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Starou Vsí se oz˘val bujar˘ halas masopustních koledníkÛ
V sobotu 28. února uspofiádala obec

Stará Ves vÛbec poprvé v novodobé

historii masopustní prÛvod, kter˘ do-

poledne od devíti hodin obcházel

v‰echna obydlí. Jeho aktéfii zvali

tamní obyvatele na pohfibívání basy

a na pravou zabijaãku. Nejdfiíve v‰ak

úãastníci masopustu museli Ïádat

starostu obce o vydání „Obecního

práva“.

„VáÏen˘ pane starosto obce Stará
Ves, na‰i bratfii kamarádi vzkazují
pozdravení, abyste nám dovolil
vstoupit do va‰í obce, abychom si
mohli na sud nebo na dva sudy vyko-

ledovati. NeboÈ kdyby se vám trefilo
kolem na‰eho hostince jíti, abychom
vám mohli dáti také pfiipíti. Tfieba
stojíme i za na‰i matku, neÏ za ty pol-
ské Ïidy ne. NeboÈ co do huby dosta-
nou, to snûdí, co pfies hubu dostanou,
to si nechají. Tak Vás Ïádáme o las-

kavé povolení,“ poÏádal zástupce

prÛvodu ma‰kar - zvolen˘ rychtáfi -

starostu Pavla Hejska, kter˘ se ustro-

jil do dobového kost˘mu, jak se slu-

‰í a patfií. „Právo je zde. To cel˘ den
musíme chránit, aby se neztratilo.
ProtoÏe bez toho by obec pfiestala Ïí-
ti,“ odpovûdûl starosta Hejsek.

„Dûkujeme za Právo a slibujeme, Ïe
ho budeme stfieÏiti jako oko v hlavû,
a pokud by ho nûkdo ukradl, pak ho
vykoupíme, aÈ to stojí co to stojí. AÏ
dne‰ní rej skonãí, zase vám Právo
pokornû vrátíme. Teì odpovûzte
v‰ichni: âí je vesnice?“ „Na‰ééé!!!“
ozvalo se jednohlasnû z úst maso-

pustníkÛ. „âí jsou dluhy?“
„Starostovy!!!“ zvolali v‰ichni svor-

nû. „Ty Josef pojede‰ s koÀama jako
první a vyráÏíme na Dlouhou,“ zave-

lel starosta a prÛvod ma‰kar se dal na

dopolední nûkolikakilometrovou ob-

chÛzku po obci.

Vpfiedu jel povoz s koÀmi, na povo-

ze byla rakev s basou (tedy pardon -

s kytarou). V zástupu masek bylo

moÏné zahlédnout Vodníka

s Vodnicí, Marfu‰ku, pestfie odûné ci-

kánky, reportéra, totalitního policistu

a dal‰í. Na své si pfii‰ly také dûti, kte-

ré si oblékly kost˘m medvûda, hbité-

ho karatisty, hororového zabijáka

z filmu Vfiískot nebo se nahastro‰ily

jako cikáÀata. Za zvuku reproduko-

vané hudby se zastavovali koledníci

u kaÏdého obydlí. Nûktefií obãané

prÛvod jiÏ oãekávali a obdarovali jej

sladkostmi i nûãím „pro zahfiátí“.

Koledníci dokonce vybírali „m˘tné“

od projíÏdûjících vozidel a mezi dary

se tu a tam objevily i nûjaké euro

mince. Starosta Ïertem prohlásil, Ïe

Stará Ves tak vstoupila do Evropské

unie o dva mûsíce dfiíve.

Oslava masopustu vyvrcholila krátce

po poledni pochováním basy.

Smuteãní projev pfiednesl sám staros-

ta. „VáÏení smuteãní hosté, drah˘ po-
zÛstal˘ masopustní prÛvode. Sbohem
buì, baso milá, 2004 jménem! TûÏko
se mi hovofií, pfiátelé, je to na‰e první
basa - a je po ní. Je to pro nás veliká
ztráta a pro mû pfiímo ‰ok. Piplali
jsme ji, s láskou se jí dot˘kali, jemnû
ji rozechvívali, mazlili se s jejím kr-
kem, boky i ozvuãnicí, a uÏ je v pánu.
Je tu pfied námi uloÏena v truhle a le-
Ïí tam zcela ztuhle a uÏ si ani nevrz-
ne,“ procítûnû pfiedná‰el starosta

dlouh˘ smuteãní projev, kter˘ okofie-

nil sem tam i nûjak˘m vtipem.

„VáÏení pozÛstalí, v‰em dûkuji, Ïe
jste na‰i neboÏku doprovodili na její
poslední pouti. Vûfiím, Ïe jsme vám
v‰em dali dnes zabrat, a tak je tu
chvíla, kdy si mÛÏete nacpat naposled
pandûra a k tomu vypít, co snesete.
Dûkuji v‰em maskám, Ïe okofienily tu
na‰i dne‰ní tryznu, a zvu je zase za

rok,“ ukonãil smuteãní fieã starosta

Hejsek a koledníci se pustili do dob-

ré ba‰ty a druÏné zábavy.

Starosta chce lidové tradice v obci

Stará Ves prohlubovat a dále roz‰i-

fiovat i na dal‰í zvyky a obyãeje.

V nejbliÏ‰í dobû to bude napfiíklad

stavûní májky a v kvûtnu pak její

kácení. JiKo
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Aktuálnû z mûsta

Pfiipomínáme Ïe ...
Masopust ãerpá inspiraci nejen ze stfiedovûk˘ch ma-

sopustÛ, ale i z masopustních slavností konan˘ch na

poãátku minulého století v âechách a na Moravû.

Masopust
Je tfiídenní svátek, kter˘ pfiedcházel Popeleãní stfie-

dû, jíÏ zaãíná ãtyfiicetidenní pÛst, konãící

o Velikonocích. Tento svátek byl stejnû pohybliv˘

jako Velikonoce (mÛÏe b˘t 1. února aÏ 7. bfiezna).

Pfiípravû na masopust, tzv. „tuãnému ãtvrtku“,

mnohdy pfiedcházela zabijaãka. Tradiãním jídlem

byla vepfiová peãenû se zelím. Tento den mûl ãlo-

vûk co nejvíce jíst a pít, aby byl cel˘ rok pfii síle.

Hlavní program zaãínal o masopustní nedûli - bo-

hat˘ obûd. Následovala zábava s tancem, která po-

kraãovala aÏ do rána. Masopustní pondûlí pokraão-

valo v zábavû a tanci. V mnoh˘ch vsích se konal

tzv. „muÏovsk˘ bál“ pouze pro Ïenaté a vdané.

Mnohde lidé vûfiili, Ïe jak vysoko bude selka pfii

tanci vyskakovat, tak vysoké obilí pfií‰tí rok naros-

te. Vyvrcholení bylo o masopustním úter˘, kdy se

konaly prÛvody ma‰kar a divadelní pfiedstavení.

Popeleãní stfieda
Popeleãní stfieda zahajuje období pfiedvelikonoãní-

ho pÛstu. Následuje po masopustním úter˘, kdy

ve‰keré masopustní rozpustilosti vrcholily. Její ná-

zev pochází od svûceného popela, kter˘m knûz dû-

lá vûfiícím kfiíÏ na ãele, a fiíká: „Pomni, ãlovûãe, Ïe

prach jsi a v prach se navrátí‰“. Tím pfiipomíná po-

míjivost pozemského Ïivota a nutnost pokání.

Popel, kter˘ je k tomuto úkonu pouÏíván, se získá-

vá spálením ratolestí kvetoucí jívy (koãiãek), které

knûz na Kvûtnou nedûli minulého roku posvûtil.

Jako ·karedá stfieda je naz˘vána proto, Ïe v tento

den Jidá‰ zradil Krista. Sazometná zase podle vy-

metání komínÛ, které se ten den obzvlá‰È doporu-

ãuje. Není dobfie se ten den mraãit, aby se dotyãn˘

nemraãil po v‰echny stfiedy v roce.

Pochovávání basy
Masopustem konãí kfiesÈansk˘ rok a masopust je

také ukonãením plesové sezóny. Po masopustu na-

stává období pÛstu, které trvá ãtyfiicet dnÛ - doba

do Velikonoc. Po Velikonocích by nemûly b˘t jiÏ

Ïádné plesy. Basa se pochovává proto, Ïe je to nej-

tvrd‰í nástroj v kapele a po dobu pÛstu utichá mu-

zika. Není podmínkou, Ïe se musí pochovávat je-

nom basa. Na‰i pfiedkové tímto zvykem chtûli vy-

jádfiit, Ïe pohfibívají v‰e staré a s pfiíchodem jara o-

ãekávají to nové, co pfiijde. JiKo

S Franti‰kem âermákem o investiãních akcích mûsta
Obãané mûsta oãekávají od sv˘ch volen˘ch zástupcÛ neustálé zlep‰ování podmínek nejen v oblasti bydlení, zdravotnictví, sluÏeb, ‰kolství, malého a stfiední-

ho podnikání, ale také v oblasti Ïivotního prostfiedí, zejména co se t˘ãe dopravní obsluÏnosti, rekonstrukcí komunikací, mostÛ, v oblasti turismu, tedy zkvalit-

nûní sluÏeb pro náv‰tûvníky na‰eho regionu pfii zachování dobrého stavu pfiírody, nebo v postupném zavádûní vodovodního fiadu a kanalizace do vzdálenûj‰ích

míst. 3. dubna 2003 byl zastupitelstvem schválen Vûcn˘ rámec akcí pro období 2003 - 2006. ¤ada v˘znamn˘ch projektÛ z této koncepce byla v loÀském roce

splnûna (kanalizace, vodovod v Jamarticích, umûlé zasnûÏování pro bûÏecké tratû) nebo je plnûna prÛbûÏnû (v˘stavba podkrovních bytÛ, inÏen˘rské sítû pro

v˘stavbu rodinn˘ch domÛ, opravy komunikací a mostÛ, opatfiení v ochranû a revitalizaci pfiírody a krajiny).

Na otázky, které souvisejí s Ïivotním prostfiedím a investicemi mûsta R˘mafiova, odpovídal vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí a v˘stavby Mûstského úfiadu

v R˘mafiovû RNDr. Franti‰ek âermák.

Dnes si budeme povídat o dÛleÏit˘ch
investicích mûsta. Na základû ãeho
a kdo rozhoduje o dÛleÏitosti a priori-
tû jednotliv˘ch investiãních akcí?
O prioritách rozhodují samozfiejmû

zastupitelé. Mûsto má zpracován

„Vûcn˘ rámec akcí pro období 2003 -

2006“. Jedná se o koncepãní materiál,

kter˘ schválilo zastupitelstvo mûsta na

poãátku svého funkãního období. Jsou

zde jmenovány konkrétní akce, které

je potfieba realizovat, a je zde také sta-

novena finanãní ãástka, která bude za-

potfiebí na realizaci, vãetnû návrhu,

kde na tyto akce získat finanãní pro-

stfiedky. Pofiadí jednotliv˘ch investic

v‰ak není dogma, upravuje se dle ak-

tuálních moÏností vyuÏít v˘hodné do-

tace. Odbor Ïivotního prostfiedí je pak

odpovûdn˘ za realizaci tûchto zámûrÛ.

Vloni se podafiilo uskuteãnit v˘znam-

nou ãást stûÏejních akcí z vûcného

rámce, napfiíklad v˘stavbu kanalizace

v R˘mafiovû, Edrovicích a Janovicích.

Tato investice pfiedstavovala 83 mil.

Kã a 80 % prostfiedkÛ na tuto akci se

podafiilo získat od státu. Stavba je

v souãasné dobû zkolaudována a chtûl

bych vyzvat obãany, aby vyuÏili této

moÏnosti a na kanalizaci se napojili.

Co z tohoto hlediska plyne pro obãa-
na, kter˘ se na stávající kanalizaci
nenapojí?
Stávající legislativa hovofií zcela jasnû.

KaÏd˘ vlastník nemovitosti je odpo-

vûdn˘ za nezávadnou likvidaci odpad-

ních vod a zároveÀ její provádûní na 

úrovni technick˘ch moÏností v dané

lokalitû. Pfiipomínám, Ïe je to tedy zá-

konná povinnost vlastníka nemovitos-

ti a mûstsk˘ úfiad napojení na kanali-

zaci mÛÏe uloÏit rozhodnutím. To se

samozfiejmû net˘ká objektÛ, které ma-

jí povolenu malou domovní ãistírnu

odpadních vod a splÀují v‰echny pod-

mínky stanovené vodoprávním orgá-

nem pro její provoz.

Pro vlastníky nemovitostí, ktefií nema-

jí moÏnost se pfiipojit na kanalizaãní

fiad, napfiíklad v místních ãástech

Stránské, Jamartice a Ondfiejov, byl

pak zastupitelstvem nav˘‰en moÏn˘

pfiíspûvek na fie‰ení situace. Mûsto je

pfiipraveno pfiispût obãanovi na vybu-

dování malé ãistiãky odpadních vod

ãástkou 30 tis. Kã. Domnívám se, Ïe

pfii bûÏné cenû ãistiãky - 50 tis. Kã -

není tato ãástka zanedbatelná.

Z vût‰ích investiãních akcí bychom
mohli jmenovat také vodovod
v Jamarticích.
Nákladem 4,5 mil. Kã byl dobudován

vodovodní fiad v místní ãásti

Jamartice. I v tomto pfiípadû by se mû-

li obãané co nejrychleji na fiad napojit.

Mûsto má totiÏ zájem, aby pfiípojky

byly dokonãeny je‰tû letos, aby se

v pfií‰tím roce mohla provést rekon-

strukce komunikací, které byly stav-

bou zasaÏeny. Pozdûj‰í rozhodnutí nû-

kter˘ch obãanÛ napojit se na fiad, kte-

r˘ bude pod novû opravenou komuni-

kací, se takovému majiteli finanãnû

v Ïádném pfiípadû nevyplatí. Prozíravé

rozhodnutí vybudovat vodovodní pfií-

pojku navíc zv˘‰í hodnotu nemovitos-

ti. S firmou pana Sitory je dohodnuto,

Ïe nabídne v‰em obãanÛm moÏnost

zpracování projektové dokumentace

i realizaci samotné pfiípojky, mûsto je

pak pfiipraveno pomoci s vyfiízením

stavebního povolení v rámci urychle-

ní, ov‰em vlastní impuls a zodpovûd-

nost je na konkrétním vlastníkovi ne-

movitosti.

O kolik vodovodních pfiípojek by se
fiádovû mûlo jednat?
Témûfi v‰ichni obãané vyuÏívají své

vlastní studny a záleÏí na tom, zda se

rozhodnou to zmûnit, nebo ne. My je

k tomu samozfiejmû nutit nemÛÏeme

a nebudeme. Je to na svobodném roz-

hodnutí kaÏdého ãlovûka. Byla tady

vytvofiena moÏnost vyfie‰it si vlastní

zásobování vodou uÏ vzhledem k to-

mu, Ïe tento poÏadavek obãanÛ je zde

jiÏ del‰í dobu a vlivem odvodÀovacích

prací, rekultivací a meliorací tam do-

‰lo k poklesu podzemních vod, které

jsou navíc do znaãné míry kontamino-

vány. Netroufám si odhadnout, kolik

obãanÛ této moÏnosti vyuÏije, ale

pfiedpoklad je asi okolo padesáti pfií-

pojek. Musím také dodat, Ïe po vybu-

dování vodovodního fiadu jiÏ mûsto

nebude udrÏovat v Jamarticích obecní

studny.

V podstatû zase platí, Ïe v místních

ãástech, kde vodovod vybudován není

- v ãásti Janovic, Edrovic, Ondfiejova,

ve Stránském a Harrachovû - je mûsto

pfiipraveno pfiispût kaÏdému, kdo se

rozhodne prohloubit nebo si vybudo-

vat novou studnu, ãástkou 15 tis. Kã.

Hovofiili jsme o hlavních investiãních
akcích uplynulého roku, ale mûsto
fie‰ilo také ty ménû nákladné. Které to
byly?
Mûsto R˘mafiov pokroãilo také v eko-

logizaci krajiny, jedná se o postupné

vysazování remízkÛ a liniov˘ch v˘sa-

deb s pÛvodní dfievinnou skladbou.

Cel˘ systém (tzv. územní systém eko-

logické stability) by mûl umoÏnit pfie-

Ïití pÛvodních druhÛ ÏivoãichÛ a rost-

lin ve volné krajinû. I v tom smûru se

nám dafií získávat státní dotace, a to aÏ

do v˘‰e 100 %.

Se 100% dotací se nám téÏ podafiilo 

o‰etfiit ãást tzv. „koãárov˘ch alejí“, roz-

bíhajících se od Janovického zámku.

Chtûli bychom také provést revitaliza-

ci nûkter˘ch dfiíve nevhodnû uprave-

n˘ch tokÛ - napfiíklad M˘dlového

a Krkavãího potoka.

Postupnû chystáme úpravu parkÛ.

Vloni se zapoãalo s parkovou úpravou

v r˘mafiovské nemocnici, doplnily se

laviãky, muselo v‰ak dojít téÏ ke ská-

cení nûkter˘ch po‰kozen˘ch a neper-

spektivních stromÛ. V rekonstrukci

parku v nemocnici budeme pokraão-

vat i letos. Novou tváfi dostal téÏ par-

ãík na ulici Pivovarské. Aby byl zv˘-

raznûn historick˘ v˘znam tohoto mís-

ta, byla zde vybudována venkovní ex-
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pozice hornin JeseníkÛ.

