolodÀák, Ladislav FojtÛ, Da-

niel La‰ák, Jifií Homola a Ale‰

Pecha. Vût‰ina tûchto hráãÛ ode-

hrála jarní ãást soutûÏe za obû

muÏstva a byli pfiíkladem pro 

ostatní.

Z dÛvodu sestupu do krajské

soutûÏe Moravskoslezského kra-

je, kde není podmínkou mít star-

‰í a mlad‰í dorost, bylo pfiihlá‰e-

no pouze jedno druÏstvo dorostu.

Minimálnû udrÏet druÏstvo do-

rostu ve stávající soutûÏi je úko-

lem nejenom pro hráãe a vedení

druÏstva, ale i pro v˘bor FO.

Práce v mlad‰ích mládeÏnick˘ch

kategoriích by mohla b˘t zcela

zbyteãná.

Star‰í Ïáci - Po postupu star‰ích

ÏákÛ do divizní soutûÏe skupiny

E pokraãovali ve vedení druÏ-

stva Tomá‰ Kopeãek za asisten-

ce Jifiího Furika, pfied kter˘mi

stál tûÏk˘ úkol, a to udrÏet se

v divizi, kterou si v pfiedcházejí-

cím roãníku sami vykopali.

Po podzimní ãásti patfiila star‰ím

ÏákÛm 10. pfiíãka se ziskem 7 bo-

dÛ a skóre 4:16. PfiestoÏe Ïáci

pfiedvádûli v tûÏké soutûÏi kvalit-

ní v˘kony, dopláceli na nezku‰e-

nost v nové soutûÏi a nepromû-

Àování vyloÏen˘ch gólov˘ch

‰ancí, o ãemÏ svûdãí poãet vstfie-

len˘ch branek. Naopak se druÏ-

stvo ÏákÛ mohlo opfiít o kvalitní

v˘kony obrany a zejména bran-

káfie Radka Urbana.

V jarní ãásti do‰lo ke zmûnû ve

vedení druÏstva, kdy Tomá‰e

Kopeãka nahradil Jifií Furik a je-

ho asistentem se stal Milo‰ Ur-

ban. PfiestoÏe zimní pfiíprava na

jarní ãást soutûÏe byla znaãnû 

ovlivnûna vy‰‰í nemocností, coÏ

se projevilo zejména v pfiíprav-

n˘ch utkáních, podafiilo se pro

vlastní soutûÏ stabilizovat muÏ-

stvo. Pfiestup opor muÏstva

Michala Furika a Martina Pecha

pfied podzimní ãástí soutûÏe do

SFC Opava byl kompenzován

pfiíchodem hostujících hráãÛ pro

jarní ãást Vojtûcha Koneczného

a Jakuba Swiecha.

Zaãátek jarní ãásti pfiesto neza-

ãal nejlépe. Los nám urãil soupe-

fie pohybující se na ãele tabulky

a v˘sledkem byly tfii prohry

a skóre 1:13. Pfiesto se hráãÛm

podafiilo zlomit nepfiízniv˘ v˘voj

a v dal‰ích zápasech získali v˘-

hrami nad Havífiovem, Hranice-

mi a Vsetínem a remízami

s Baníkem Ostrava, Uniãovem

a Zábfiehem 12 bodÛ pfii skóre

12:6. Tímto bodov˘m ziskem

obsadili v soutûÏním roãníku

2006/2007 pûkné 10. místo se

stejn˘m bodov˘m ziskem jako

devát˘ Zlín B, tj. 19 bodÛ, a za-

nechali za sebou t˘my Hranic

a Havífiova.

Jarní ãást odehrálo 19 hráãÛ ve

sloÏení - Radek Urban, Franti‰ek

·kuta, Petr Strouhal, Tomá‰ Si-

tafi, Radek Nûmec, Kamil Kna-

pek, Josef La‰tÛvka, David Ja-

vÛrek, Radim Kubeãka, Domi-

nik ·a‰inka, Jan Sekanina, René

Mrhal, Jifií Tlapal, Kamil Pauler,

Jan Frehár, Tigran Gevorgyan,

Jakub Swiech, Vojtûch Konecz-

n˘, Radim Keclík

Mlad‰í Ïáci - Pod vedením Ka-

mila Furika nastupovali do di-

vizní soutûÏe se sedmi nov˘mi

chlapci, ktefií si v podzimní ãásti

mûli zejména zvyknout na vût‰í

hrací plochu, neÏ na jakou byli

doposud zvyklí z pfiípravky.

Po podzimní ãásti patfiila mlad-

‰ím ÏákÛm nevdûãná poslední

pfiíãka se ziskem 6 bodÛ a skóre

17:28. Aãkoliv kluci pfiedvádûli

kvalitní v˘kony, dopláceli ze-

jména na vût‰í fyzickou vyspû-

lost soupefiÛ. Pfiíjemn˘m zji‰tû-

ním byla v‰ak ofenzivní síla

muÏstva a zejména nasazení klu-

kÛ pfii domácích utkáních, kdy

v podzimní ãásti prohráli doma

jen jednou.

Jarní ãást soutûÏe mûla obdobn˘

prÛbûh jako podzimní. Do zimní

pfiípravy se nezapojil Martin

Pavlík a Patrik Îváãek. Naopak

se po roãní odmlce zapojil opût

Michal Turták, kter˘ byl pro

muÏstvo urãitû pfiínosem. I kdyÏ

kluci v zimní pfiípravû trochu vy-

lep‰ili fyzickou pfiipravenost,

v koneãné tabulce si nakonec po-

lep‰ili jen o jedno místo s koneã-

n˘m skóre 33:51 a s minimální

ztrátou na tfii muÏstva pfied se-

bou. Nejlep‰ím stfielcem muÏstva

se stal Jakub Holu‰a se 13 bran-

kami, kter˘ se zároveÀ stal tfietím

nejlep‰ím stfielcem soutûÏe.

Pochvalu si taktéÏ zaslouÏí Ivo

Kobolka, kter˘ v brance nejed-

nou muÏstvo podrÏel sv˘mi zá-

kroky. Pochvalu si v‰ak zaslouÏí

nakonec celé muÏstvo, které si

nakonec v domácích utkáních

pfiipsalo za celou sezónu z 11 zá-

pasÛ jen tfii poráÏky a pfiedvádûli

atraktivní ofenzivní hru.

V jarní ãásti soutûÏe nastupovali

tito hráãi - Ivo Kobolka, Adam

La‰ák, Filip Tome‰, Michal

Turták, Khachik Gevorgyan,

Jakub Holu‰a, Ladislav Baìura,

Martin Bure‰, David Furik,

Sebastian Gorãík, Michal Nies-

sner, Radek Zatloukal, Václav

Vanûrek, Marek Pech, Antonín

Omasta a z pfiípravky vypomáhali

Jifií Lesák, Martin ·arman, Pavel

Zifãák a Jakub Mitov.

Pfiípravka - Podzimní ãást nové

fotbalové sezóny 2006/2007 za-

ãali kluci narození po 1. 1. 1996

opût v trendu roku pfiede‰lého,

ãemuÏ nasvûdãuje i umístûní po

podzimní ãásti - 7. místo s aktiv-

ním skóre z 18 zápasÛ 116:35

a ziskem 39 bodÛ. Umístûní v ta-

bulce nebylo dle na‰ich pfiedstav,

protoÏe na postupové 3. místo

jsme ztráceli 7 bodÛ. Po zimní

pfiípravû jsme chtûli zaútoãit na

pfiední místa v tabulce a pokusit

se o úãast v krajském finále.

âtvrté místo v jarní ãásti soutûÏe

ov‰em nestaãilo na vysnûn˘ po-

stupov˘ cíl. Ten jsme prohráli

s 1. HFK Olomouc o pouhé dva

body. Celkové 6. místo se zis-

kem 84 bodÛ a pfii skóre 225:52

je ov‰em jedno z nejhor‰ích 

umístûní „A“ druÏstva pfiípravky

v Olomouckém krajském pfiebo-

ru za dobu na‰eho úãinkování

Fota: archiv oddílu kopané TJ Jiskra
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R˘mafiovská kalanetika rozjela letní sezónu opût v Chorvatsku
Ve znaku vala‰sk˘ klobouk zdobe-

n˘ pestrou v˘‰ivkou posazen˘ na

zemûkouli, pod tím název cestov-

ní kanceláfie, která pro nás jiÏ po-

páté zajistila perfektní dovolenou.

Tentokrát v chorvatském letovisku

Makarská, v samém srdci jiÏní

Dalmácie.

Naplnûn˘ autobus vyrazil odpo-

ledne 1. ãervna 2007 za hranice

v‰edních dnÛ i vlastních moÏností.