V souãasné dobû si mohou obãané
na‰eho mûsta v‰imnout nûkter˘ch
probírek stromov˘ch porostÛ. Kdo
rozhoduje o odstranûní nevhodn˘ch,
nemocn˘ch ãi napaden˘ch stromÛ,
u kter˘ch je v souãasné dobû vegetaã-
ní klid? Zkoumá se pfiedem u tûchto
dfievin jejich zdravotní stav?
Je tfieba rozli‰it, zda je konkrétní dfie-

vina na pozemku soukromého vlastní-

ka nebo na pozemku mûsta, zda dfievi-

na roste na pozemku podél komunika-

ce ãi na jiném pozemku. KaÏd˘ kon-

krétní pfiípad má svÛj zpÛsob rozhodo-

vání. O skácení dfieviny na pozemku

mûsta rozhoduje v podstatû komise Ïi-

votního prostfiedí a v˘stavby. Pokud

strom roste na soukromém pozemku,

rozhoduje o jeho skácení na Ïádost

vlastníka odbor Ïivotního prostfiedí

a v˘stavby. Chtûl bych téÏ pfiipome-

nout, Ïe stromy lze na soukrom˘ch

pozemcích do obvodu kmene ve v˘-

ãetní v˘‰ce (1,30 m) 80 cm kácet bez

povolení. Mnoho obãanÛ tuto skuteã-

nost nezná nebo ji opomíjí a nechce

potom pochopit, Ïe star‰í dfieviny jsou

chránûny zákonem. Kácení stromÛ

podél komunikací pak podléhá zvlá‰t-

ním pfiedpisÛm. VÏdy v‰ak platí, Ïe

strom se kácí po dÛkladném posouze-

ní jeho zdravotního stavu a provozní

bezpeãnosti. To také b˘vají hlavní dÛ-

vody, proã je nutno strom odstranit.

âasto uvádûn˘ dÛvod, jako je napfi.

padání listí, patfií k pfiirozen˘m vlast-

nostem a není tedy v Ïádném pfiípadû

dÛvodem k vydání povolení ke skáce-

ní. SnaÏíme se téÏ drÏet zásady, Ïe za

kaÏd˘ pokácen˘ strom musí b˘t pro-

vedena náhradní v˘sadba. Rád bych

je‰tû obãany poÏádal o peãlivé zváÏe-

ní kaÏdé podané Ïádosti o kácení.

Kdybychom totiÏ vykáceli ve mûstû

v‰echny stromy, které nûkomu vadí,

tak bychom Ïili na pou‰ti.

MÛÏete jmenovat dal‰í priority, které
si zastupitelé vyt˘ãili?
Jednou z dal‰ích priorit je regenerace

panelového sídli‰tû Pfiíkopy. V sou-

ãasnosti je podána Ïádost o dotaci na

celkovou regeneraci. PÛjde zejména

o zlep‰ení parteru sídli‰tû, zvût‰ení

parkovacích ploch, opravy chodníkÛ,

místních komunikací, dosadbu zelenû

a úpravu sportovi‰È pro dûti i dospûlé.

Je to pomûrnû rozsáhlá akce, pfievy‰u-

jící 6 mil. korun. Mûsto ji bude reali-

zovat jen za pfiedpokladu, Ïe na ni do-

stane pfiíslu‰nou dotaci z programu,

kter˘ vyhlásilo ministerstvo pro míst-

ní rozvoj.

Kolika procenty by se podílelo na té-
to akci mûsto R˘mafiov?
Bude záleÏet na rozhodnutí, ale Ïádá-

me, aby stát hradil 70 % celkov˘ch

nákladÛ.

Dal‰í velkou prioritou mûsta jsou ko-

munikace, do kter˘ch by mûlo b˘t in-

vestováno v prÛbûhu ãtyfiletého voleb-

ního období celkem 25 mil. korun.

V loÀském roce se investovala ãástka

5,5 mil. korun, opravily se dva havarij-

ní mosty - na Palackého a na Krátké u-

lici. Rozpoãet na leto‰ní rok pfiedpo-

kládá opravy nûkter˘ch chodníkÛ na

OkruÏní ulici v souvislosti s opravou

této komunikace, plánovanou Správou

silnic Moravskoslezského kraje pro

rok 2005. Opravovat by se mûly také

nûkteré opûrné zídky na území mûsta,

které jsou v havarijním stavu, a také

most na Národní ulici. Pfiipravujeme

projekt generální rekonstrukce komu-

nikace na ·kolní ulici v Janovicích

vãetnû chodníkÛ a dosadby zelenû.

Pokládáme ji za pátefiní komunikaci

druhé nejvût‰í prÛmyslové zóny ve

mûstû. PoÏádali jsme proto o dotaci na

vypracování projektové dokumentace

a budeme také Ïádat o dotaci z pro-

stfiedkÛ Evropské unie v rámci progra-

mu Phare 2003. Je to pomûrnû rozsá-

hlá stavba, která pfiedpokládá vynalo-

Ïení prostfiedkÛ ve v˘‰i 15 mil. korun.

Komunikace by mûla umoÏnit rozvoj

firem, které v dané lokalitû podnikají.

A co dal‰í v˘stavba bytÛ?
Mûsto pokraãuje ve stavbû pÛdních

bytÛ. Zmûnila se politika státních do-

tací, stát dotuje v souãasnosti sociální

byty. Jedná se o malometráÏní byty

s regulovan˘m nájemn˘m, u nichÏ stát

stanovil velmi pfiísné regule co se t˘ãe

pfiíjmÛ obãanÛ, ktefií tam budou byd-

let. PÛjde o byty pro mladé rodiny ne-

bo sociálnû slab‰í obãany. V leto‰ním

roce se bude jednat o byty na

Bartákovû a Divadelní ulici. V souãas-

nosti se provádí ve spolupráci

s Bytermem v˘bûr dal‰ích objektÛ,

kde by v˘stavba pÛdních vestaveb

mohla pokraãovat.

Dal‰í lokalitou zÛstává i nadále

Hornomûstská ulice, kde by mûly b˘t

postaveny na ãásti pozemku, kter˘

chce mûsto odkoupit od zahrádkáfiské-

ho svazu, chránûné byty pro seniory.

Dal‰í prioritou je oblast vyuÏívání vol-

ného ãasu a rozvoj turistického ruchu.

Podafiilo se, opût se státní dotací, vybu-

dovat umûl˘ zasnûÏovací systém v za-

hradû Hedvy. Mûsto poÏádalo o dotaci

na projektovou dokumentaci na vybu-

dování umûlé ledové plochy a pro dal-

‰í aktivity spojené s areálem

Edrovického rybníka, kde by mûl b˘t

zpracován projekt, kter˘ by fie‰il inÏe-

n˘rské sítû, rekonstrukci sauny, fie‰il by

objemovû moÏnosti pro dal‰í podnika-

telské aktivity, napfiíklad halu pro bow-

ling, squash apod., restauraãní zafiízení,

‰atny, sociální zafiízení atd. Jedná se

ov‰em opravdu jen o fázi projektu.

Od 1. kvûtna budeme v Evropské unii.

S tím zaãnou i pro nás platit dotaãní

programy EU, a proto se snaÏíme

v pfiedstihu pfiipravovat projekty tak,

abychom mohli poÏádat o tyto dotace.

S tím souvisí i dal‰í aktivita SdruÏení

obcí R˘mafiovska, které pfiipravuje

podmínky pro to, aby tento region

mohl vyuÏívat v souãasné dobû pro-

stfiedky âeské republiky, pozdûji pak

EU z programu Leader, coÏ je pro-

gram, kter˘ by mûl pomoci v rozvoji

právû venkovsk˘m regionÛm. Je to

pomûrnû nároãná záleÏitost, protoÏe

pfiedpokladem je úzká spolupráce me-

zi vefiejnou a podnikatelskou sférou.

Máte na závûr nûjakou uÏiteãnou ra-
du t˘kající se dotaãních titulÛ pro
podnikatele?
NeopovaÏuji se za kompetentního

podnikatelÛm radit, dovolil bych si

pouze informovat o moÏnostech vyu-

Ïít rÛzné dotaãní tituly. Mnozí podni-

katelé jiÏ této moÏnosti vyuÏili. Nyní

je na spadnutí na‰e ãlenství

v Evropské unii. Stát proto zpracoval

fiadu programov˘ch dokumentÛ (tzv.

operaãních programÛ), v nichÏ je uve-

dena pro jednotlivé oblasti fiada opat-

fiení, které se po vstupu do EU „pfie-

klopí“ v dotaãní tituly. Je v‰ak tfieba

poãítat s tím, Ïe podmínky pro získání

dotace budou pomûrnû sloÏité, a proto

je tfieba dokumentaci Ïádostí zaãít

zpracovávat co nejdfiíve. Zájemci na-

jdou fiadu informací na webov˘ch

stránkách jednotliv˘ch ministerstev

a Moravskoslezského kraje. Pokud by

nûkdo potfieboval tyto informace zpro-

stfiedkovat nebo poradit, budeme se

mu samozfiejmû na na‰em odboru sna-

Ïit vyjít maximálnû vstfiíc.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Nad tabákov˘mi v˘robky a lihovinami bdí nov˘ zákon
Ve Sbírce zákonÛ âeské republiky byl 24. fiíjna

2003 uvefiejnûn zákon ã. 353/2003 Sb., o spotfieb-
ních daních, kter˘ mimo jiné upravuje kontrolu
znaãení skladovan˘ch nebo prodávan˘ch tabá-
kov˘ch v˘robkÛ a omezuje prodej lihovin a ta-
bákov˘ch v˘robkÛ.
Zákon nabyl úãinnosti dne l. l. 2004.

Tabákov˘mi v˘robky se pro úãely tohoto zákona

rozumí cigarety, doutníky, cigarillos a tabák.

Prodejce tabákov˘ch v˘robkÛ je povinen prodá-
vat tyto v˘robky v uzavfieném jednotkovém ba-
lení s neporu‰enou tabákovou nálepkou, s v˘jim-
kou prodeje doutníkÛ a cigarillos, u kter˘ch je po-

volen kusov˘ prodej. Prodejce mÛÏe balení cigaret

a tabákÛ otevfiít pouze v pfiípadû kontroly obsahu

balení, v pfiípadû bezplatného poskytnutí zku‰ební-

ho vzorku nebo k reklamním úãelÛm. Prodej jedno-

tliv˘ch doutníkÛ a cigarillos smí b˘t uskuteãÀován

pouze z otevfieného jednotkového balení urãeného

pro koneãné spotfiebitele, které je oznaãeno tabáko-

vou nálepkou.

Povinnost znaãit tabákové v˘robky tabákov˘mi ná-

lepkami má v˘robce ãi dovozce tabákov˘ch v˘rob-

kÛ nebo dodavatel se sídlem mimo daÀové území

âeské republiky.

Zákon stanoví povinnost kontrolních orgánÛ zajistit

neznaãené tabákové v˘robky a zapeãetit sklad tûch-

to v˘robkÛ. Zákon také stanoví povinnost zniãit ne-

znaãené tabákové v˘robky, pokud bylo uloÏeno je-

jich propadnutí nebo rozhodnuto o jejich zabrání.

Pfiestupku se dopustí ten, kdo na daÀovém území

âR nabude tabákové v˘robky, které nejsou zna-
ãeny platnou tabákovou nálepkou. Zákon neroz-

li‰uje, zda jde o podnikající ãi nepodnikající fyzic-

ké osoby, pfiestupku se mÛÏe dopustit jakákoli fy-
zická osoba (nejen podnikatel).
Sankcí je moÏnost uloÏení pokuty aÏ do v˘‰e 

150 000 Kã.

Omezení a zákaz prodeje lihovin a tabákov˘ch
v˘robkÛ:
Tabákové v˘robky a lihoviny nelze prodávat na
trÏi‰tích a v trÏnicích nejen formou stánkového

prodeje, ale ani formou prodeje v provozovnách ur-

ãen˘ch k prodeji zboÏí a poskytování sluÏeb na zá-

kladû kolaudaãního rozhodnutí (tj. ani v tzv. „ka-

menn˘ch obchodech“). Vybrané v˘robky lze prodá-

vat v˘luãnû v provozovnách urãen˘ch k prodeji

a poskytování sluÏeb na základû kolaudaãního roz-

hodnutí, které nejsou umístûny v prostoru trÏni-
ce nebo trÏi‰tû.
Tabákové v˘robky lze prodávat pouze v jednot-
kovém balení a s tabákovou nálepkou rovnûÏ ve
stáncích s prodejem denního tisku, av‰ak jejich
prodej nesmí b˘t realizován na trÏi‰ti nebo v trÏ-
nici.
Ve stáncích s obãerstvením je moÏné realizovat pro-

dej tabákov˘ch v˘robkÛ v jednotkovém balení a li-

hovin (i rozlévan˘ch) za stejn˘ch podmínek, tj. ne-

smí b˘t umístûny na trÏi‰ti nebo trÏnici. Pojízdnou

prodejnu lze povaÏovat za stánek s obãerstvením

(nesmí se v‰ak jednat o pojízdnou prodejnu umístû-

nou na trÏi‰ti nebo v trÏnici).

Prodej v˘‰e uveden˘ch v˘robkÛ v prodejních
automatech není zakázán.

Jana PoÏárová,
vedoucí Ïivnostenského odboru MûÚ
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 5. dubna 2004
Pracovní úvazek: 1,0
Platová tfiída: 9
PoÏadavky: splnûní pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch 

celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
Jiné poÏadavky: poÏadované vzdûlání minimálnû VO· se sociálnûprávním zamûfiením, znalost práce na poãítaãi (Word, Excel,

Outlok), praxe v sociální oblasti, odpovûdnost a preciznost, schopnost empatie a jednání s lidmi
v krizov˘ch situacích, organizaãní schopnosti, orientace zejména v následujících právních pfiedpisech:

• zákon ã. 114/1998 Sb., o pÛsobnosti orgánÛ âR v sociálním zabezpeãení, v platném znûní;
• zákon ã. 359/1999 Sb., o sociálnûprávní ochranû dûtí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ;
• zákon ã. 94/1963 Sb., o rodinû, v platném znûní;
• zák. ã. 218/2003 Sb., o odpovûdnosti mládeÏe za protiprávní ãiny a o soudnictví ve vûcech mládeÏe, v platném znûní

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul,
• datum a místo narození,
• státní pfiíslu‰nost,
• místo trvalého pobytu,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis zájemce.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte
• Ïivotopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících 

se ãinnosti v sociální oblasti,
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 22. bfiezna 2004

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:  22. bfiezna 2004

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a vefiejnou v˘zvu zru‰it.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132,

nebo vedoucí oddûlení sociálnûprávní ochrany Bc. Iveta Podzemná, tel.: 554 254 222

Tajemník Mûstského úfiadu v R˘mafiovû
vydává

v e fi e j n o u v ˘ z v u k   p fi i h l á ‰ e n í z á j e m c Û
dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ

na místo:

referenta sociálnûprávní ochrany dûtí a mládeÏe, odboru sociálních vûcí a zdravotnictví

Ing. Jifií Furik,
tajemník MûÚ R˘mafiov

O Jeseníkách se jednalo v evropském parlamentu
V minulém vydání na‰ich novin jsme

slíbili, Ïe pfiineseme podrobnûj‰í in-

formace z jednání o dal‰í budoucnos-

ti JeseníkÛ, které se uskuteãnilo na

pÛdû evropského parlamentu ve stfie-

du 11. února 2004. Setkal se zde olo-

mouck˘ hejtman Ing. Jan Bfiezina

s paní Bettinou Kreisel, pfiedstavitel-

kou projekãní organizace specializo-

vané na projektování cestovního ru-

chu Aixplan z blízkého Aachenu.

SchÛzky se zúãastnili i Jitka

Brabcová, vedoucí komise cestovní-

ho ruchu olomouckého kraje, a inici-

átofii schÛzky Pavel Hron a Petr

Czasch, spoluautofii projektu pro roz-

voj hospodáfisky slab˘ch oblastí -

Vnitrostátního offsetu.

Bettina Kreisel pfiedstavila svou vizi

projektu rozvoje vypracovanou na zá-

kladû fiíjnové náv‰tûvy, kde se spoleã-

nû se sv˘m t˘mem seznámila se situ-

ací v Jeseníkách a pfiilehl˘ch oblas-

tech (OsoblaÏsko, Vidnavsko,

Javornicko, Údolí Desné,

R˘mafiovsko, Slezská Harta a okolí).

V̆ chodiskem pro rozvoj JeseníkÛ dle

konceptu Aixplanu by byl cestovní

ruch jako hospodáfisk˘ faktor vytvá-

fiející pracovní místa - základní pod-

mínka pro dÛstojn˘ Ïivot na venkovû

za souãasného zachování krajinn˘ch

a pfiírodních hodnot. DÛleÏitou sou-

ãástí projektu je i sanace stávajících

negativních ãi ru‰iv˘ch prvkÛ, neslu-

ãiteln˘ch s rozvojem cestovního ru-

chu (napfi. dÛsledkÛ vzniku i zániku

zemûdûlské a prÛmyslové v˘roby),

nutné návrhy úprav stávající legislati-

vy a pfiedev‰ím motivace zdej‰ích 

obyvatel - budoucích spoluinvestorÛ,

jejichÏ aktivní úãast na projektu je ne-

zastupitelná.

Situaci v Jeseníkách a její moÏn˘ v˘-

voj pfiipodobnila Bettina Kreisel k jiÏ

realizovanému projektu Hohes - von

Eifel, kde na základu citlivého rozvo-

je chudé oblasti na hranicích

Nûmecka a Belgie, postiÏené vysokou

nezamûstnaností, na‰la práci v ce-

stovním ruchu témûfi ãtvrtina obyva-

tel Ïijících v oblasti (pfiitom krása

JeseníkÛ se s „Hohes“ nedá údajnû

srovnat - my máme dle Aixplanu da-

leko vût‰í pfiíleÏitosti).