Cesta rychle ubûhla a jiÏ ráno v se-

dm hodin jsme byli v‰ichni ubyto-

váni ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích

hotelu Rivijéra. V‰ude vonûly

kvetoucí oleandry a levandule,

mofie lákalo k prvnímu vykoupání.

V podveãer uÏ byli v‰ichni svûÏí

a pfiipravení na úvodní cviãení,

které patfiilo k tûm nároãnûj‰ím.

Po pÛlhodinû aerobiku jsme byli

rádi, Ïe se na hfii‰ti prodlouÏily stí-

ny a mûli jsme kde dokonãit dru-

hou pÛlku cviãení, zamûfienou na

posilování jednotliv˘ch partií tûla.

Pánská ãást na‰í v˘pravy (3 muÏi)

zaji‰Èovala „rychlé obãerstvení“

pro kaÏdou znavenou cviãenku,

která to, dle jejich odborného do-

hledu, potfiebovala. Tato starostli-

vost jim bohuÏel vydrÏela jen tfii

veãery.

Po bohaté veãefii se vût‰ina vypra-

vila na prohlídku centra Makarské.

Ráno v 7.00 se rozeznûla tichoun-

ká hudba a na mofiském bfiehu za-

ãalo hodinové dechové cviãení

s prvky jógy. Po seznámení s jed-

notliv˘mi cviky se celé skupinû

podafiilo harmonicky a ladnû za-

cviãit celou sestavu. Lidé se zasta-

vovali, nûktefií se pfiidávali a v˘-

sledek byl úÏasn˘. Povzbuzeni ús-

pûchem jsme se scházeli kaÏdé rá-

no a pfii pohledu na mofie si dopfiá-

vali balzám nejen pro soustavu

d˘chací, ale i nervovou. Pokud by

se vám zdálo, Ïe to nic není, jen

tak stát, mávat rukama a d˘chat,

tak jste na velkém omylu. UÏ po

20 minutách vám po pátefii stékají

kapiãky potu a první den Ïasnete,

jak je tûÏké „jen“ pravidelnû d˘-

chat. Bez nápovûdy nováãci ne-

mají ‰anci koordinovat dech a po-

hyb.

Veãerní cviãení bylo zamûfieno

pfiedev‰ím na kalanetiku a míra

zátûÏe byla závislá na doplÀko-

vém denním programu.

Po nedûlním zahálení jsme se

v pondûlí vypravili na pû‰í túru.

Celkem 25 se nás vydalo do Ma-

karu, vesniãky v horách, která ja-

ko jedna z mála dokázala v dáv-

n˘ch dobách odolávat v˘bojn˘m

pirátÛm. Na‰e dal‰í kroky vedly

do Koti‰iny, kde jsme chtûli nav-

‰tívit botanickou zahradu. Obû

vesniãky se nachází v pásmu Bio-

kovského národního parku a je

zde moÏné vidût pÛvodní kamen-

né domy, mnoÏství fíkovníkÛ, 

olivovníkÛ, datlovníkÛ a kefiÛ di-

vok˘ch granátov˘ch jablíãek.

Tempo chÛze bylo svûfieno nej-

mlad‰í úãastnici pochodu, devíti-

leté Haniãce Jahodové, coÏ byla

„osudová chyba“. Haniãka je totiÏ

ãlenkou taneãní skupiny Aleny

Tome‰kové a její kondiãka je

ohromná. Po 20 minutách chÛze

po magistrále cesta ostfie zahnula

vlevo a prudk˘m stoupáním smû-

fiovala do Makaru. A v tu chvíli

nám zaãalo b˘t jasné, proã tuto

vesnici piráti nikdy neovládli.

Prudké pfiev˘‰ení a horké slunce

vytváfií dokonalou ochranu.

V‰ichni natû‰ení na botanickou

zahradu v Koti‰inû zdolali v˘stup

do Makaru a asi po hodinû chÛze

po vrstevnici byl ná‰ cíl koneãnû

na dohled. Nejdfiíve nás uchvátily

domy vyrÛstající pfiímo ze skály

vysoko na Koti‰inou. Hned nato

jsme si v‰imli ukazatele BOTA-

NIâKY SAD 700 m smûfiujícího

pod tyto stavby. âást skupiny se

pokusila zahájit stávku, leã bez ús-

pûchu. Opût jsme pokraãovali ve

stoupání do úboãí skal. Bylo po-

ledne, neskuteãné vedro a Haniã-

ka stále v ãele v˘pravy! Vy‰plhali

jsme aÏ nad olivovníky, fíkovníky,

datlovníky a zÛstaly jen obrovské

agáve a skály. Tabule oznaãující

zaãátek botanické zahrady v nás

vzbudila rozpaky. Kameny stfiída-

ly agáve, ale jinak nic. Dál jsme se

radûji nepou‰tûli. Mûli jsme obavy

z hadÛ i z pfiípadného pádu.