Úãastníci schÛzky se dohodli, Ïe

Aixplan vypracuje oponenturu stáva-

jícího programu rozvoje JeseníkÛ

a poté bude dohodnut dal‰í postup.

Oponentura by mohla b˘t hotova za-

ãátkem bfiezna.

Iniciátofii schÛzky se na Aixplan obrá-

tili z toho dÛvodu, Ïe v jiÏ zpracova-

né strategii rozvoje JeseníkÛ (zadava-

tel Moravskoslezsk˘ kraj, zhotovitel

Enterprice plc., s. r. o., Ostrava, bylo

rozpracováno pro Olomouck˘ kraj)

spatfiují mnoho nedostatkÛ (nezab˘vá

se napfi. stávajícím „ãern˘m“ cestov-

ním ruchem) a hrub˘ch chyb (rozvoj

pomocí cizího kapitálu).

Petr Czasch v projektu Vnitrostátní

offset uvádí, Ïe dobfie vypracovan˘

projekt je nejen otázkou Ïivota a smr-

ti pro dosud krásné Jeseníky, ale také

základní podmínkou smysluplného

ãerpání prostfiedkÛ ze státní pokladny

i fondÛ EU urãen˘ch na rozvoj regio-

nÛ. Dosavadní pokusy neodborníkÛ

o vytváfiení strategie rozvoje JeseníkÛ

povaÏuje za neodpovûdné pl˘tvání ãa-

sem i penûzi. Petr Czasch souãasnû

tvrdí, Ïe rozvoj hospodáfisky slab˘ch

oblastí je podmínûn radikální zmûnou

nynûj‰í zhoubné hospodáfiské a inves-

tiãní politiky státu (i krajÛ). „Pokud

bude souãástí rozvoje napfi. pfiehrada

v Nov˘ch Hefimínovech nebo tunel

pod âervenohorsk˘m sedlem, je zby-

teãné uÏ dál nûco v Jeseníkách rozví-

jet!“ pí‰e a ve Vnitrostátním offsetu

dále rozvádí Petr Czasch. I. D., JiKo
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Byterm R˘mafiov
organizace zaji‰Èující správu bytového 

a nebytového fondu mûsta R˘mafiova

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici:

vedoucí provozní technik

PoÏadavky:
• S· vzdûlání stavebního smûru

• znalost práce na poãítaãi (Word, Excel)

• praxe ve stavebnictví (min. 3 roky)

• samostatnost, odpovûdnost a preciznost

• organizaãní a komunikaãní schopnosti

• manuální zruãnost

• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• Zpracovávání návrhu oprav a rekonstrukcí bytového a domovního ma-

jetku mûsta, vãetnû stavebnû technického fie‰ení a finanãních poÏadavkÛ.

• Provádûní koordinace dodavatelsk˘ch prací pfii realizaci oprav a re-

konstrukcí, kontroly jejich postupu, prÛbûhu, kvality a nákladovosti.

• Zaji‰Èování provozu a údrÏby strojního zafiízení v obytn˘ch domech

a ostatních budovách a objektech v majetku mûsta.

• Zaji‰Èování odborn˘ch revizí, poÏárních prohlídek a BOZ v obytn˘ch do-

mech a objektech v majetku mûsta, vãetnû opatfiení z nich plynoucích.

V pfiípadû va‰eho zájmu za‰lete svÛj Ïivotopis 

do 16. 4. 2004 na adresu:

Byterm R˘mafiov, p. o.

Palackého 11

795 01 R˘mafiov

BliÏ‰í informace podá:
Ing. Lenka Vavfiiãková, tel. 554 211 319.

Smuteãní síÀ se zmûnila
JiÏ dlouhou dobu si na‰i obãané stû-

Ïovali na nepfiíli‰ dÛstojné prostfiedí

smuteãní sínû na hfibitovû. Pfied pÛl

rokem v‰ak mûstsk˘ úfiad s technic-

k˘mi sluÏbami pfiistoupili k úpravû

a zlep‰ení celkového vzhledu sínû.

Pochopitelnû, nelze posunout obvo-

dové zdi a zvût‰it budovu. Musí v‰ak

b˘t v pofiádku stfiecha, vymalováno,

ãisto. To se stalo a vnitfiek byl také 

upraven podle návrhu architekta -

katafalk, kvûtinová vazba na zdech,

svícny. Rozhodnû do‰lo k posunu

k lep‰ímu.

KdyÏ uÏ tedy pfiijde tûÏká chvíle lou-

ãení, mohou pozÛstalí zvolit krema-

torium Olomouc (momentálnû v re-

konstrukci), krematorium ·umperk

(není zatím pfiíli‰ vyuÏíváno, jde

o nezvyk), vzne‰ené prostory kostela

sv. Michaela v na‰em mûstû nebo

kostely v okolí a také privátní, prosté

rozlouãení v na‰í smuteãní síni.

Poslední rozlouãení s drah˘mi ze-

snul˘mi nám mohou zprostfiedkovat

smuteãní fieãníci.

Berte prosím tuto zprávu jako infor-

maci, rozhodnû vám a va‰im drah˘m

pfiejeme, abyste tyto prostory louãení

a smutku dlouho nepotfiebovali. Si

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Zastupitelstvo kraje nesouhlasí s vládním návrhem
Nesouhlas s vládním návrhem na zv˘‰ení danû
z pfiidané hodnoty ze stravovacích a ubytova-
cích sluÏeb vyjádfiilo zastupitelstvo kraje na
svém 21. zasedání dne 26. února 2004.
Hejtman EvÏen To‰enovsk˘ bude o tomto ne-
souhlasném stanovisku informovat pfiedsedu
vlády âR, pfiedsedu Parlamentu âR a pfiedse-
dy jednotliv˘ch politick˘ch klubÛ.
Ze stanoviska V˘boru regionálního rozvoje, které

vzalo zastupitelstvo na vûdomí, vypl˘vá:

Návrh na zv˘‰ení DPH ze stravovacích a ubyto-

vacích sluÏeb pfiímo naru‰uje priority

Moravskoslezského kraje, zamûfiující se na rozvoj

malého a stfiedního podnikání a rozvoj cestovního

ruchu. Tato tíÏivá situace by se projevila nejen

v Moravskoslezském kraji, ale celorepublikovû,

neboÈ není v souladu s podporou rozvoje terciál-

ního sektoru.

Argumenty podporující nesouhlas:
Nutné investice do provozních kapacit pfied vstu-

pem do EU, které uãinili podnikatelé v daném

sektoru hospodáfiství, vedly k jejich zadluÏení,

a proto navrhované zv˘‰ení DPH ze stravovacích

a ubytovacích sluÏeb bude neúnosné a povede

k omezení podnikatelské ãinnosti pfiímo dotãe-

n˘ch podnikatelsk˘ch oblastí. V souvislosti s pfií-

padn˘m útlumem stravovacích a ubytovacích slu-

Ïeb lze oãekávat i pokles pfiidruÏen˘ch navazují-

cích podnikatelsk˘ch odvûtví. Pfiedpokládá se, Ïe

dojde k 20-30% poklesu zamûstnanosti v dan˘ch

podnikatelsk˘ch odvûtvích, dojde k nárÛstu neza-

mûstnanosti, k nárÛstu v˘plat sociálních dávek

a k nárÛstu negativních sociálnû-patologick˘ch

jevÛ. Nebudou dostateãnû vyuÏívány dané rozvi-

nuté kapacity, sníÏí se moÏnost uplatnûní nov˘ch

absolventÛ ‰kol, oborÛ cestovního ruchu a gastro-

nomie. Vládní podpory poskytnuté na rekvalifika-

ce pro profese uplatitelné v cestovním ruchu a po-

hostinství nebudou dostateãnû zefektivnûny.

Útlum cestovního ruchu a malého a stfiedního

podnikání je v pfiímém rozporu se snahami

Moravskoslezského kraje o roz‰ífiení kvality

a rozsahu sluÏeb, posilujícími regionální ekono-

miku, a ohroÏuje rozvojové zámûry kraje.

Katherini Koláãková, tisková mluvãí

Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
hledá uãitele s aprobací matematika - chemie,

fyzika - chemie, fyzika - matematika.

Nabízíme pfiíjemné pracovní prostfiedí,

jistotu práce, bezvadn˘ kolektiv uãitelÛ.

Datum nástupu dle dohody s vedením ‰koly.

Tel.: 554 211 339
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·kolství

Nûkolik vysvûtlení
Odpovûì komise pro v˘chovu a vzdûlání Zastupitelstva mûsta R˘mafiova na ãlánek fieditelky gymnázia

V minulém ãísle R˘mafiovského ho-

rizontu se nás snaÏila fieditelka míst-

ního gymnázia paní Zavadilová pfie-

svûdãit, Ïe komise pro v˘chovu

a vzdûlání je nekompetentní a Ïe jí je

osud na‰eho gymnázia minimálnû

lhostejn˘. Nechceme se pou‰tût do

dohadování o mífie skuteãné podpory

snah o budoucí existenci místního

gymnázia. Je ale nutné uvést nûkolik

faktÛ, které ãtenáfiÛm osvûtlí (a paní

fieditelce pfiipomenou) iniciativu ko-

mise pro v˘chovu a vzdûlání smûfiu-

jící k ovlivnûní budoucnosti stfiední-

ho ‰kolství v R˘mafiovû.

Optimalizaãní projekt
Optimalizaãní projekt není dílem

Zastupitelstva mûsta R˘mafiova,

n˘brÏ kraje a reaguje na pokles ÏákÛ

ve ‰kolství. V na‰em pfiípadû navrhu-

je slouãení gymnázia s odborn˘m 

uãili‰tûm. Bylo by dobré tuto skuteã-

nost vnímat jako slouãení manage-
mentu pfii zachování odli‰n˘ch
vzdûlávacích programÛ obou sub-
jektÛ. Navrhovan˘ termín - 1. 9. 2004.

Tomuto návrhu vyjádfiila po jeho

zvefiejnûní podporu vedení obou do-

tãen˘ch ‰kol.

Názor na‰í ‰kolské komise
Názor komise je souhlasit s návrhem

za podmínky zachování souãasné

vzdûlávací nabídky obou ‰kol.

Posunutí termínu o ãtyfii roky na 1. 9.

2008 se nám nezdá b˘t v˘hrou, a to

z následujících dÛvodÛ:

Od leto‰ního záfií jsme mohli mít jis-

totu, Ïe v R˘mafiovû i v budoucnu zÛ-

stane státní stfiední ‰kola, kde budou

moci Ïáci získat jak maturitu, tak i v˘-

uãní list. Posunutím termínu o ãtyfii

roky mÛÏe (ale nemusí) opût vznik-

nout prostor pro snahy o spojení zmi-

Àovan˘ch ‰kol s mimor˘mafiovsk˘m

‰kolsk˘m subjektem, napfi. v Brun-

tále.

V˘hrady k nafiãení
Komise pro v˘chovu a vzdûlání

v rámci sv˘ch moÏností (neboÈ mûs-

to R˘mafiov není zfiizovatelem stfied-

ního ‰kolství) jedná s maximálním 

úsilím o zachování stfiedního ‰kolství

v R˘mafiovû. S ohledem na to, Ïe 

obecnû nelze pfiedpokládat zmûnu

optimalizaãní politiky ve ‰kolství,

a Ïe tedy nebude moÏné zachovat sa-

mostatné gymnázium i uãili‰tû, pod-

pofiili jsme nejprve moÏnost spojení

gymnázia a základní ‰koly (tato vari-

anta v‰ak byla zastupitelstvem za-

mítnuta), poté spojení gymnázia 

s uãili‰tûm. V zájmu co nejlep‰ího

fie‰ení situace pro na‰e mûsto jsme

mûli nûkolik pracovních schÛzek

a dvakrát jsme jednali pfiímo na úfia-

dû Moravskoslezského kraje.

Ve‰keré kroky, které jsme navrhova-

li, byly vÏdy v souladu se snahou u-

drÏet stfiední ‰kolství ve mûstû

R˘mafiovû. Na‰e podpora smûfiovala

jak ke gymnáziu, tak i ke stfiednímu

odbornému uãili‰ti.

Proto vnímáme poznámku o nekom-

petentním postupu na‰í komise, uve-

denou v minulém ãísle R˘mafiov-

ského horizontu paní Emílií Zava-

dilovou, jako neuváÏenou, neopráv-

nûnou a uráÏející. 

Za komisi pro v˘chovu
a vzdûlání zastupitelstva mûsta

Mgr. Vlastimil Baran

V R˘mafiovû se se‰li nejlep‰í stfiedo‰kol‰tí studenti angliãtiny
Ve stfiedu 18. února se sjelo osmnáct nejlep‰ích studentÛ z deseti stfiedních

‰kol z R˘mafiova, Bruntálu i Krnova, aby na gymnáziu v R˘mafiovû zmûfiili

své síly a jazykové dovednosti v okresním kole konverzaãní soutûÏe stfiedních

‰kol v anglickém jazyce.

V poslechové ãásti museli studenti prokázat svou schopnost porozumût na-

hrávce a splnit úkoly z ní vypl˘vající, v ãásti konverzaãní pak pohotovû, ply-

nule a souãasnû gramaticky správnû pohovofiit na vylosované téma a odpoví-

dat na otázky tfiíãlenné poroty, která rovnûÏ hodnotila obsahovou bohatost

a rozmanitost slovní zásoby soutûÏících. Její úloha nebyla snadná, protoÏe v˘-

kony vût‰iny soutûÏících byly velmi dobré a vyrovnané. O celkovém pofiadí

na pfiedních místech nakonec mnohdy rozhodovaly desetiny bodu.

Pro R˘mafiov je jistû potû‰iteln˘m zji‰tûním, Ïe studenti místního gymnázia

v tûÏké konkurenci jiÏ tradiãnû obstáli opravdu vynikajícím zpÛsobem, neboÈ

obsadili místa na samém ãele celkového pofiadí. Na pfiedních místech to vy-

padalo následovnû:

1. Darja KfiíÏová - Gymnázium R˘mafiov 36 bodÛ

2. Jifií Jahn - Gymnázium R˘mafiov 35,3 bodu

3. Hana Humpolíková - Gymnázium Bruntál 34 body

4. Jana Kuãerová - Gymnázium Krnov 33 body

5. Jaroslava Kafková - Gymnázium Bruntál 32 body

Vítûzové si odnesli vedle diplomÛ a zaslouÏeného pocitu spokojenosti i krás-

né v˘kladové slovníky, které jistû vyuÏijí v dal‰ím studiu. Odmûny za vyãer-

pávající klání se v‰ak doãkali nakonec v‰ichni úãastníci, neboÈ se díky spon-

zorÛm nejen z na‰eho regionu (pfiedev‰ím Al Invest Bfiidliãná), ale i díky fir-

mám s celostátní pÛsobností (Oskar, Papirius, Johnson & Johnson) podafiilo

zajistit hodnotné upomínkové pfiedmûty i pamûtní listy. Hezkou pfiipomínkou

soutûÏe bude jistû i fotografie, kterou pfii slavnostním vyhla‰ování vítûzÛ ob-

drÏel kaÏd˘ soutûÏící.

VítûzÛm i v‰em úãastníkÛm pfiejeme hodnû úspûchÛ v dal‰ím studiu anglic-

kého jazyka a tû‰íme se na dal‰í setkání. Za organizátory Milan Galandr

Prima na snûhu
Osma‰edesát studentÛ SSO· Prima,

s. r. o., se letos zúãastnilo lyÏafiského

v˘cviku, kter˘ kaÏd˘ rok pfiipravuje

vyuãující tûlesné v˘chovy. Snûhové

podmínky byly ideální, a tak ãtrnáct

dní patfiila sjezdovka i areál pro bû-

Ïecké lyÏování v Nové Vsi na‰im

prvÀákÛm.

Ráno a odpoledne lyÏování, v podve-

ãer beseda, která doplÀovala v˘uko-

v˘ program kurzu teoreticky. Velmi

kvalitní povídání, doplnûné obrázky

z diaprojektoru, si pro nás pfiipravil

pracovník Horské sluÏby pan

Miroslav Sigmund.

Na‰i studenti proÏili chvíle perné

i veselé, pfii závûreãn˘ch závodech

zaÏili pocity vítûzÛ i poraÏen˘ch, ta-

ké se nauãili blaÏenû vychutnávat 

okamÏiky zaslouÏeného odpoãinku.

Kolektiv v‰ech tfiíd byl provûfien 

a upevnûn. A nejhezãí moment? Návrat

unaven˘ch, ale zdrav˘ch „lyÏafiÛ“!

Chtûla bych touto cestou podûkovat

manÏelÛm Klime‰ov˘m, majitelÛm

chaty Sluneãná, za kaÏdoroãnû po-

skytované sluÏby. 

L. Weinerová, SSO· Prima
Fota: archiv SSO· Prima

Foto: archiv Gymnázium R˘mafiov
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V R˘mafiovû se konala svûtová premiéra v˘stavy Jindfiicha ·treita
Ve ãtvrtek 26. února se na r˘ma-

fiovském gymnáziu uskuteãnila ve

svûtové premiéfie vernisáÏ v˘stavy

nûkdej‰ího absolventa gymnázia,

dnes svûtoznámého fotografa

Jindfiicha ·treita. Autor nechal

v prostorách ‰koly instalovat repre-

zentativní v˘bûr z nového cyklu

s názvem Tak blízko, tak daleko
a zároveÀ pfiedstavil stejnojmen-

nou kniÏní publikaci, která obsahu-

je cyklus cel˘.

Soubor ãernobíl˘ch snímkÛ vznikl

na podzim roku 2003 v âeãnû

a Ingu‰sku, v místech, která pozna-

menala dlouho trvající válka. Autor

se v‰ak se sv˘m fotoaparátem ne-

vydal mezi vojáky, aby zachytil 

okamÏiky boje, ale mezi obyãejné

lidi, ktefií byli válkou vyhnáni ze

sv˘ch domovÛ do uteãeneck˘ch tá-

borÛ za ãeãensko-ingu‰skou hrani-

cí. V jednom z nich, kter˘ leÏí v in-

gu‰ské metropoli NazraÀ, vznikla

velká ãást ·treitov˘ch fotografií.

Jako v‰ímav˘ fotograf se smyslem

pro lidsk˘ pfiíbûh mûl ·treit moÏ-

nost poznat neuvûfiitelnû skromn˘

a strastipln˘ Ïivot ãeãensk˘ch ro-

din, nouzovû ob˘vajících opu‰tûné

továrny a kravíny, kter˘ alespoÀ

ãásteãnû ulehãuje humanitární prá-

ce SdruÏení âeské katolické chari-

ty. V̆ sledkem jeho tvÛrãího úsilí

v‰ak nejsou zábûry dokumentující

niãivost váleãného konfliktu, jehoÏ

vizitkou je totálnû vybombardova-

né ãeãenské hlavní mûsto Groznyj,

ani óda na obûtavost charitativní

organizace, která ·treitovi umoÏni-

la do zemû pod Kavkazem zavítat.

Ve svém nejnovûj‰ím cyklu se au-

tor nevzdává prostého a ryze lid-

ského pfiístupu k zobrazené realitû,

na nûjÏ jsme u nûj zvyklí, pohledu

bez v‰í pompéznosti, beze snahy

o senzaci. Zachycuje kaÏdodenní

Ïivot, kter˘ sice probíhá na pozadí

drtiv˘ch dûjinn˘ch událostí

a v provizorních podmínkách, ale

kter˘ pfiesto trvá. Symbolem této

skuteãnosti jsou v‰udypfiítomné

dûti, hrající si, nav‰tûvující ‰koly,

dûti jako pfiíslib budoucnosti, která

se snad jiÏ bude odehrávat opût do-

ma, v místech, jeÏ jsou tak blízko,

a pfiitom tak daleko. ZN

Kdo letos oslaví MDÎ?
Po tfiinácti letech se do na‰ich ka-

lendáfiÛ (alespoÀ nûkter˘ch) opût

vrací Mezinárodní den Ïen.

NepÛsobí to jistû radost jen zapále-

n˘m komunistkám, kter˘m chybûly

rudé karafiáty a muÏi zfiízení pod

obraz, jako by to byl spí‰ jejich svá-

tek, ale také v‰em moderním Ïe-

nám, znal˘m historie. Oslava MDÎ

totiÏ nikdy nebyla monopolem v˘-

chodního bloku. Má dlouhou, je‰tû

pfiedkomunistickou tradici a slaví

se na poãest událostí, k nimÏ kupo-

divu nedo‰lo v SSSR, ale v USA.

Den Ïen byl ustaven v roce 1910 na

Mezinárodní Ïenské konferenci

v Kodani, ov‰em jako Mezinárodní

den byl oficiálnû oznaãen Radou

OSN teprve v roce 1975.

Zakladatelky Dne Ïen chtûly tímto

svátkem pfiipomínat svou snahu

o prosazení Ïenské rovnoprávnosti,

volebního práva a odstranûní Ïen-

ské diskriminace v zamûstnání. Za

tato politická a ekonomická práva

demonstrovaly Ïeny i muÏi (!) po-

prvé v roce 1908 ve Spojen˘ch stá-

tech, Den Ïen se od roku 1911 roz-

‰ífiil i do nûkter˘ch evropsk˘ch ze-

mí, do ·v˘carska, Dánska,

Nûmecka a Rakouska, do Ruska

teprve v roce 1913.

Mezi demonstrace za práva Ïen té

doby patfií i památná stávka newy-

orsk˘ch textilních dûlnic, pfiede-

v‰ím imigrantek, za zlep‰ení neú-

nosn˘ch pracovních podmínek v je-

jich továrnû. O oprávnûnosti tohoto

bohuÏel marného protestu svûdãil

krátce nato tragick˘ poÏár 

(25. 3. 1911), pfii nûmÏ v textilce

zemfielo sto ãtyfiicet Ïen. Pfied rych-

le se ‰ífiícími plameny tehdy prak-

ticky nebylo úniku, protoÏe jak se

pozdûji prokázalo, továrna nemûla

nouzové v˘chody, a jedinou moÏ-

ností, jak neuhofiet, bylo skoãit

z okna, tedy zlomit si vaz.

V souãasnosti se za obnovu

Mezinárodního dne Ïen staví zvlá‰-

tû emancipované Ïeny, které do nûj

vkládají nov˘, ãi spí‰e staronov˘

v˘znam. Neoãekávají bonboniéry

ani umolousané pugéty, ale spí‰e ro-

vnou pracovní pfiíleÏitost, stejné

platové ohodnocení, v‰eobecné

uznání sv˘ch schopností a dal‰í

známky Ïenské rovnoprávnosti, kte-

ré dosud nejsou samozfiejmostí.

Jistû, najdou se mezi nimi i fanatic-

ké muÏatky zneuÏívající pojmu fe-

minismus, které svátku vyuÏijí stej-

nû jako komunisté k propagandû

sv˘ch politick˘ch ideálÛ a tím prav-

dûpodobnû pfiispûjí k devalvaci jeho

smyslu, ale tím se zkrátka nesmíme

nechat zm˘lit. Pokud ov‰em ne-

chceme b˘t stejnû dogmatiãtí.  ZN

Zápis dûtí do matefisk˘ch ‰kol
se uskuteãní v úer˘ 20. dubna

v dobû od 14.00 do 16.30
v jednotliv˘ch matefisk˘ch ‰kolách

Adresy:

Revoluãní 24, fieditelka BoÏena Jaro‰ová
1. máje 11, fieditelka EvÏenie Resnerová
Revoluãní 30, fieditelka Vlasta Vicenová

Janovice, Zámeck˘ park 6, fieditelka Iva Valová

Monika ·treitová
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Nezamûstnan˘ otec
neplatil v˘Ïivné

V pátek 13. února zahájil policejní

rada v Bruntále trestní stíhání ãtyfii-

atfiicetiletého muÏe z R˘mafiova, kte-

r˘ je obvinûn ze zanedbávání povin-

né v˘Ïivy. Od ãervna minulého roku

se mûl úmyslnû vyh˘bat plnûní vyÏi-

vovací povinnosti na svou osmiletou

dceru, na svou star‰í, dvanáctiletou

dceru neplatí dokonce uÏ od loÀské-

ho dubna. Dohromady tak dluÏí pfies

15 000 Kã. Vy‰etfiovatelé spatfiují dÛ-

vody jeho chování v tom, Ïe v ne-

dávné dobû ukonãil pracovní pomûr,

aniÏ mûl zaji‰tûno jiné zamûstnání,

a navíc byl sankãnû vyfiazen z evi-

dence Úfiadu práce.

Neopatrná jízda na ledu
skonãila sráÏkou

Neopatrnost fiidiãÛ mívá za následek

zcela zbyteãné dopravní nehody, ãas-

to s vysok˘mi ‰kodami. Pozdû veãer

17. února napfiíklad do‰lo ke sráÏce

ve Stránském, kdyÏ fiidiã Mercedesu

na zledovatûlém povrchu silnice do-

jíÏdûl vozidlo Audi. PfiiblíÏil se k nû-

mu pfiíli‰ tûsnû, své auto uÏ neubrzdil

a zezadu do nûj najel. Na vozidlech

pfii sráÏce vznikly ‰kody celkem za

300 000 Kã, z toho 200 000 Kã na

Mercedesu a 100 000 Kã na Audi.

Pfii nehodû nebyl nikdo zranûn a pfií-

pad skonãil blokovou pokutou.

Sypaã nabral auto radlicí
Ve ãtvrtek 19. února po ránu do‰lo

v Malé Morávce ke sráÏce osobního

auta se sypaãem. ¤idiã Fiatu Marea

z Prahy zrovna projíÏdûl obcí, kdyÏ

zahlédl obchod a rozhodl se u nûj za-

stavit. Ve chvíli, kdy se chystal od-

boãit, za ním jelo posypové vozidlo

Liaz. ¤idiã sypaãe nestaãil na malou

vzdálenost zastavit, narazil radlicí do

boku Fiatu a odtlaãil jej do snûhové

bariéry. Nahrnut˘ sníh byl kvÛli stfií-

davému tání a mrznutí velmi tvrd˘,

takÏe Fiat utrpûl znaãné ‰kody nejen

od radlice, ale i od nûj, dohromady

za 160 000 Kã. Liaz pfii nárazu po-

‰kozen nebyl, jeho fiidiãi byla za pfie-

stupek uloÏena pokuta.

Okradena ve spánku
R˘mafiov‰tí kriminalisté nyní ‰etfií

pfiípad krádeÏe, k níÏ do‰lo v noci

z 15. na 16. února na internátû stfied-

ní ‰koly v R˘mafiovû. Neznám˘ pa-

chatel tehdy odcizil z neuzamãeného

pokoje plátûnou penûÏenku sedm-

náctileté dívky ze Zátoru, v níÏ byly

uloÏeny doklady a finanãní hotovost

ve v˘‰i 7 000 Kã.

Do pfiípadu úvûrov˘ch
podvodÛ bylo zapleteno

sedm lidí
Od 16. února je trestnû stíháno pût

Ïen ve vûku od 31 do 45 let a dva

star‰í muÏi z R˘mafiovska za trestn˘

ãin úvûrového podvodu. Hlavními

aktérkami podvodÛ jsou dvû ze stí-

han˘ch Ïen, ostatní byli k uzavfiení

smluv pfiemluveni, nicménû s jejich

uzavfiením na svá jména souhlasili,

aniÏ by poté plnili závazky z nich

vypl˘vající. Obvinûní se vztahuje na

pût smluv o pÛjãkách v rÛzn˘ch v˘-

‰ích od 4 000 Kã do 20 000 Kã, kte-

ré byly uzavfieny ve prospûch uvede-

n˘ch dvou Ïen bûhem roku 2002.

PÛjãky v‰ak nebyly zãásti nebo vÛ-

bec spláceny. Opavské úvûrové spo-

leãnosti, která smlouvy s obvinûn˘-

mi uzavírala, tak vznikla ‰koda za té-

mûfi 80 000 Kã.

Díra ve vozovce zpÛsobila
tfii nehody bûhem 15 minut
O tom, Ïe na‰e silnice potfiebují co

nejdfiíve pofiádnû opravit, svûdãí tro-

jitá dopravní nehoda, která se stala

nedaleko Ondfiejova ve smûru na 

okres Olomouc v sobotu 21. února.

Krátce po sobû tu na tomtéÏ místû

havarovala tfii vozidla. Za v‰echny

kolize mohl v˘tluk ve vozovce, té-

mûfi metr a pÛl dlouh˘, pÛl metru ‰i-

rok˘ a pfies deset cm hlubok˘. V osm

hodin ráno do nûj vjel fiidiã Mazdy,

pût minut po nûm fiidiã Volkswagenu

a za dal‰ích deset minut fiidiã ·kody

Superb. Následky nehod sice nebyly

nijak váÏné, ale jistû byly nepfiíjem-

né. V‰echna auta si ve v˘tluku po-

‰kodila disky kol. Celková ‰koda ãi-

ní 24 000 Kã.

Na místo nehod dorazil dispeãer

Správy silnic Moravskoslezského

kraje, kter˘ zjistil, Ïe pfiekáÏka není

oznaãena a jediná znaãka upozorÀu-

jící na nerovnost vozovky je vzdále-

ná 4 km od místa v˘tluku, a navíc

pouze ve smûru od Olomouce.

Policie provedla domovní
prohlídku u Ïeny podezfielé

z úãasti na loupeÏi
Dne 20. února probûhla v bytû u ãty-

fiiapadesátileté Ïeny v R˘mafiovû do-

movní prohlídka v souvislosti s ‰et-

fiením loupeÏe, ke které do‰lo 22.

prosince loÀského roku na autobuso-

vém nádraÏí v R˘mafiovû. Pachatelé

tehdy vylákali star‰ího muÏe do míst

za Stfiediskem volného ãasu, obstou-

pili ho, pro‰acovali a odcizili mu pe-

níze, mobil a láhev vodky. Pfiípad je

zatím v ‰etfiení a z loupeÏe dosud ne-

byl nikdo obvinûn.

Bezpeãnostní akce odhalila
alkohol u ãtrnáctilet˘ch

Ve stfiedu 25. února ve veãerních ho-

dinách byla v R˘mafiovû provedena

bezpeãnostní akce „PoÏívání alkoho-

lu u nezletil˘ch a mladistv˘ch“.

Akce se úãastnilo pût policistÛ r˘ma-

fiovského oddûlení Policie âR, pfií-

slu‰níci mûstské policie a pracovnice

odboru sociálních vûcí a zdravotnic-

tví mûstského úfiadu. Skupina pro-

vedla kontrolu místních restauraã-

ních zafiízení, pfii níÏ zjistila jeden

pfiípad poÏití alkoholu u dvou ãtrnác-

tilet˘ch mladistv˘ch v taneãním klu-

bu v R˘mafiovû. Po zadokumentová-

ní byli oba nezletilí pfiedáni rodiãÛm

a vûc je dále v ‰etfiení.

Policie pátrá po mladém
zlodûji z Vrbna

Mûstsk˘ soud v Brnû vydal jiÏ dva

pfiíkazy k zatãení ‰estadvacetiletého

Pavla Fiklíka z Vrbna pod Pradûdem,

kter˘ je trestnû stíhán za trestné ãiny

krádeÏe. Obvinûn˘ mladík se nezdr-

Ïuje v místû trvalého bydli‰tû, a není

mu proto moÏné doruãit soudní pfied-

volání. Hledan˘ je hubené postavy,

má modro‰edé oãi a krátké blond

vlasy stfiiÏené na jeÏka. Z dosud pro-

vedeného ‰etfiení vypl˘vá, Ïe by se

mohl zdrÏovat u dosud nestanove-

n˘ch osob v Brnû. Pátrání po Pavlu

Fiklíkovi bylo vyhlá‰eno jiÏ 5. ãerv-

na loÀského roku, av‰ak do souãasné

doby se jej nepodafiilo zadrÏet.

Policie proto Ïádá v‰echny o poskyt-

nutí informací o hledaném muÏi.

Poznatky k jeho souãasnému pobytu

pfiijme kterákoliv policejní sluÏebna,

pfiípadnû je moÏno telefonovat na

linku 158.

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

Fota: archiv Policie âR Bruntál
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Gin letí opût za Velkou louÏi
JiÏ potfietí se R˘mafiovák Láìa ·ín se skautskou pfiezdívkou Gin, jinak mistr Evropy 2004 v ovládání biãe, zúãastní Mistrovství svûta ve westernov˘ch discip-

línách v americkém mûstû Las Vegas.

V leto‰ním roce jede Gin do Vegas jako reprezentant âeské republiky a mezi amatérskou, ale i profesionální ‰piãkou westernov˘ch borcÛ z celého svûta se po-

kusí zopakovat úspûch z roku 2002, kdy byl ve Vegas vÛbec poprvé a v práskání biãem se na mistrovství svûta umístil na neuvûfiitelném tfietím místû. Zopakuje

svÛj triumf i letos? Den pfied odletem do Spojen˘ch státÛ jsme pozvali Gina k redakãnímu mikrofonu, abychom se jej zeptali na bezprostfiední dojmy pfied od-

letem a také na pfiedstavy, s nimiÏ odlétá na Mistrovství svûta v Las Vegas.

Láìo, potfietí ve svém Ïivotû odlétá‰ do americ-
kého mûsta Las Vegas, aby ses zúãastnil
Mistrovství svûta ve westernov˘ch disciplínách.
Ve kter˘ den odjíÏdí‰ a s jak˘mi pfiedstavami?
Trénoval jsi?
OdjíÏdím ve stfiedu 25. února a vracím se v nedû-

li 7. bfiezna. Letos jedu nejen soutûÏit, ale také

zvát pfiípadné hosty na Mistrovství Evropy

Indiana Jones 2004, které se uskuteãní na sklonku

letních prázdnin v R˘mafiovû. Pochopitelnû, Ïe

jsem na mistrovství svûta trénoval, ale toho ãasu

je zoufale málo. S jak˘mi pfiedstavami odjíÏdím?

Samozfiejmû se zúãastním soutûÏí. O v˘sledku

bych zatím nerad hovofiil. Uvidíme, jak se bude

dafiit. Je to sport jako kaÏd˘ jin˘. Je moÏné vyhrát

i prohrát. Nejedu do Vegas s Ïádn˘mi ambicemi,

protoÏe se to nevyplácí. Jedu proto, Ïe mû to ba-

ví, dûlám to uÏ léta a vÏdycky se nûãemu novému

pfiiuãím. Mám tam taky spoustu dobr˘ch kamará-

dÛ a jedu hlavnû prezentovat mûsto R˘mafiov.