MuÏská ãást zavelela k návratu.

Cíl: obãerstvení v první hospÛdce

v Makarské. Hluboko pod námi

v dálce bylo mofie a je‰tû dál ona

vysnûná hospÛdka. Ale po asi ho-

dinovém sestupu se v‰ichni do-

ãkali.

Aãkoliv jsme s sebou mûli jen tfii

dûti, úterní dopoledne patfiilo jim.

Haniãce a sestrám Pustûjovsk˘m

Leniãce a Petru‰ce. Na poloostro-

vû Svatého Petra je ãekal velk˘

poklad a cesta k nûmu pobavila

mnohé pfiihlíÏející. Dûti v dopro-

vodu dospûl˘ch spoleãnû plnily 

12 úkolÛ. A tak se pobfieÏím nesly

zvuky zvífiat, ãeské písniãky, tan-

covalo se Pásla oveãky nebo se ti-

‰e poãítaly kroky ãi se putovalo se

svázan˘mi konãetinami. Na konci

cesty opravdu ãekal poklad v po-

dobû drobn˘ch dáreãkÛ. ProtoÏe

mûli je‰tû v‰ichni dost sil, pro‰li

jsme si cel˘ poloostrov a skonãili

u kostelíku sv. Petra na pfiíkrém 

útesu nad mofiem.

Stfiedu naplnil lodní v˘let na ostrov

Hvar, do mûsteãka Vrbovska, a na

ostrov Braã, na jedno z nejkrásnûj-

‰ích míst Chorvatska Zlatni Rat,

neboli Zlat˘ mys, kter˘ je dlouh˘

800 m a jeho tvar neustále mûní ví-

tr a mofie. Cestou na pevninu se po-

dávalo poho‰tûní v podobû peãe-

n˘ch ryb, restované vepfiové kotle-

ty, zeleniny, vína a minerálky.

Ve ãtvrtek se uskuteãnilo velké fo-

cení, pak 45 minut cviãení a po ve-

ãefii v‰ichni spûchali, aby byli vãas

na akci Trpaslíci do háje. V osm

hodin se se‰li trpaslíci se Snûhur-

kou a netrpûlivû vyhlíÏeli dal‰í po-

hádkové bytosti, aby se v‰ichni

vydali na karnevalov˘ pochod

Makarskou. Netrvalo dlouho 

a opravdu pfii‰li dal‰í - Karkulka,

královna lesních panen, ãerná

princezna, víly, rusalky, beru‰ky,

a tak se mohlo vyrazit. Doprová-

zela nás spousta mal˘ch dûtí s ro-

diãi a Snûhurka a trpaslíãci mûli

co dûlat, aby v‰echny podarovali

bonbony. A jaké bylo pfiekvapení,

kdyÏ v cíli ãekaly dal‰í víly a mû-

ly pro dûti malé dáreãky. Celé le-

tovisko bylo na nohou. Focení dû-

tí s pohádkov˘mi bytostmi nebra-

lo konce. V‰em se veãer moc líbil

a dûti usínaly dokonale znavené aÏ

pfied pÛlnocí.

V pátek jsme si koneãnû uÏili le-

no‰ení a v sobotu vyrazili domÛ.

Dûkuji touto cestou v‰em pfiíz-

nivcÛm kalanetiky za jejich pfií-

zeÀ a tû‰ím se opût v záfií na set-

kání v tûlocviãnû na Hornomûst-

ské ulici. Irena Ondra‰íková,
cviãitelka kalanetiky

v této soutûÏi. Nejlep‰ími stfielci

se stali Jifií Lesák s 85 brankami,

Jakub Mitov s 35 brankami, Filip

Turek s 22 brankami a Marek

Pech, kter˘ odehrál pouze 6 utká-

ní, se 17 brankami.

SoutûÏní roãník 2006 /2007 ode-

hrálo 14 hráãÛ ve sloÏení - Martin

·arman, Václav Vlásek, Radek

Holu‰a, Matûj Skrutek, Nikolas

Fr˘deck˘, Filip Turek, Vojtûch

·kuta, Jan Keclík, Jifií Lesák,

Pavel Zifãák, Marek Pech, Jakub

Mitov a Martin Krejãí. Z „B“

druÏstva pfiípravky velmi zdárnû

vypomáhali - Jan Beier, Dominik

Kolpák, Josef Tomeãek, Jan

Kolísek, Luká‰ Palysz, Dominik

Rau‰er, David Jurásek a Martin

Kováã.