Kdy plánuje‰ návrat a jak˘m zpÛsobem chce‰
prezentovat v Americe 1. mistrovství Evropy
Indiana Jones 2003 v R˘mafiovû? Bude‰ chtít ve
Vegas pfiesvûdãit nûkoho ze svûtové ‰piãky wes-
ternového sportu, aby se zúãastnil 2. mistrovství
Evropy Indiana Jones 2004 v R˘mafiovû?
VzpomeÀme, Ïe loÀského evropského ‰ampioná-
tu se zúãastnila legenda amerického západu
Mark the Whip.
S Markem Whipem spolupracujeme prostfiednic-

tvím internetu, vymûÀujeme si nejrÛznûj‰í infor-

mace, jednak o soutûÏích v Americe, ale také in-

formace o zajímav˘ch událostech, které se ode-

hrály u nás v âesku nebo v Evropû. Na ME

Indiana Jones 2004 budou pozvány v‰echny ‰piã-

ky westernového sportu, jiÏ dnes existují letáky

jako speciální pozvánky. Chtûli bychom, aby

k nám zavítal napfiíklad fieditel Wild West Arts

Clubu Mark Allen a mnoho dal‰ích v˘znamn˘ch

osobností, které nebudu jmenovat, ale pfiál bych

si, aby se evropského klání v R˘mafiovû zúãastni-

ly, nejen jako garanti kvality soutûÏe, ale i jako

soutûÏící. Snad se to podafií, vzhledem k tomu, Ïe

Mark Whip tady vloni jiÏ byl a podle m˘ch in-

formací se stará o to, aby mûsto R˘mafiov a ev-

ropsk˘ ‰ampionát mûl v Americe patfiiãnou popu-

laritu. Co se t˘ãe mé propagace mûsta R˘mafiova

a regionu R˘mafiovska v Las Vegas, chtûl bych je

prezentovat také prostfiednictvím materiálÛ, které

si vezu s sebou. A myslím, Ïe máme co nabídnout.

Nám, co tady bydlíme, to tak ani nepfiijde, ale pro

lidi zvenãí ná‰ kraj jist˘m druhem exotiky je.

Plánuje‰ po mistrovství nûjak˘ exotick˘ v˘let po
USA?

Pokud zbude nûjaká ta chvíle, tak plánuji spí‰

v˘let dolÛ do Colorada, pfiípadnû do Arizony.

V˘let bude ov‰em tréninkového, nikoliv turistic-

kého rázu.

Jede‰ do Vegas sám, nebo v t˘mu? Jak je to s fi-
nancováním cesty a pobytu?
Letos jedu poprvé jako reprezentant âeské re-

publiky. Jak cestují ostatní, to opravdu nevím.

V‰echny náleÏitosti za mû vyfiizovala agentura.

Pokud jiÏ zná‰ propozice Mistrovství svûta ve
Vegas, jaké disciplíny ãekají na ranãery a honá-
ky z celého svûta? Pokud vím, tohoto oblíbeného
‰ampionátu se úãastní také profesionálové, je to
pravda?
Ano, jsou to ti nejlep‰í z nejlep‰ích, aÈ jiÏ ze

StátÛ, Kanady nebo Austrálie, ktefií se westerno-

v˘m sportem Ïiví. Dá se fiíct, Ïe disciplíny jsou

stejné jako u nás a to, co uvidíte v R˘mafiovû, se

dá spatfiit s nepatrn˘mi obmûnami i v Las Vegas -

hod noÏem, tomahawkem, ovládání lasa a ovlá-

dání dlouhého biãe. Li‰íme se samozfiejmû nûkte-

r˘mi typy cílÛ a technikami. V Americe byste vi-

dûli asi více z lasování neÏ u nás, v ovládání biãe

a vrhu noÏi jsme srovnatelní.

Podporuje nûkdo oficiálnû va‰e snahy o propa-
gaci na‰eho mûsta prostfiednictvím tohoto atrak-
tivního westernového sportu a Mistrovství
Evropy Indiana Jones 2004?
Jistû, chtûl bych pfiedev‰ím podûkovat starostovi

mûsta R˘mafiova Petru Kloudovi, Ïe s námi spo-

lupracuje a je garantem celé akce v souãinnosti

s hejtmany Moravskoslezského a Olomouckého

kraje EvÏenem To‰enovsk˘m a Janem Bfiezinou,

ktefií pfiislíbili finanãní pomoc. Uvidíme, jak se

nám v‰e povede. AÏ se vrátím z USA, budeme

chytfiej‰í.

V âesku ti budou v‰ichni pfiíznivci drÏet pal-
ce, aby ti tvé pfiedstavy vy‰ly, a po návratu se
opût s na‰imi ãtenáfii podûlíme o ãerstvé záÏit-
ky z Ameriky. Doufejme, Ïe budou velmi pfiíz-
nivé.
Pfiál bych si, aby to vy‰lo, a doufám, Ïe se v po-

fiádku vrátím, je to hodnû daleko.

Dûkuji ti za rozhovor a pfieji ‰Èastn˘ let. JiKo

Úsmûvnû
Králík jako Ïiv˘

Za devatero horami, za sedmero Ïe-

lezniãními pfiejezdy a patero hyper-

markety znám vesniãku. Asi takovou

jako pan Menzel. Tedy stfiediskovou.

Ve shodû a sousedském pfiátelství

zde Ïijí vedle sebe ãtyfii rodiny. AÏ

závidûníhodná pohoda. Trnkovi mají

nadbytek salátu? Dají i ¤ehákov˘m,

ti zase v‰em dobr˘m okolobydlícím

nabídnou tfieba okurky ãi tfie‰nû

a dal‰í pfiebytky ze zahrádky.

Jednoho dne si soused, úspû‰n˘ cho-

vatel králíkÛ a jim podobného skotu,

pfiivezl z v˘stavy miniaturního krá-

líãka. Vûfite, Ïe v Ïádném hraãkáfiství

byste nûco tak líbeznû roztomilého

marnû hledali. Dokonce dostal jmé-

no Ferdík. Kolik radosti zpÛsobil dû-

tem, bûhem nûkolika dní byl mazlíã-

kem v‰ech.

AÏ - to osudné odpoledne pfiijela sou-

sedka dfiív z práce. Podívá se

do zahrady a ztuhla!

Jejich pes bûhá

s Ferdíkem v zu-

bech! Rychle bûÏí

na pomoc. Ale

pomoc uÏ neby-

la potfiebná,

králíãek jeví

známky bezÏi-

votí. No to

snad ne?! To

nemÛÏu panu

¤ehákovi udûlat,

takové zklamání.

Udûlal to pfiece ná‰

pes. Rychlé rozhodnu-

tí - u‰áãek byl osprcho-

ván, fénem vyfoukána srst,

postavit ou‰ka do pozoru, do‰iroka 

otevfiít oãi a bleskovû bûÏí

k sousedÛm na dvorek,

otevfie králíkárnu, do

koutku posadí krá-

líãka, naaranÏuje

posezení i trávu

a seno kolem.

Zavírá králí-

kárnu, vrátka

mezi dvorky 

a s pocity viny

usedá k pfiivfie-

nému oknu.

Stihla to. Právû

na kole pfiijíÏdí

ten mil˘ pán.

Najednou v˘kfiiky:

„Zázrak! Lidiãky, zá-

zrak! Pojìte sem!“

V‰ichni sousedé vybíhají a pan

¤ehák v‰em zajíkavû sdûluje:

„Ferdík vãera vpodveãer po‰el. Já

jsem ho zakopal úplnû dozadu za

plot zahrady, aby u toho nebyly dûti,

aby jim to nebylo líto. A teì tady se-

dí Ïiv˘! On je v králíkárnû!“

Nastalo okukování. No a po chvíli

poznali, Ïe tam nesedí Ïiv˘. Pfii‰lo je-

ho definitivní odstranûní s konstato-

váním, Ïe ti pfie‰lechtûní králíci jsou

málo odolní a tak podobnû. Záhada

visela ve vzduchu. Pes, kter˘ Ferdíka

vyhrabal, mluvit neumí a sousedka se

aÏ po nûjaké dobû u spoleãného pose-

zení u bufitíkÛ v zahradû v‰em pfiizna-

la. Veselé vtipkování nebralo konce.

Pr˘ nemá zapomenout ‰amponem

vydrhnout králíky. No a taky fiádnû

vysu‰it a naondulovat. Si
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Studentsk˘ klub

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

vyhla‰ují

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

✑ próza

✑ ilustrace

SoutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slavné krajanky, naivní malífiky a básnífiky Marie

Kodovské, se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ psavec ãi kreslífi bez ohledu na vûk, spoleãenské postave-

ní, náboÏenské vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ poãíná tímto okamÏikem a potrvá aÏ do

konce srpna, kdy budou v‰echny pfiíspûvky bez rozdílu vyhodnoceny odborníky na slovo vza-

t˘mi. V záfií bude pro autory tûch nejlep‰ích uspofiádán literární veãer spojen˘ s v˘stavou a vy-

hlá‰ením a ocenûním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete a malujte, va‰í fantazii se meze nekladou. SoutûÏ není tematicky, Ïánrovû

ani teritoriálnû vymezena (hranice r˘mafiovského regionu nejsou zavazující). Zasílejte nám své bás-

nû, povídky, fejetony i v˘tvarné poãiny, ty nejzajímavûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiís-

pûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem. Redakce RH

Kam se podûla r˘mafiovská subkultura?
Je‰tû pfied chvílí tu byla. MoÏná si

jen odskoãila. Anebo má prostû jen

neuvûfiiteln˘ talent propásnout

v‰echno, co opravdu stojí za to. To

byla asi první my‰lenka, která ãlovû-

ku vytanula na mysli po koncertû br-

nûnské kapely Ty Syãáci ve stfiedu

25. února. A nevelk˘m (pfiibliÏnû

dvacetihlav˘m) zájmem o koncert

jednoho z nejoriginálnûj‰ích ãesk˘ch

rockov˘ch uskupení, které za ãtyfii

roky existence zbrázdilo mnohou

festivalovou ‰taci, byli pfiekvapeni

nejen ti nepoãetní, ktefií do sálu zá-

kladní umûlecké ‰koly pfii‰li, ale i sa-

motní hudebníci. „Myslel jsem, Ïe
jedeme do rodi‰tû Vladimíra
Václavka, takÏe tady bude velká al-
ternativní scéna,“ podivil se v poãát-

ku Petr Vá‰a, zakladatel a frontman

Tûch SyãákÛ. Na‰tûstí pfiijal celou si-

tuaci s humorem sobû vlastním

a v úvodu pfiivítal obecenstvo vûtou,

Ïe tak nádhern˘ v˘hled z jevi‰tû uÏ

dlouho nemûli. Ani na v˘kon syãác-

kého tria nemûlo poloprázdné hledi‰-

tû Ïádn˘ vliv, jejich vystoupení mûlo

spád a náboj a pfiedev‰ím humor.

PfiiblíÏit slovy charakter syãáckého

hudebního stylu není zrovna snadné.

V prvé fiadû jde o skloubení hudební,

verbální a pohybové (ãasto navíc

i v˘tvarné) sloÏky, které tfiebaÏe jsou

znaãnû svébytné a ani ve vzájemném

propojení neztrácejí rovnocennost,

tvofií jedineãnou, energií naplnûnou

a naplÀující syntézu. Baskytarista

Tomá‰ Fröhlich a kytarista Petr

Zavadil, oba byv‰í ãlenové kapely

Pluto, vytváfiejí hlavní hudební linii,

plnou ostr˘ch rytmick˘ch i melodic-

k˘ch zvratÛ, lehk˘ch disharmonií

a dynamick˘ch refrénov˘ch pasáÏí.

Pomûrnû tradiãní kytarovo-basovou

sestavu chvílemi oÏivují tu balalaj-

kou, tu nezvykle vyhlíÏejícím i znû-

jícím desetistrunn˘m stickem, jehoÏ

pÛvod Vá‰a objasnil slovy, Ïe se vy-

rábí jen velmi vzácnû, pro nûkolik

vybran˘ch syãákÛ. Ty Syãáci vystu-

pují bez klasického komponentu roc-

kov˘ch kapel - bicí soupravy, která

by udávala jejich hudbû samostatn˘

rytmus. Rytmika, a to velmi v˘razná,

je v‰ak vlastní souãástí hudebního

projevu obou strunn˘ch instrumentÛ,

doprovodné rytmické zvuky navíc

vyluzují oba hráãi prostfiednictvím

rÛzn˘ch perkusních nástrojÛ a rov-

nûÏ zpûvák Vá‰a, kter˘ tleská, bije se

v prsa, tváfie a nohy (a sem tam pfied-

vede i nûjakou tu taneãní kreaci).

Originalita Tûch SyãákÛ ov‰em ne-

spoãívá jen v absenci bubeníka, resp.

v jeho vtûlení do postavy fyzického

básníka Vá‰i, vyuÏívajícího coby

bubnu vlastního tûla, ale hlavnû

v ponûkud netradiãním propojení

rock’n’rollu a váÏné hudby. Kapela

sama charakterizuje svÛj projev jako

komorní bigbeat, do nûhoÏ Vá‰a, léta

sólovû vystupující v one-man ope-

rách (Li‰ák je li‰ák, Ooo luna nulla),

vná‰í prvky tohoto zcela seriózního

scénického Ïánru. V̆ sledn˘ tvar -

punková vopera o ãtyfiech jednáních

SSSS (Samota, Sláva, Smrt a Spása)

- je v‰ak klasicky chápané opefie pfie-

ce jen na hony vzdálená. Kromû uká-

zek z tohoto zatím posledního pro-

jektu Tûch SyãákÛ mohlo r˘mafiov-

ské obecenstvo sly‰et a vidût celou

fiadu star‰ích skladeb z cyklÛ Máj
v dubnu a Lék a jed, které s vícemé-

nû v˘pravn˘mi „voperními áriemi“

svérázné ãtyfiaktovky spojuje pfiede-

v‰ím neopakovatelná Vá‰ova poeti-

ka. Jeho vpravdû básnické, zvuko-

malebné a citosloveãné texty, pr˘‰tí-

cí ze spontánní pfiedstavivosti, smû-

fiují více neÏ k ãemukoliv jinému

k automatice a jazykové hravosti da-

daismu. Pfiesto nejsou nesmyslné,

mají v sobû bfiitk˘ vtip a neuvûfiitel-

nou zásobu poezie, ba co víc - moud-

rosti. A právû tento druh poezie,

v níÏ se humor snoubí s hloubkou

poznání, je dnes tolik vzácn˘.

Vá‰ovy texty odráÏejí Ïivot v komu-

nistické (normalizaãní) a postkomu-

nistické realitû, vidûn˘ oãima ãlovû-

ka, kter˘ bytostnû souvisí s brnûn-

sk˘m undergroundem a s tím nejlep-

‰ím, co ze sebe v posledních deseti-

letích vydal. Nepostrádají ov‰em ani

sebeironické naráÏky na to, co se za

underground povaÏovalo a co se je‰-

tû dnes za nûj vydává. UÏ proto si

mûli na syãáck˘ koncert zajít pfiede-

v‰ím v‰ichni, kdoÏ se povaÏují za

ãleny místní subkultury. MoÏná by

se pak subkultura, tupû omílající te-

zi, Ïe v R˘mafiovû se nic nedûje, ko-

neãnû stala kulturou a R˘mafiov pfie-

stal b˘t v oãích okolí provinãním

mûsteãkem, kde chcípl pes.  ZN

Foto: Vladimír Kodovsk˘
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LUBO· HLAVIENKA: Zpovûì (6. ãást)
Hlubok˘m korytem fieky ãasu se voda zatím neza-

drÏitelnû valila dál, dny se nenápadnû mûnily

v t˘dny, t˘dny v mûsíce a mûsíce v roky. Stal jsem

se psancem, neustále na cestû od mûsta k mûstu,

od vesnice k vesnici, v‰echny podezfiívaje a ãasto

sám podezfiíván, ve dne v noci na útûku pfied zá-

konem i sebou sam˘m.

Sevilla, Granada, Córdoba, Toledo. Nikde jsem

nedokázal zapustit kofieny na déle neÏ mûsíc ãi

dva. V‰ude mû pronásledovaly tíÏivé my‰lenky,

jeÏ se nedaly odplavit ani litry vína, které jsem

prolil sv˘m hrdlem, ani na nû ne‰lo zapomenout

v horoucích náruãích, do nichÏ jsem se bezhlavû

vrhal noc co noc. Mé srdce zastínil tûÏk˘, temn˘

mrak a já zoufale vz˘val smrt, aby se nade mnou

slitovala a udûlala za mû to, k ãemu jsem já sám tu

sílu nena‰el. Aby mû uÏ koneãnû zbavila toho tûÏ-

kého bfiemene, jeÏ mû stahuje k zemi, té bezbfiehé

prázdnoty v mém nitru, a stala se mi mou pfievoz-

nicí pfies fieku Styx, na jejímÏ protûj‰ím bfiehu by

mne uÏ vyhlíÏela má jediná.

AÏ mû jednoho dne nohy zanesly k branám

Madridu a já, ozáfien jeho leskem a nádherou, se

rozhodl, Ïe zde zkusím odhodit minulost za sebe

a zaãít Ïít nov˘m Ïivotem. Zcela ohromen jsem

procházel jeho v˘stavními námûstími, ve stínu kfii-

volat˘ch uliãek poznával jeho skryté rozko‰e, po-

sedával ve stínu mlad˘ch fíkovníkÛ a naslouchal

jemnému ptaãímu ‰vitofiení ve vûtvích. Za posled-

ní zbytky sv˘ch penûz jsem si proto brzy pronajal

pokoj s okny obrácen˘mi právû do jedné z tûchto

uliãek.

Nenechejte se v‰ak zmást prvním dojmem, otãe, to

mûsto je totiÏ jako mince, jako hluboká baÏina pfie-

krytá persk˘mi koberci, do které kdyÏ ‰lápnete, uÏ

není cesty ven. CizincÛm sice nastavuje svou mi-

lou a pfiívûtivou tváfi, ale nepfiejte si poznat tu od-

vrácenou. KdyÏ ji jednou spatfiíte, uÏ nikdy nebu-

dete schopen vnímat stejn˘ma oãima jeho záfiivé

ulice, za kaÏd˘m rohem uÏ budete ãekat pár slídi-

v˘ch oãí, v kaÏdém prasknutí vûtviãky usly‰íte plí-

Ïícího se zlodûje, v kaÏdé tmavé uliãce uvidíte d˘-

ky pfiipravené k bodnutí a pfii kaÏdém pohledu na

bûlostné fasády jeho palácÛ mÛÏete jen nejasnû tu-

‰it, jaké intriky a tajemství skr˘vají jejich zdi.

Já jeho odvrácenou tváfi poprvé dÛvûrnûji poznal

nûkolik dní po svém pfiíchodu. Právû jsem se vra-

cel potemnûl˘mi ulicemi zpût domÛ poté, co jsem

se jiÏ ponûkolikáté marnû pokou‰el najít nûjakou

práci, kdyÏ se hluboká tma pfiede mnou rozestou-

pila a mnû se naskytl pohled na malé námûstíãko

ponofiené do noci, jemuÏ vévodila malá ka‰na 

uprostfied.

Náhle ke mnû doplula ozvûna opileckého zpûvu,

jenÏ se ‰ífiil z jedné z postranních uliãek. Ani ne-

vím proã, ale v tom okamÏiku jsem se také rozho-

dl, Ïe nûkolika dÏbány spláchnu ÏízeÀ, a okamÏitû

se vydal ve smûru, odkud se zpûv ‰ífiil. Po nûkoli-

ka málo krocích jsem zahlédl i jeho pÛvodce, byl

jím skoro na mol opil˘ muÏ, choulící se vedle po-

lootevfien˘ch dvefií, z nichÏ vyzafiovalo nejasné

svûtlo, a objímající prázdnou láhev, jako by to byl

ten nejcennûj‰í poklad svûta. Opatrnû jsem tedy 

okolo nûj proklouzl a po nûkolika schÛdcích se‰el

dovnitfi.

JestliÏe byla venku tma, pak uvnitfi to nebylo

o mnoho lep‰í. Nûkolik málo svícnÛ sice slabû 

ozafiovalo ãtyfii poloprázdné stoly, u nichÏ se krãi-

lo pár pochybn˘ch existencí, zbytek místnosti se

v‰ak topil v neprostupné tmû, jen tu a tam lehce

prozáfiené slab˘m svûtlem svíãky, a jen v názna-

cích jsem tu‰il mal˘ stÛl aÏ v naprostém rÛÏku

místnosti, jenÏ se hned na první pohled jevil jako

nejpfiíhodnûj‰í místo pro ãlovûka, kter˘ chce chví-

li strávit sám. Pfiíli‰ jsem tedy ani neváhal a zamí-

fiil pfiímo k nûmu.

Sotva jsem se v‰ak posadil a porozhlédl se kolem

dokola, pfiipadala mi celá místnost je‰tû stísnûnûj-

‰í a neutû‰enûj‰í, neÏ kdyÏ jsem pfii‰el. Nemûl

jsem z téhle hospody prostû dobr˘ pocit, v‰e tu pÛ-

sobilo tak temnû, tíÏivû, opr˘skané zdi domu se mi

málem sypaly na hlavu a v‰ím okolo navíc prostu-

poval nepfiíjemn˘ pach pfiipáleného masa. Pomalu

jsem aÏ zaãal litovat toho, Ïe tu sedím, a snad bych

i byl b˘val ode‰el, kdyby pfiede mnou, jakoby pfií-

mo ze zemû, nevyrostla tûlnatá ‰enk˘fika, ptající se

mû nepfiíjemnû pisklav˘m hlasem, co chci. KdyÏ

jsem si fiekl o pohár vína, nûco nesrozumitelnû za-

mumlala a zmizela stejnû rychle, jako se i objevi-

la.

Za pár okamÏikÛ uÏ pfiede mnou stála tûÏká mûdû-

ná nádoba, aÏ k okrajÛm naplnûná vábn˘m bíl˘m

mokem. Pomalu jsem ji vzal do sv˘ch rukou, pfii-

loÏil ji k ústÛm a snad polovinu jejího obsahu na-

jednou do sebe obrátil. KdyÏ jsem koneãnû svlaÏil

Ïíznící hrdlo a pohár opût poloÏil zpût na stÛl, za-

díval jsem se dlouh˘m zasnûn˘m pohledem nûkam

do dáli, kde jsem se znovu ponofiil do nesmírné fií-

‰e snÛ a vzpomínek.

Svût kolem mû pomaliãku vyhasínal, jako závoj se

kolem mû opût rozhostila ãernoãerná tma, z níÏ

k m˘m u‰ím doléhaly vzdálené hlasy tûch, s nimiÏ

jsem si tolik pfiál opût se shledat. Cítil jsem, jak ce-

l˘m m˘m tûlem prostupuje ten blahodárn˘ klid,

jenÏ mi byl tak dlouho upírán, ten pfiekrásn˘ klid,

jehoÏ jsem si pro tu chvíli zaãal opût pln˘mi dou‰-

ky uÏívat.

Tma se v jednom okamÏiku rozpustila a já stál

v dlouhé chodbû, do níÏ dopadala vybit˘mi okny

po levé stranû záplava ostr˘ch sluneãních paprskÛ.

Udûlal jsem nûkolik krátk˘ch krokÛ a vyhlédl ven

na zpustl˘, zarostl˘ dvÛr, na nûmÏ se povalovalo

nûkolik torz povozÛ. Zvuk nûkolika m˘ch dal‰ích

krokÛ se jako silné hfimûní rozléhal po celé délce

chodby. Rozhlédl jsem se okolo sebe, abych zjistil,

Ïe se táhne snad do nekoneãna, pfiiãemÏ na stranû

naproti oknÛm byly co pár krokÛ nûjaké dvefie.

Nûkolik dal‰ích krokÛ se rozlehlo chodbou a já

stál pfied jednûmi z tûch dvefií. Sáhl jsem na kliku

a zatlaãil do nich, nepohnuly se v‰ak ani o kousí-

ãek, zkusil jsem to je‰tû jednou, av‰ak v˘sledek

byl opût stejn˘, dvefie se zatvrzele odmítaly otevfiít

a nabídnout mi pohled na to, co skr˘vají. Otoãil

jsem se tedy od nich a znovu se rozhlíÏel po celé

délce chodby, kdyÏ k m˘m u‰ím dolehla ozvûna

vzdálené hudby.

Zpoãátku jsem nebyl schopen se ani pohnout, jak

hlubok˘m dojmem na mû zapÛsobila, a jen ti‰e

jsem naslouchal jejímu jemnému vábení. Nikdy

pfiedtím jsem nesly‰el nic krásnûj‰ího a melancho-

liãtûj‰ího, bylo to, jako by kaÏd˘ tón, jenÏ ke mnû

doplul, vyjadfioval jin˘ pocit, jako by ta hudba Ïi-

la sama sv˘m vlastním Ïivotem. Poblouznûnû

jsem se za ní vydal a vstfiebával její magickou vel-

kolepost. KaÏd˘m krokem se stávala ãím dál zfie-

telnûj‰í a zfietelnûj‰í, aÏ jsem se v jeden okamÏik

octl pfied obrovsk˘mi, Ïelezn˘mi pláty pobit˘mi

dvefimi. Co dvefimi, vraty, nad nimiÏ jako svatozáfi

svítilo nûkolik planoucích louãí. Udûlal jsem je‰tû

jeden ãi dva kroky a natáhl se po klice, umístûné

asi v úrovni m˘ch oãí. A v tu chvíli se to stalo.

Rána jako z moÏdífie najednou protrhla vzne‰ené

ticho a pfiehlu‰ila i nádhern˘ zvuk, za nímÏ jsem se

doteì jako zbaven˘ smyslÛ hnal. V ten okamÏik

v‰e kolem mû zmizelo, ty tam byly tûÏké Ïelezné

dvefie, uÏ jsem nikde nevidûl dlouhou, sluncem za-

litou chodbu, pryã byl zarostl˘, zpusto‰en˘ dvÛr,

na nûjÏ jsem se je‰tû pfied pár okamÏiky díval. V‰e

se propadlo nûkam do prázdnoty.

Byl jsem zpût v chladné, ve tmû se topící hospodû

a jen tupû zíral na muÏskou postavu, svírající ve

sv˘ch rukou je‰tû d˘mající zbraÀ. Okolo nûj se

rychle mihli dal‰í dva, v jejichÏ rukou se ale na-

místo pistole leskly nabrou‰ené ‰avle.

V ten okamÏik jsem také zahlédl cíl jejich rychlé-

ho útoku. Byla jím trojice sedící u stolu vedle stû-

ny po mé levici, jeden z této skupiny se v‰ak jiÏ

kácel k zemi s olovûnou kulkou v t˘le. Ti zbylí

dva, muÏ a Ïena, se okamÏitû postavili a v jejich

rukou se bleskurychle objevily zbranû.

(Pokraãování pfií‰tû)

Zveme v‰echny na vernisáÏ v˘stavy Olej B5, která se koná
v sobotu 6. bfiezna v 15.00 v Nerudovû ulici 20 v R˘mafiovû.Pozvánka

autor: Michal Fidler
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5. 3. 1969 zaloÏena Genealogická a heraldická spoleãnost - 35. v˘roãí 

zaloÏení

6. 3. Den jódu (vyhlásil âesk˘ v˘bor pro UNICEF)
6. 3. 1889 nar. Eduard Kohout, herec (zemfi. 25. 10. 1976) - 115. v˘roãí 

narození

7. 3. Svûtov˘ den modliteb Ïen - slaví se z iniciativy presbyteri-
ánské církve USA v‰emi kfiesÈansk˘mi konfesemi

7. 3. 1799 nar. Franti‰ek Ladislav âelakovsk˘, spisovatel a slavista

(zemfi. 5. 8. 1852) - 205. v˘roãí narození

7. 3. 1874 nar. Quido Kocián, sochafi (zemfi. 3. 1. 1928) - 130. v˘roãí 

narození

8. 3. Mezinárodní den Ïen, v tento den roku 1910 vy‰lo do ulic
40 000 newyorsk˘ch ‰vadlen, aby protestovaly proti ‰pa-
tn˘m Ïivotním podmínkám, poprvé se slavil v roce 1911,
v âR se od roku 1990 oficiálnû neslaví

9. 3. 1919 zemfi. Franti‰ek Urban, malífi (nar. 15. 9. 1868) - 85. v˘-

roãí úmrtí

11. 3. Evropsk˘ den mozku vyhlá‰en Evropskou aliancí DANA
v roce 1998, od roku 1999 se slaví T˘den mozku

11. 3. 1894 nar. Jifií Langer, spisovatel (zemfi 12. 3. 1943) - 110. v˘-

roãí narození

12. 3. pfiijetí âeské republiky do NATO (1999)
12. 3. 1539 zaloÏena praÏská mincovna - 465. v˘roãí zaloÏení

12. 3. 1939 zemfi. Rudolf KfiíÏeneck˘, architekt (nar. 28. 10. 1861) 

- 65. v˘roãí úmrtí

14. 3. 1664 zemfi. Jan Mydláfi, kat tfií praÏsk˘ch mûst, kter˘ v roce 1621 

popravoval sedmadvacet ãesk˘ch pánÛ - 340. v˘roãí úmrtí

14. 3. 1879 nar. Albert Einstein, nûmeck˘ fyzik, jeden ze zakladatelÛ mo-

derní fyziky (zemfi. 18. 4. 1955) - 125. v˘roãí narození

15. 3. Svûtov˘ den práv spotfiebitele, slaví se od roku 1982
15. 3. 1884 nar. Rudolf Piskáãek, skladatel ãeské lidové operety (zemfi. 

24. 10. 1940) - 120. v˘roãí narození

15. 3. 1939 zaãala okupace ãesk˘ch zemí nacistick˘m Nûmeckem 

- 65. v˘roãí

16. 3. 1939 Hitler vydal v˘nos o zfiízení protektorátu âechy a Morava 

- 65. v˘roãí

17. 3. 1934 nar. Richard Honzoviã, hlasatel a televizní komentátor 

- 70. v˘roãí narození

18. 3. 1929 nar. Libu‰e Salabová, operní pûvkynû, pedagoÏka a hlasová 

poradkynû (zemfi. 27. 11. 1997) - 75. v˘roãí narození

19. 3. Mezinárodní den invalidÛ
19. 3. 1729 Jan Nepomuck˘ prohlá‰en papeÏem Benediktem XIII. za sva-

tého - 275. v˘roãí

Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Dûdiãnost je to, v co vûfiíme, kdyÏ máme inteligentní dítû. 

Charlie Chaplin
Známá i neznámá v˘roãí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Klára Tomíãková ................................................................ R˘mafiov

Lucie Dlouhá ...................................................................... Dolní Moravice

Ivana Nûmcová ................................................................... R˘mafiov

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

,

Miloslava MrÀková - Edrovice ........................................................... 80 let

Marie Halabicová - R˘mafiov .............................................................. 80 let

Jifiina Labounková - Janovice ............................................................. 80 let

Hedvika Janeãková - R˘mafiov ........................................................... 81 let

Marie Machalíãková - R˘mafiov ......................................................... 82 let

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

Vûra Hemelíková - R˘mafiov ............................................................... 84 let

Zdenka Zobalová - R˘mafiov .............................................................. 84 let

Emilie Zavadilová - R˘mafiov ............................................................. 88 let

Bohumila ·vecová - Janovice ............................................................ 89 let

Franti‰ek Zigmund - R˘mafiov ........................................................... 90 let

Markéta Liebarsová - R˘mafiov ........................................................... 91 let

Rozlouãili jsme se
Gejza Palo - R˘mafiov .......................................................................... 1938

Anton Ko‰tial - R˘mafiov ...................................................................... 1926

David Bednár - R˘mafiov ...................................................................... 1977

Anna Br‰Èáková - R˘mafiov ................................................................... 1927

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc bfiezen
• Bfiezen - za kamna vlezem.

• Panská láska, Ïenská chuÈ a bfieznové poãasí není stálé.

• V bfieznu-li, v dubnu vítr vûje, hojná úroda se smûje.

• Bfieznové slunce má krátké ruce.

• Zima, kterou bfiezen nese, dlouho s námi je‰tû tfiese.

• JestliÏe bfiezen koÏich stáhl, duben rád by po nûm sáhl.

• Bfieznov˘ sníh zaorati jest, jako kdyÏ pohnojí.

• Dlouho-li bfiezen snûhu hovívá, na obilí úrodn˘ rok b˘vá.

• V bfieznu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.

• Bfiezen bez vody - duben bez trávy.

• Hfimí-li v bfieznu, snûÏí v máji.

• Kolik mlh v bfieznu k nebi stoupá, tolik bude mrazÛ po Velikonocích.

• Kolik bfieznov˘ch mlh, tolik ãervencov˘ch lijákÛ.

• V bfieznu s˘kora volá: Rozsívej! Rozsívej!

• Na svatého ¤ehofie ãáp letí od mofie, Ïába hubu otevfie, lín˘ sedlák, kter˘ neofie.

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - B¤EZEN 2004

6. 3. SVâ 14.00-16.00 Pinká celá rodina (herna stolního tenisu 

pro dûti a rodiãe)

10. 3. SVâ 13.30 Finále soutûÏe pát˘ch tfiíd Entent˘ny

13. 3. SVâ Okresní pfiebor ve stolním tenisu

10.00 SVâ R˘mafiov - Javorník B

14.00 SVâ R˘mafiov - Vápenná

17. 3. SVâ 13.00 Vafiení v klubu

18. 3. SVâ 10.00 a 17.00 Kurz malování kraslic pro dospûlé

20. - 21. 3. SVâ Soustfiedûní TS FREEZE DANCE

22. 3. SVâ 10.30 Keramická dílna pro Zv·

24. 3. SVâ 18.00 Setkání pedagogick˘ch pracovníkÛ

26. 3. kino 15.00 Matefiinka 2004 - Okresní pfiehlídka 

vystoupení dûtí matefisk˘ch ‰kol

27. 3. SVâ 14.00 - 15.00 Cviãíme s míãem - velk˘m i mal˘m

27. 3. SVâ 10.00 Poãítaãe pro dûti

29. 3. SVâ 18.00 Koncert Talianka

30. 3. kino Jaro s Kamarády

Dámsk˘ klub pfii Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov
pfiipravil pro Ïeny:

Paliãkování
kaÏdou stfiedu vÏdy od 10.00 do 12.00

Lektorka: Jana JankÛ

Vy‰ívání richelieu
4. a 11. bfiezna v 10.00 nebo v 17.00

Lektorka: Anna Haniãincová

MALOVÁNÍ
KRASLIC

18. bfiezna
v 10.00 nebo v 17.00

S sebou: - vyfouklá vajíãka

- 30 Kã

Lektorka: Monika Málková
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Mûstská knihovna

Anketa Hledáme nejoblíbenûj‰í knihu
V Mûstské knihovnû v R˘mafiovû se mohou ãtená-

fii od 1. bfiezna vyjádfiit v celostátní anketû

Hledáme nejoblíbenûj‰í knihu k tomu, která kníÏ-

ka je pro nû nejzajímavûj‰í, nejãtenûj‰í, zkrátka

nej.