DruÏstvo pfiípravky „B“ bylo pro

nedostatek chlapcÛ roãníku 1997

pfieváÏnû tvofieno z klukÛ roãníku

1998 a mlad‰ích, ktefií souãasnû

tvofiili základ muÏstva pfiípravky

„C“. Tûchto devíti- a osmilet˘ch

fotbalistÛ se v roce 2004 ujal jako

trenér Jifií Orel. Kluci zvládli obû

soutûÏe se ctí. Jako „C“ muÏstvo

suverénnû vyhráli Okresní pfiebor

mlad‰ích pfiípravek a jako druÏ-

stvo „B“ se v Olomouckém kraj-

ském pfieboru také neztratili 

a 13. místo z 20 zúãastnûn˘ch je

téÏ jedno z nejlep‰ích za dobu na-

‰eho pÛsobení v soutûÏi. DruÏ-

stvo získalo 42 bodÛ pfii skóre 

97 : 150. Nejlep‰ími stfielci muÏ-

stva byli Radek Sack˘ se 34 bran-

kami, Jan Beier s 18 brankami,

Adam Vajdík s 11 brankami

a Josef Tomeãek s 10 brankami.

Pfiíchodem dal‰ích mlad˘ch zá-

jemcÛ o fotbal bylo pozvolna tvo-

fieno druÏstvo nejmlad‰í pfiíprav-

ky oznaãené jako „D“, sloÏené

z chlapcÛ roãníkÛ 1999 aÏ 2001.

Chlapce roãníkÛ 1997 aÏ 2001

pfievzal jako trenér Jifií Orel a tré-

nují dvakrát t˘dnû na fotbalovém

hfii‰ti TJ Jiskra R˘mafiov.

Jifií Furik

Foto: archiv odboru Sport pro v‰echny TJ Jiskra
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Aerobik pfiivezl dal‰í bronz z Prahy
V sobotu 2. ãervna odjela Zuzka

Buãková se svou trenérkou L˘dií

·védíkovou mlad‰í do Prahy na

pohárovou soutûÏ ve sportovním

aerobiku „Aerobik and Fitness

Basic Cup“.

Této velmi nároãné soutûÏe se

Zuzka poprvé zúãastnila jiÏ v ro-

ce 2004. Tenkrát závodila je‰tû

jako juniorka a obsadila pûkné 

7. místo. Potom ale ode‰la stu-

dovat do Brna sportovní ‰kolu

a ná‰ klub tak pfii‰el o v˘bornou

závodnici. Zranûné koleno vráti-

lo Zuzku zpût do R˘mafiova, 

av‰ak vyfiadilo ji na dlouh˘ ãas

z tréninku. Témûfi po dvouleté

zdravotní pfiestávce zaãala opût

pilnû trénovat a bûhem necelého

roku nacviãila novou, mnohem

nároãnûj‰í závodní sestavu.

Dnes jiÏ Zuzka závodí v katego-

rii Ïen seniorek. V sobotním zá-

vodû se ukázala ve velmi dobré

formû a za pfiedvedení své nároã-

né a dynamické sestavy sklidila

velké ovace u divákÛ. Také roz-

hodãí ocenili její v˘born˘ v˘kon

pûkn˘m bodov˘m ohodnoce-

ním. Zcela zaslouÏenû vybojova-

la tfietí místo a domÛ si odvezla

krásnou bronzovou medaili.

Gratulujeme obûma - Zuzce i je-

jí trenérce L˘dii - za v˘bornou

pfiípravu a reprezentaci. 

Studio Sport a zdraví R˘mafiov

Fota: archiv Studia Sport a zdraví
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Kontakt: 774 343 278

E-mail: leonstars@email.cz / LEONSTARS@seznam.cz

TOâENÉ PIVO ZE SOUDKU U VÁS DOMA

SLAVÍTE? GRILUJETE?
NEBO CHCETE JEN TAK POSEDùT?

JJJJ EEEE     LLLL IIII BBBB OOOO     TTTT OOOO ââââ EEEE NNNN ÁÁÁÁ     DDDD EEEE SSSS ÍÍÍÍ TTTT KKKK AAAA
NNNN EEEE BBBB OOOO     DDDD VVVVAAAA NNNN ÁÁÁÁ CCCC TTTT KKKK AAAA ????