Jak si vybrat svou nejoblíbenûj‰í knihu?
Nejoblíbenûj‰í knihu lze vybírat podle nerÛznûj-

‰ích hledisek a kaÏd˘ musí rozhodnout, které je

pro nûj nejdÛleÏitûj‰í. MÛÏe to b˘t napfiíklad:

- kniha, která mû nejvíce ovlivnila

- kniha, ke které se ãasto vracím

- kniha, kterou bych doporuãil/a dobr˘m pfiátelÛm

- kniha, která zmûnila mÛj Ïivot

- kniha, na kterou nemohu zapomenout

- kniha, která mne uvedla do jiného svûta

- kniha, kterou bych si s sebou vzal/a jako jedinou 

na pust˘ ostrov apod.

Proã hledáme nejoblíbenûj‰í knihu?
âetba je jednou z nejpopulárnûj‰ích forem spole-

ãenské a kulturní zábavy, ale také jedním z nejdÛ-

leÏitûj‰ích nástrojÛ získávání informací a poznání.

Lidé ãtou pfiedev‰ím proto, aby pfiíjemnû strávili

svÛj voln˘ ãas, povzbudili svou pfiedstavivost, zís-

kali informace a poznání, uvolnili svÛj stres, unik-

li pfied nepfiízní osudu.

V souvislosti s rozvojem nov˘ch médií a dlouho-

dob˘m trendem vizualizace mezilidské komunika-

ce se v populaci stále silnûji projevuje druhotná

negramotnost. Jedná se o jev, kdy se ãlovûk sice

nauãí zvládnout základy psaní a ãtení, ale ztrácí

schopnost pomocí ãetby aktivnû získávat a vyhod-

nocovat informace a promûÀovat je ve znalosti.

Akce „MOJE KNIHA“, organizovaná Svazem

knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ âR

(SKIP), je zamûfiena na v‰echny skupiny obyvatel.

Jedná se o pestrou paletu aktivit na podporu ãetby,

která si klade za cíl zjistit nejoblíbenûj‰í knihy 

obyvatel âeské republiky, zv˘raznit v˘znam ãetby

pro vzdûlání a kaÏdodenní Ïivot, zv˘‰it potû‰ení

z ãetby, roz‰ífiit ãtenáfisk˘ v˘bûr literatury, získat

nové ãtenáfie, podporovat diskusi o ãetbû a zv˘‰it

zájem o sluÏby knihoven.

Kdy budou v˘sledky?
V̆ sledky ankety o nejoblíbenûj‰í knihu obyvatel

âeské republiky budou zvefiejÀovány postupnû: 

7. dubna 2004 - seznam 200 nejoblíbenûj‰ích knih,

ãerven 2004 - seznam 100 nejoblíbenûj‰ích knih,

záfií 2004 - seznam 50 nejoblíbenûj‰ích knih.

Nejoblíbenûj‰í kniha obyvatel âeské republiky bu-

de vyhlá‰ena v T˘dnu knihoven ve dnech 4. aÏ 10.

fiíjna 2004.

Seznamy nejoblíbenûj‰ích knih budou doplnûny

encyklopedick˘mi hesly o autorech a seznamy vy-

dan˘ch dûl.

Kde je moÏno odevzdat hlas pro svou nejoblí-
benûj‰í knihu?
Anketa je v prvé fiadû zpfiístupnûna na samostatné

webové strance www.mojekniha.cz. Provoz webo-

vé stránky a databáze údajÛ zaji‰Èuje Národní kni-

hovna âR a Státní technická knihovna v Praze.

Odkaz na webov˘ formuláfi bude umístûn na we-

bov˘ch stránkách spolupracujících knihoven, in-

stitucí i elektronick˘ch médií.

Dal‰í alternativní formou ‰ífiení ankety mohou b˘t

anketní lístky, které budou k dispozici v knihov-

nách a dal‰ích spolupracujících institucích.

Pomozte nám hledat nejoblíbenûj‰í knihu!
Pfiesvûdãete ãleny své rodiny, své známé a spolu-

pracovníky, aby pfiem˘‰leli o nejoblíbenûj‰í knize

svého Ïivota a odevzdali pro ni svÛj hlas na:

www.mojekniha.cz

Mûstská knihovna R˘mafiov
Vás zve na

PUTOVNÍ PRODEJNÍ
V¯STAVU KNIH
vydavatelství EGMONT

ve dnech 16. - 31. bfiezna 2004

V̆ stava dûtsk˘ch knih rÛzn˘ch ÏánrÛ:

pohádky, leporela, omalovánky,
sportovní kníÏky, sci-fi, Asterix,

hry, zábava aj.

Kupte dûtem knihu s 20% slevou!

Otevírací doba v˘stavy bude shodná

s v˘pÛjãní dobou knihovny.

Bfiezen roku 2004 je v âeské republice opût mûsícem Internetu.
Mûstská knihovna R˘mafiov se rovnûÏ zapojila do celostátnû
vyhlá‰ené akce BMI touto zajímavou a lákavou nabídkou:

„Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny“
7. roãník Bfiezen - mûsíc Internetu BMI

KaÏdou bfieznovou stfiedu od 9.00-10.00 bude internet slouÏit tûm, ktefií

hledají odvahu zaãít a potfiebují k tomu základní instruktáÏ - zdarma

• “Maminky s dûtmi - na Internet do knihovny“

Ve spolupráci s klubem Sluníãko knihovna pfiipravila pro maminky s dût-

mi moÏnost brouzdat po internetu (hlídání dûtí je v knihovnû zaji‰tûno)

kaÏdou bfieznovou stfiedu od 10.00-11.00 pod vedením knihovnic - zdarma

• “Svût poãítaãÛ a Internetu“ - v˘stavka knih s danou problematikou

KaÏdé první úter˘ v mûsíci v 17.00 se koná v mûstské knihovnû
ve spolupráci s muzeem pfiedná‰ka Mgr. Jifiího Karla o historii R˘mafiovska.

Otevírací doba knihovny
Po, Út, ât, Pá - 9.00 - 17.00 hodin So - 8.00 - 11.00 hodin

Ve stfiedu je knihovna zavfiená.

• Internet po cel˘ mûsíc ZDARMA

• „Neboj se a zaãni“

Taneãní skupina Freeze Dance opût sklízela úspûchy
V nedûli 15. února probíhala v Olomouci

taneãní soutûÏ O hanáck˘ koláãek.

R˘mafiov na ní opût reprezentovala skupi-

na Freeze Dance, která pracuje pod vede-

ním Petry âechové pfii Stfiedisku volného

ãasu. âlenové skupiny soutûÏili v katego-

riích Hip-hop sóla a dua, v nichÏ pfiedved-

li perfektní v˘kony. Jejich v˘sledky v nû-

kter˘ch kategoriích dokonce prokázaly, Ïe

v soutûÏi nemají konkurenci, takÏe o prv-

ní místa svádûly r˘mafiovské hip-hoperky

boj mnohdy jen mezi sebou.

V kategorii Hip-hop sóla juniofii obsadili

ãlenové Freeze Dance s pfiehledem prv-

ních pût umístûní. První místo získala

Monika Divácká, druhé Michaela

VyslouÏilová, tfietí Petra Sedláãková, na

bramborové ãtvrté pfiíãce skonãila Ivana

·krkoÀová, na páté jedin˘ muÏ v r˘ma-

fiovské sestavû Michal ZeÈák.

V kategorii Hip-hop dua vybojovaly první

dvû místa opût reprezentantky R˘mafiova.

Zlatou pozici získala dvojice Monika

Divácká a Lucie La‰tÛvková, stfiíbrnou

Petra Sedláãková s Markétou Cickovou.

Jana ·tolfová s Martinou Pavláskovou ob-

sadily ãtvrté místo.

V hlavní kategorii Hip-hop sóla soutûÏila

vedoucí skupiny Freeze Dance Petra

âechová, která suverénnû uhájila první

místo z minulé soutûÏe. Celkovû si tak r˘-

mafiov‰tí taneãníci odvezli ‰est medailo-

v˘ch umístûní a samozfiejmû také ‰est

sladk˘ch koláãÛ. Obrovská radost, která

následovala po vyhlá‰ení vítûzÛ, je pro ce-

lou skupinu Freeze Dance odmûnou za

tvrdou práci a dfiinu, kterou svému koníã-

ku vûnují pfii trénincích. Redakce
Foto: TS Freeze Dance



pátek 5. 3. 19.30

Pfiíbûh z Tokia
Drama (Japonsko 1953)

Kultovní film rozvíjí meditaci nad rozpadem tradiãních japonsk˘ch hodnot.

Stárnoucí manÏelé se vydají do metropole nav‰tívit své dûti, ale zji‰Èují, Ïe si

ve sv˘ch pfiedstavách idealizovali skuteãnost a Ïe jejich pfiítomnost je dûtem

spí‰e na obtíÏ. Stávají se figurkami, clouman˘mi hektick˘m ruchem velko-

mûsta. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 6. 3. 19.30
Mazan˘ Filip

Parodie (âR 2003)

Ostfie nabitá parodie, inspirovaná detektivními pfiíbûhy o Philu Marlowovi.

Tomá‰ Hanák v hlavní roli bere zákon do sv˘ch rukou. Ov‰em drsná mûstská

prérie Los Angeles roku 1937, kterou se plahoãí za sv˘mi pfiípady, na nûm za-

nechává mnohé rány, aÈ uÏ od zloãincÛ ãi od zkorumpované policie. Dále hra-

jí: Jaroslav Du‰ek, Pavel Li‰ka, David Vávra ad. Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 12. 3. 19.30
Návrat

Thriller (Rusko 2003)
Mal˘ Ivan si vyslouÏí povûst zbabûlce. Potupu následuje ‰ok - u domu parku-

je auto a v matãinû posteli spí neznám˘ muÏ - otec. Ivan a jeho star‰í bratr

Andrej tonou v rozpacích, neboÈ se jim nedostává patfiiãného vysvûtlení. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 13. 3. 18.00 (!)
Hledá se Nemo

Animovan˘ rodinn˘ film (USA 2003)
V pestrobarevn˘ch hlubinách Velké útesové bariéry, v pfiíbytku ze sasanek,

bydlí Marlin se sv˘m jedin˘m synem Nemem. Nemo je velmi zvídav˘, a tak

se mu jednou pfiihodí, Ïe je na volném mofii uloven a skonãí v akváriu. A je na

Merlinovi, aby ho na‰el a osvobodil. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 19. 3. 19.30
Sloní muÏ

Drama (USA 1980)

Pfiíbûh se opírá o autentické materiály a skuteãné Ïivotní osudy Johna

Merricka, muÏe znetvofieného multiplexní neurofibromatózou, jenÏ byl atrak-

cí viktoriánského Lond˘na. Film v‰ak zachycuje hlavnû zrÛdnost chování 

ostatních, „normálních“ lidí. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 20. 3. 19.30
Master & Commander: Odvrácená strana svûta

Akãní velkofilm (USA 2003)
Námofiní kapitán Jack Aubrey mífií se svou lodí pfiímo do jedné z námofiních bitev

proti Napoleonovu loìstvu. Aubrey je stateãn˘ bojovník, milovník kultivované

a vtipné konverzace a skvûl˘ houslista. Protûj‰kem je mu jeho pfiítel Stephen, lékafi

a vynikající britsk˘ ‰pión. V hlavní roli: Russell Crowe. Pfiístupn˘ od 12 let
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!!! UpozorÀujeme na zmûnu promítání v r˘mafiovském kinû !!!
!! Od zaãátku bfiezna je promítání v nedûli zru‰eno !!

! V pátek promítáme od 19.30 !

a Filmového klubu

Objev a legenda
Závûr patfií mistrÛm, fiíká jedno pofiekadlo. Pro leto‰ní jubilejní filmovou pfiehlíd-

ku Projekt 100 to ov‰em tak docela neplatí uÏ proto, Ïe Ïádn˘ ze snímkÛ, které

byly do desátého roãníku vybrány, nebyl co do kvality slab‰í neÏ ostatní a v‰ech-

ny se tak dají bezpochyby oznaãit za mistrovské. Neznamená to ov‰em, Ïe by ne-

bylo moÏné najít mezi nimi rozdíly. Pofiadí promítan˘ch filmÛ, jeÏ bylo urãeno

pro r˘mafiovsk˘ Filmov˘ klub, zpÛsobilo, Ïe poslední dva pfiehlídkové snímky,

které budeme moci shlédnout 12. a 19. bfiezna, nesou jiÏ ve jménech sv˘ch tvÛr-

cÛ pfiíslib v˘jimeãné konfrontace. Jde totiÏ o reÏiséry i filmy patfiící do rámce ji-

n˘ch kulturních kontextÛ, je‰tû nedávno vníman˘ch jako protichÛdné. Oba autofii

pfiitom ve sv˘ch dílech vystihují vlastní kulturní prostor a jeho duchovní atmo-

sféru s velkou ryzostí. Rusa Andreje Zvjaginceva a Ameriãana Davida Lynche

kromû toho rozdûluje vûk - nejen ten fyzick˘, ale pfiedev‰ím profesní. Zatímco

Lynch pfiedstavuje Ïivoucí legendu svûtové kinematografie, Zvjagincev byl tepr-

ve loni „objeven“.

Snímek Návrat, debut ruského reÏiséra Andreje Zvjaginceva z roku 2003, obletûl

filmov˘ svût jako velká senzace. Pfiekvapivû vyzrálá prvotina získala Zlatého lva

v Benátkách, ocenûní Evropské filmové akademie a aspirovala i na oscarovou

nominaci (do kategorie nejlep‰ích cizojazyãn˘ch filmÛ nakonec zafiazena nebyla).

Návrat je pfiitom oznaãován za film vyloÏenû rusk˘, srovnateln˘ s díly Andreje

Tarkovského, nepoznamenan˘ vlivem americké „továrny na sny“ a souãasnû v˘-

raznû pfievy‰ující soudobou ruskou tvorbu mnohdy upadající do provincionalis-

mu.

Návrat má skuteãnû v‰echny pfiedpoklady oslovit jak amerického, tak evropské-

ho diváka. Jeho nesloÏit˘ dûj v prvním plánu zachycuje oblíbené, vûãné téma - ro-

dinné drama s mezigeneraãním konfliktem. Ústfiední postava otce, kter˘ se po de-

seti letech nezvûstnosti náhle vrátil k rodinû, je v‰ak obestfiena neproniknuteln˘m

tajemstvím, které udrÏuje diváka v napûtí a Ïiví jeho pochyby o podstatû otcovy

úlohy. Trval˘ pocit nejistoty autor bûhem pfiíbûhu stupÀuje a nenechává jej roz-

plynout ani v tragickém závûru, do nûjÏ vyústí v˘let otce a jeho dvou synÛ, vzpur-

ného Ivana a pfiizpÛsobivého Andreje, na ostrov uprostfied jezera. Záhada otcovy

minulosti zÛstává neodhalena, ov‰em smysl jeho neohlá‰eného a nevysvûtleného

návratu nakonec pfieci jen vycítíme. V rovinû pfiíbûhu je jím náznak opoÏdûného

sblíÏení. ZvjagincevÛv snímek má v‰ak i rovinu podobenství, odráÏející údûl ce-

lé ruské spoleãnosti, kterou charakterizuje potlaãená, ãi spí‰e selhávající role muÏ-

ské autority, pro prastarou patriarchální kulturu tolik dÛleÏitá.

Narozdíl od Zvjaginceva má proslul˘ David Lynch svÛj celoveãerní debut jiÏ

drahnû let za sebou. Byl jím experimentální snímek Mazací hlava z roku 1976.

O ãtyfii roky pozdûji vznikl Sloní muÏ, kter˘ má s prvotinou spoleãnou fascinaci

lidsk˘mi monstry a bi-

zarností obecnû.

Vût‰ina Lynchov˘ch fil-

mÛ i jeho televizní seri-

ál Mûsteãko Twin Peaks
se vyznaãuje jakousi

potmû‰ilou aÏ ironic-

kou zálibou v odhalo-

vání zla, které ovládá na

povrch spofiádanou lid-

skou komunitu. Autor

k tomu vyuÏívá, mnoh-

dy s parodujícím zámû-

rem, postupy triviálních

ÏánrÛ - kriminálky, pfiíbûhÛ ãervené knihovny, fantasy ãi klasického hororu. I pro-

to je povaÏován za typického pfiedstavitele filmové postmoderny. V̆ jimeãnû v‰ak

vystoupí nad úroveÀ odkr˘vané pudovosti a pfiesáhne ji humanistickou tendencí,

s níÏ usiluje naznaãit to, co z pouhého zvífieckého tvora ãiní ãlovûka.

John Merrick alias Sloní muÏ je v podstatû obdobou Hugova Quasimoda, kter˘

stejnû jako on ukr˘val ve znetvofieném tûle u‰lechtilou du‰i, vzne‰enûj‰í a ãist‰í,

neÏ jakou se honosila fiada „normálních“ lidí v jeho okolí. LynchÛv pfiíbûh je si-

tuován do Lond˘na viktoriánsk˘ch 80. let 19. století, do ovzdu‰í prÛmyslové re-

voluce, ale také popularity panoptikálních senzací. Rozlet ducha se tu mísí s od-

pudivou pfiízemností. Z muãivé a nedÛstojné role pouÈové atrakce vysvobozuje fy-

zicky poznamenaného Merricka lékafi, kter˘ mu poskytne útoãi‰tû pfied lidskou

zlobou ve své nemocnici. Tam prochází Sloní muÏ metamorfózou, na jejímÏ kon-

ci stojí (alespoÀ vnitfinû) jako ãlovûk.