IHNED K ODBùRU
NACHLAZENÉ SOUDKY
o objemu

15 litrÛ (30 piv)
30 litrÛ (60 piv)
50 litrÛ (100 piv)

Kontakt: Radek Zimák, 602 705 399

ZapÛjãení

party pumpy

k zakoupenému

soudku zdarma

Konzultaãní stfiedisko v Bruntále

V¯UKA A STUDIUM
•

Ve ‰kolním roce 2007 - 2008 bude jiÏ ãtvrt˘m rokem otevfien v Bruntále studijní pro-

gram Ekonomika a management, obor Podnikání, kter˘ bude vyuãován formou

kombinovaného bakaláfiského studia trvajícího 3,5 roku. Studenti budou nav‰tûvo-

vat pfiedná‰ky jedenkrát mûsíãnû od pátku do nedûle.

Specializace: Podnikání, Business Finance, Leisure time management, Tourist gui-

de, Podnikání na internetu, Podnikatelsk˘ inkubátor, Transformace a ukonãení pod-

nikání, ManaÏerské informaãní systémy, Podnikání v obchodu a sluÏbách, Podnikání

a management v Ïivotním prostfiedí.

VSP, a. s., nabízí rovnûÏ navazující magisterské studium v oboru Podnikání v dél-

ce 2,5 roku, v kombinované formû studia.

PRO KOHO JE STUDIUM URâENO
•

Podmínkou pfiijetí je maturita a absolvování pfiijímacího fiízení. Studium v kombi-

nované formû studia je vhodné i pro zamûstnané.

CENA STUDIA
•

Roãní ‰kolné ãiní 26.400,- Kã a obsahuje rovnûÏ základní v˘ukové materiály. Cenu

lze hradit formou dvou splátek.

TERMÍNY P¤IJÍMACÍHO ŸÍZENÍ
•

11. 7., 22. 8., 29. 8., 12. 9. 2007

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky:
Konzultaãní stfiedisko

Vysoké ‰koly podnikání, a. s., v Bruntále
Kavalcova 1 (budova SP·), 

tel.: 724 775 122; 555 559 721, e-mail: bruntal@vsp.cz, www.vsp.cz

NOVÉ NEBANKOVNÍ PÒJâKY
I PRO H¤Í·NÍKY Z REGISTRU

Îádné poplatky pfiedem, Ïádné podvody
Peníze po schválení do cca 1 t˘dne!

Jednoduch˘ produkt, vysoká schvalovatelnost!
Pfii uzavfiení smlouvy dárek

Dále nabízíme:

- Leasing - Hypotéky
- Stavební spofiení - Úvûry s ruãením nemovitostí

- Kreditní karty Citibank

Al Invest Bfiidliãná, a. s., nabízí k prodeji:

Obû budovy stojí na Bruntálské ulici, nedaleko hlavní vrátnice spoleãnosti Al Invest Bfiidliãná, a. s.

Jedná se o budovy pouze s nebytov˘mi prostorami napojené na vodovod, kanalizaci a venkovní rozvody NN.

Prohlídky budov je moÏné si dohodnout na kontaktním telefonu.

Prodej budov bude probíhat formou nabídkového fiízení, kdy bude dána pfiednost tomu zájemci,

kter˘ nabídne za uvedenou budovu nejvy‰‰í cenu.

Kontakt: tel. 554 222 632 nebo 602 572 057.

Zdûnou jednopodlaÏní budovu s vyuÏit˘m podkro-

vím vãetnû parcely ã. 1195 na ulici Bruntálské ã. p.

176. Zastavûná plocha 148 m2. V budovû je v sou-

ãasné dobû provozována prodejna Al sportu, tabáku

a sázková kanceláfi Sportky.

Zdûnou jednopodlaÏní budovu s vyuÏit˘m podkro-

vím vãetnû parcely ã. 1184 na ulici Bruntálské ã. p.

175. Zastavûná plocha 152 m2. Budova v souãasné

dobû vyuÏívána není a je vyklizena.



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2007

30

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: 14. 6. 2007. 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: 22. 6. 2007. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 28. 6. 2007. Dal‰í ãíslo vyjde MIMO¤ÁDNù V PONDùLÍ 9. 7. 2007.
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

Cykloliga AutoDûdoch - ,,Jedenáctka“ a ,,·pica“
Cykloliga AutoDûdoch pokraãuje v nedûli 24. 6. silniãním závodem

,,Jedenáctka“, a jak je z názvu patrno, trasa závodu vede pfieváÏnû po

silnici ã. 11. Prezence a start závodu je ve Staré Vsi v Penzionu Albert.

V 9.00 zaãíná prezence a v 10.00 se na start postaví v‰ichni cyklisté

a cyklistky.

TraÈ leto‰ního roãníku je trochu jiná. V Malé ·táhli jezdci odboãí na

Dolní Moravici, kde kategorie G a H (Ïáci a Ïaãky) odboãí doleva

a pfies Harrachov se vrátí zpût do cíle ve Staré Vsi u benzinky. Ostatní

kategorie pokraãují do Malé Morávky, kde u zdravotního stfiediska od-

boãí na Novou Rudnou a pokraãují aÏ do Bruntálu, kde u stadionu od-

boãí doprava a po silnici ã. 11 se vrátí do cíle ve Staré Vsi. Organizá-

torem tohoto závodu je Cykloklub Stará Ves opût ve spolupráci s SVâ

R˘mafiov.

Dal‰ím závodem, v pofiadí tfietím, je 5. 7. 2007 závod „MTB ·pica“ na

horsk˘ch kolech ve Skalách. Pofiadatelem je Duko R˘mafiov a hospo-

da Na ·pici Pavla Pode‰vy. Organizátofii pro úãastníky pfiichystali zce-

la novou traÈ, která tentokrát vede aÏ ke Strálecké myslivnû

a k Ondfiejovu. Prezence zaãíná v hospodû Na ·pici ve 12.30.

Závodníci se vydají do terénu ve 14 hodin.

Podrobné informace o trati a dal‰ích organizaãních záleÏitostech zís-

kají zájemci na www.jesenickysnek.com a www.v-design.cz/cykloliga. 

Karel StrÏínek

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodej i  MIMO¤ÁDNù od 99..  77..  22000077
Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek 28. 6. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

13/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE

Dne: nedûle 24. ãervna 2007

Kde: Stará Ves, Restaurace - pekárna Zdenka Albertová

Prezence: od 9.00 do 9.45 (pekárna)

Start: v 10.00 v‰echny kategorie

TraÈ: Dlouhá traÈ: Stará Ves, R˘mafiov, Malá ·táhle, Dolní Moravice, Malá Morávka,

Nová Rudná, Stará Rudná, Bruntál, Václavov, Malá ·táhle, R˘mafiov, St. Ves -

benzínka = 50 km.

Krátká traÈ: St. Ves, R˘mafiov, Malá ·táhle, Dolní Moravice, Harrachov, R˘ma-

fiov, St. Ves - benzínka - 24 km

Pofiadatel: CK Stará Ves, kontakt na pofiadatele: Karel StrÏínek, mailto: karel.strzinek@se-

znam.cz, tel.: 724 954 380, Luká‰ Vala, mailto: swix@email.cz, tel.: 724 525 108

Kategorie: dle rozpisu Jesenického ‰neka

Vyhlá‰ení
v˘sledkÛ: 30 minut po dojetí posledního závodníka

Jiné: Závodníci startují na vlastní nebezpeãí, jsou povinni dodrÏovat pokyny pofiadate-

lÛ a pravidla silniãního provozu. Pofiadatel neruãí za ‰kody zpÛsobené úãastníky

závodu. Závod probûhne za plného silniãního provozu.

Startovné: Kategorie A, B, C, D - 70 Kã, kategorie M,G, H, Î - 20 Kã (v cenû startovného je

obãerstvení)

Sponzor: CK Stará Ves a Obecní úfiad Stará Ves, SVâ R˘mafiov.  Karel StrÏínek
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Renault Clio 1.4i, r. v. 2000,
4x airbag, ABS, rádio, posil.
fiíz., mlhovky, imob., el. okna,
centrál. Cena: 99 900 Kã.

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

Suzuki Grand Vitara 2.0 TD, 1. maj., 
r. v. 1999, 2x airbag, centrál, el. okna,
posil. fiíz., zadní stûraã, el. zrcátka, dû-
lená zadní sedadla. Cena: 269 900 Kã.

Ford Ka 1.3i, 1. maj., r. v. 1998, rá-
dio, posil. fiíz., zadní stûraã, spoiler,
kfiídlo, 2x airbag, CD, imobilizér, dû-
lená zadní sedadla. Cena: 89 900 Kã.

Ford Transit 2.4TDi,MAXI, CZ, 1. maj.,
r. v. 2002, airbag, posil. fiíz., tónova-
ná skla, vyhfi. zrc., el. zrc., dûlená
zadní sedadla. Cena: 359 900 Kã.

Fiat Bravo 1.4 16V, r. v. 1996,
2x airbag, imob., posil. fiíz.,
zadní stûraã, spoiler, kfiídlo.
Cena: 59 900 Kã.

Fiat Brava 1.6i, 1. maj., r. v.
1996, rádio, posil. fiíz., zadní
stûraã, centrál, el. okna.
Cena: 89 900 Kã.

VW Touran COMFORT, super stav, 
r. v. 2005, 10x airbag ESP, ASR, ABS,
CD, rádio, imob., el. v˘b., posil. fiíz., PC,
cent, temp. Cena: 419 900 Kã.

Citroen Xsara 2.0 HDi, r. v. 2001, 4x
airbag, ABS, ASR, rádio, CD, PC, mul-
tif. vol., taÏné, el. zrc. a okna, teplom.,
senz. stûr., centrál. Cena: 159 900 Kã.

·koda Fabia 1.2HTP, CZ, servis, 
1. majitel, r. v. 2003, 2x airbag, zad-
ní stûraã, rádio, centrál, posil. fiíz., 
imob., el. okna. Cena: 169 900 Kã.

Peugeot 206 SW 1.4, CZ,1. maj., r. v.
2003, 2x airbag rádio, el. okna, posil.
fiíz., el. zrc., zad. stûr., deaktiv. airbagu
spol., centrál, CD. Cena: 219 900 Kã.

Peugeot 106 1.0 XN, r. v.
1994, CD, rádio, stfie‰ní ok-
no, zadní stûraã, tónovaná
skla. Cena: 49 900 Kã  

·-Octavia Combi 2.0 85kW, 4x4, CZ,
1.maj., r. v. 2004, 4x airbag, ABS, rá-
dio, PC, el. v˘bava, senz. svûtel a brzd,
centrál a dal‰í. Cena: 294 900 Kã.

Volkswagen Golf TDi, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2004, 2x airbag, ABS, rádio, vy-
hfi. zrc., senzor brzd, posil. fiíz., el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 289 900 Kã.

Fiat Seicento 600, 50th, r. v. 2006,
rádio, posil. fiíz., zadní stûraã,
2x airbag, ABS, CD, centrál, el.
okna. Cena: 179 900 Kã.

Peugeot 306 Combi 1.6, CZ, r. v. 1999,
airbag, CD, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
CD mûniã. Cena: 109 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 204 900 Kã.

·koda Felicia COMBI,1.3 MPi,
Combi, r. v. 1998, rádio, centrál, taÏ-
né, zadní stûraã, ostfiik. svûtel, dûle-
ná zad. sedadla. Cena: 59 900 Kã.

Citroen Saxo 1.1i, 5dvefi., r. v.
1998, airbag, rádio, zadní stûraã,
tónovaná skla, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 64 900 Kã.

·koda Felicia 1.9D, 1. maj., r. v.
1998, 2x airbag, centrál, posil.
fiíz., zadní stûraã, dûlená zadní
sedadla. Cena: 79 900 Kã.

·koda Felicia combi 1.3LXi, CZ,
r. v. 1996, rádio, taÏné, centrál,
dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

·koda Felicia 1.9D MAGIC 2, CZ, 
1. maj., servis, r. v. 2000, airbag, rádio,
el. okna, posil. fiíz., taÏné, zadní stûraã,
mlhovky, centrál. Cena: 99 900 Kã.

Ford Focus Combi,1.8 TDCi, 85 kW,
r. v. 2002, 4x airbag, ABS, rádio, po-
sil. fiíz., imob., el. okna a zrc., el. víko
kufru, centrál. Cena: 219 900 Kã.

·koda Felicia 1.6 GLX, servis, r. v.
1996, centrál, posil. fiíz., taÏné, ostfiik.
svûtlometÛ, dûlená zadní sedadla, zad-
ní stûraã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 Combi Magic, CZ, 
r. v. 1998, rádio, alarm, el. okna, stfi. ok-
no, PC, taÏné, tepl., zad. stûraã, centrál
dûlená zad. sed. Cena: 79 900 Kã.
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NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej
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NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace

pfienosn˘ DVD
4x letní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

NAJETO 13 TIS. KM

NAJETO 50 TIS. KM

DIESELDIGI KLIMA