Pokud bychom nutnû chtûli hledat nûjaké pojítko mezi obûma filmy, snad bychom

je mohli spatfiovat v absenci nûkteré rodiãovské role. ZvjagincevÛv Návrat rozví-

jel téma selhání otce, v Lynchovû Sloním muÏi postrádá hlavní hrdina matku co-

by zosobnûní ochranitelské lásky. Konstruovat ‰iroce kulturní zobecnûní tohoto

motivu by v‰ak bylo v pfiípadû Sloního muÏe pfiepjaté, vÏdyÈ matefiská role je 

odedávna spojena s rodinnou intimitou, a nikoliv se spoleãensk˘mi systémy.

Nicménû matka hraje v Merrickovû pfiíbûhu zásadní úlohu, jak ostatnû potvrzuje

i Lynchovo nûkdy kritizované „mystické finále“. Jeho vyústûní je i pfies svou po-

nûkud efektní zastfienost o nûco jasnûj‰í neÏ je tomu v „prostém“ pfiíbûhu Andreje

Zvjaginceva. S interpretací obou filmov˘ch skvostÛ se v‰ak musí nakonec vypo-

fiádat divák sám. ZN
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Ederové zaloÏili a po sobû téÏ po-

jmenovali Edrovice, jeÏ jsou dodnes

pfiipomínkou jejich existence na

R˘mafiovsku. Obnovili nejednu ves,

jeÏ byla pustá uÏ od uhersk˘ch válek

(1474). T˘kalo se to pfiedev‰ím

Ondfiejova a Staré Vsi, jejíÏ pÛvodní

název uÏ lidé v té dobû dávno zapo-

mnûli. Celou druhou pÛli 16. století

poznamenal neustál˘ pfiíliv kolonis-

tÛ z rÛzn˘ch krajÛ, coÏ svûdãí o so-

lidních pomûrech na R˘mafiovsku.

Starou Ves a Edrovice osadili v le-

tech 1570/1607 pfiíchozí z Kladska

a ·umperska. 1554-98 pfiicházeli

noví lidé spí‰e ze Slezska vãetnû

Bruntálska i ze vzdálenûj‰ích krajÛ.

Jen máloktefií se pfiestûhovali z ji-

n˘ch vesnic janovického panství.

Mezi pfiíchozími se objevují vedle

pfievaÏujících NûmcÛ téÏ nemnozí

Nechra‰tkovi, Bublové, Va‰átkové,

Urbanovi, ·kolaudovi, Ha‰kové,

Bendové, Hubkové, Ráãkové ãi

Machové. Ti, kdo vytrvali, potom

v prÛbûhu 17. století zcela splynuli

s nûmeck˘m prostfiedím, stejnû jako

tomu bylo obrácenû na panstvích

s pfievahou Ïivlu ãeského.

Na Sovinecku pfieváÏili kolem roku

1534 luteráni podobnû jako na jano-

vickém panství 1555. Za protestant-

sk˘ch BoskovicÛ byli katolíci tvrdû

tlaãeni k pfiestupu na luterství podle

Aug‰purského míru (1555), pfiesnûji

podle dohody mezi protestantskou

a ligistickou katolickou ‰lechtou, jeÏ

znûlo „cuius regio, eius religio“, tedy

„ãí panství (panování), toho nábo-

Ïenství“. Pravidlo platilo pro ¤í‰i

fiímskou (Nûmeckou), jejíÏ

v˘znamnou souãástí bylo

i království ãeské jiÏ o dob

sv. Václava. Na tolerantní

Moravû se zpravidla 

uveden˘ úzus neprosa-

zoval a Sovinecko

s Janovickem byly

vzácnou v˘jimkou.

Nespornû volnûj‰í ka-

tolictví se na Jesenicku

stfietlo s tvrdou dogma-

tickou reformací, jeÏ

niãila star‰í gotické 

umûní v nesvatém zápalu

obrazoborectví a vnuco-

vala víru tûm, které za totéÏ

dfiíve odsuzovala. KdyÏ tfieba

roku 1591 chtûla katoliãka

z Fr˘dlantu pokfitít své novorozenû,

musela s robátkem pevnû se‰nûrova-

n˘m v povijanu jít pû‰ky aÏ do

Slavonína u Olomouce, jak pozna-

menává pastor Gabriel ve farní kro-

nice. Vavfiinec Eder dokonce nechal

vytvofiit speciální „Agendu“, tuhá

pravidla pro kazatele a kostelní sluhy

na panství Sovinec, aby snad náho-

dou neuhnuli od pravé vûrouky.

RyÏovi‰Èskému pastoru Gabrielovi

nebyla, stejnû jako prost˘m vûfiícím,

cizí ani víra ve vlkodlaky a ãarodûj-

nice. Za Ederov˘ch nástupcÛ se v‰ak

strach zmûnil v nebezpeãnou víru ve

v‰udypfiítomnost ìábla, jeÏ po-

zdûji zesílila do stra‰liv˘ch

dÛsledkÛ na planoucích

hranicích. Na druhé stranû

se znaãnû zvedla zane-

dbávaná kultura. Nej-

pozdûji 1586 jiÏ exi-

stovala ‰kola v Ry-

Ïovi‰ti a 1594 v Dolní

Moravici, zde se v‰ak

uãilo v kostele. Hy-

giena nebyla nijak

zvlá‰È dokonalá, a Ry-

Ïovi‰tû se proto neu-

bránilo stejn˘m moro-

v˘m ranám jako R˘-

mafiov.

Ederové, jak vidût z jejich

nedlouhé existence, v‰ak ni-

jak neopl˘vali plodností, jedno

dítû bylo v dobách nevalné lékafiské

péãe, morÛ a vysoké dûtské úmrt-

nosti i v nejvzne‰enûj‰ích rodinách,

coÏ jinak nebylo v aristokratick˘ch

rodinách obvyklé. Znaãnû tím zvy-

‰ovali riziko vymírání rodu.

Vavfiinec a jeho Ïena Sára Salysovna

z Hir‰perka mûli rovnûÏ pouze

Annu, jediné dítû, tedy Ïádného

muÏského dûdice. Velk˘ majetek na-

shromáÏdûn˘ s takov˘m úsilím ve

tfiech generacích pfie‰el po otcovû

smrti na dceru a nadûjní Ederové

Vavfiincem vymfieli po meãi. Anna

nemûla kromû svého pÛvodu jiÏ nic

spoleãného s janovick˘m panstvím,

které uÏ dfiíve otec opustil. Pfiesto

v‰ak stále velice bohatá dívka zÛsta-

la nadále neobyãejnû Ïádoucí dûdiã-

kou. V‰ak také její nastávající Jan

Kobylka z Kobylí, horliv˘ protes-

tant z velmi rozsáhlého rytífiského

rodu, nebyl Ïádn˘ nuzák, ale

s Anin˘m vûnem se rázem vy‰vihl

mezi nejbohat‰í moravské pány

markrabství. Roku 1594, dva roky

po smrti otce, si jej Anna vzala za

„manÏela svého milého“ a nejspí‰e

nijak zku‰ená hospodáfika a osifielá

Ïena téÏ za spolumajitele panství -

„tak jakÏ jest to nebo‰tík Lorenc

Eder z ·tiavnice, otec mÛj, drÏel

a toho uÏíval, nic ov‰em z toho ne-

vymieÀujíce i na to v‰echno, kdeÏ co

mám a nebo je‰tû jmíti budu, pfiijí-

mám na prav˘ a jednostejn˘ spolek

a ãiním jej svého pravého spoleãní-

ka.“ Sice se na první pohled zdá, Ïe

sÀatek vycházel spí‰e z kalkulace

neÏ ze skuteãné lásky, ale nenechme

se m˘lit, svatební smlouva byla teh-

dá povinností i v mû‰Èansk˘ch a sel-

sk˘ch vrstvách vÏdy a ne kaÏdá svat-

ba byla jen pfiáním rodiãÛ. Ale i tak

pfiiznejme, Ïe cit je dodnes znaãnû

prchav˘ element. Mgr. Jifií Karel

Ederové zakladatelé a vûfiící

Z historie

Obãanské sdruÏení BFAA Oldies
srdeãnû zve nejen sportovce na

3. spoleãensk˘ ples sportovcÛ
a sportovních pfiíznivcÛ

sobota 20. 3. 2004, 19.30 hod.
SVâ v R˘mafiovû

Mûstské muzeum  a galerie Octopus

6. 3. - 28. 3. 2004
Vladimír Halla - Hledání ztraceného ãasu

(malba, grafika)

Otevírací doba Mûstského muzea R˘mafiov
Po: zavfieno

Út - So: 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Ne: 13.00 - 16.00

Pozor zmûna!
Od 1. bfiezna bude kryt˘ bazén

v pondûlky pro vefiejnost uzavfien!

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 17.00 hodin

Stfieda 14.00 - 19.00 hodin

âtvrtek 14.00 - 18.00 hodin

Pátek 14.00 - 20.00 hodin

Sobota 13.00 - 19.00 hodin

Nedûle 13.00 - 19.00 hodin

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

Pozor zmûna vstupného!
(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.)

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

Vedení bazénu v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v bfieznu

Bazén v Bfiidliãné

Vstupné: 80 Kã
Vstupenky je moÏno zakoupit na SSO· Prima

u Mgr. Pavla Nehery nebo v prodejnû nábytek-elektro p. Ichy.

Program:

❖ maÏoretky
❖ taneãní vystoupení
❖ módní pfiehlídka
❖ zlat˘ hfieb veãera

- dvojice fakírÛ

K tanci
a poslechu
bude hrát
Formule
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Co dnes s pÛstem? Nûkolik poznámek k postnímu období
Popeleãní stfiedou, která letos pfiipadla

na 25. února, jsme vstoupili do ãtyfii-

cetidenního pfiedvelikonoãního obdo-

bí církevního roku, které se naz˘vá

postní. Má tato skuteãnost nûjak˘ v˘-

znam i pro vût‰inu lidí, ktefií se církev-

ního Ïivota neúãastní?

Slovo pÛst dnes zní ponûkud cize. Asi

málokdo chápe jeho prav˘ v˘znam.

Vût‰inou si jej spojujeme s hubnutím,

se sniÏováním nadváhy. Ano, pÛst

v sobû obsahuje i sloÏku zdravotní.

Na‰i pfiedkové jiÏ dávno pfiedtím, neÏ

se postní období stalo souãástí církev-

ního roku, vûdûli, Ïe závûr zimy je pro

na‰e organismy dosti nároãn˘, a proto

není dobré své tûlo zatûÏovat tûÏk˘mi

potravinami. Spí‰e je tfieba jej oãistit.

Proto se v této dobû nejedlo maso.

I slovo karneval, neboli masopust,

znamená do ãe‰tiny pfieloÏeno rozlou-

ãení s masem.

Oãistná funkce pÛstu má i svÛj du-

chovní v˘znam. V náboÏenství je pro-

stfiedkem, jak se soustfiedit, zbavit se,

oãistit se od vûcí, které by rozptylova-

ly pfii snaze porozumût BoÏí vÛli, pfii

zti‰ení, meditaci. Pfiedev‰ím se tak dû-

je omezováním v jídle. KdyÏ se totiÏ

ãlovûk dobfie nají, má chuÈ jít spát,

a ne pfiem˘‰let, modlit se.

A tato, fieknûme, duchovní dimenze se

naplnila i v kfiesÈanském obsahu toho-

to období. Postní doba se pevnû ustá-

lila pfiibliÏnû od ãtvrtého století po

Kristu. Pfiedstavuje ãtyfiicet dní, kdy se

vûfiící pfiipravují na Velikonoce.

Zaãíná jiÏ zmiÀovanou Popeleãní stfie-

dou. Sypání popela na hlavu bylo tra-

diãnû symbolem pokání, tedy vyjádfie-

ní lítosti nad hfiíchem. Oznaãení ãela

popelem bylo z poãátku urãeno pro

vefiejné hfií‰níky. Postupnû, po vymi-

zení praxe vefiejného pokání, zÛstalo

od desátého století zachováno jako

symbol pro v‰echny vûfiící. Období

ãtyfiiceti dní vychází z toho, Ïe v bibli

je ãíslo ãtyfiicet symbolick˘m ãíslem.

âtyfiicet let putovali Izraelci po pou‰ti,

neÏ vstoupili do zaslíbené zemû.

âtyfiicet dní se JeÏí‰ postil, neÏ se pod-

le evangelia setkal s ìáblem, kter˘ jej

pokou‰el.

BohosluÏby jsou v tomto období za-

mûfieny na to, aby si kfiesÈané uvûdo-

mili, Ïe KristÛv Ïivot, kter˘ nám má

b˘t vzorem, byl stál˘m zápasem se si-

lami zla. K tomu jsou zamûfieny texty,

ze kter˘ch vycházejí kázání. Po této

pfiípravû si mnohem lépe uvûdomíme,

jak˘ v˘znam má velikonoãní zvûst

o Kristovû ukfiiÏování a zmrtv˘chvstá-

ní. Postní období bylo také dobou pfií-

pravy adeptÛ kfitu, katechumenÛ.

Ov‰em pojem pÛstu mÛÏeme zobec-

nit na cel˘ Ïivot. KfiesÈansk˘ Ïivot,

pokud je brán váÏnû, je vlastnû cel˘

do urãité míry postem. Zfiíkáme se

toho, co nám neprospívá a co nás od-

vádí od Boha a tím od smûfiování

k plodnému, naplnûnému Ïivotu.

Obecnû platí, Ïe zfieknutí se vûcí, tfie-

ba i dobr˘ch a pfiíjemn˘ch, pro urãi-

t˘ cíl, odloÏení uspokojení, je zákla-

dem úspûchu v jakékoli ãinnosti.

KdyÏ to umíme, nic nás nezotroãí, na

niãem nemusíme b˘t závislí.

Odfieknutí si nûkter˘ch vûcí také mÛ-

Ïe lépe pomoci k tomu, abychom si

uvûdomili, Ïe nejsou tak samozfiej-

mé, jak by se nám mohlo zdát.

Marek Ry‰ánek,
kazatel âeskobratrské církve

evangelické v R˘mafiovû

Co je to, kdyÏ se fiekne
Na téma pÛst

Popeleãní stfieda 25. února ohlásila západním kfiesÈa-

nÛm nadcházející ãtyfiicetidenní období pÛstu pfied

Velikonocemi, nejdÛleÏitûj‰ími kfiesÈansk˘mi svátky

v roce, které pfiipomínají ukfiiÏování a zmrtv˘chvstá-

ní JeÏí‰e Krista. Pravoslavní kfiesÈané toto období

rovnûÏ dodrÏují, jejich Velk˘ pÛst (neboli svatá ãtyfii-

cátnice) zaãal jiÏ 23. února tzv. âist˘m pondûlím.

K ãemu ale vlastnû ãtyfiicetidenní postûní slouÏí a jak

probíhá? Co je jeho podstatou? Hladovûní?

Pro zaãátek musíme zdÛraznit, Ïe mezi pojmy pÛst

a hladovka rozhodnû nelze klást rovnítko, alespoÀ ne

v náboÏenském kontextu, aãkoliv souãástí postního

období je i jistá zdrÏenlivost vÛãi jídlu. Pravoslaví

má pro postní t˘dny pfied Paschou (Velikonocemi)

velmi pfiesné pokyny, co je kdy povoleno jíst, a co ni-

koliv (obvykle je moÏné jíst aÏ po tfietí hodinû odpo-

ledne a je pfiitom nutno vyh˘bat se masit˘m pokr-

mÛm, vínu a olivovému oleji). Západní kfiesÈané se

v dobû pÛstu rovnûÏ omezují v jídle, vzdávají se jed-

noho ãi dvou jídel dennû, odepírají si maso a alkohol,

ale také koufiení, sledování televize, nakupování, te-

dy konzumní zpÛsob Ïivota.

PÛst ov‰em není vymoÏeností kfiesÈanÛ, tento zvyk je

typick˘ také pro islám a judaismus (Îidé se postí na-

pfi. na svátek Jom kipur neboli Den smífiení ãi bûhem

pfiesnic ãili Slavnosti nekva‰en˘ch chlebÛ). PÛst, ãas-

to velmi striktní, je obvyklou praktikou ve v˘chod-

ních náboÏenstvích. KaÏd˘ náboÏensk˘ smûr poÏa-

duje ponûkud jin˘ prÛbûh pÛstu, ale jeho základní

smysl je tent˘Ï. Co tedy znamená, kdyÏ se fiekne.

PÛst
Slovo pÛst (nûm. fasten) se odvozuje od gótského fa-
stan, které znamená „zastavit se, sebrat se, seãkat“,

nebo od starohornonûmeckého fasto, coÏ znamená

„pevn˘, jist˘, úpln˘“. Starobyl˘ kofien slova osvûtlu-

je i podstatu jeho v˘znamu. PÛst obecnû znamená

pevné a vytrvalé odfiíkání se v‰eho, co není nezbytné,

co mÛÏeme postrádat a co nás v bûÏném Ïivotû sva-

zuje. Tím, Ïe se ãlovûk dobrovolnû odpoutá od tûles-

n˘ch poÏitkÛ, dostává pfiíleÏitost ponofiit se hloubûji

do svého vnitfiního svûta, zastavit se na horeãné ces-

tû za uspokojováním momentálních Ïádostí tûla, setr-

vat v pokoji a vûnovat se rozjímání.

V kfiesÈanském slova smyslu je tato kontemplace

spojena s modlitbou, jejímÏ prostfiednictvím se ãlo-

vûk pfiibliÏuje k Bohu. KfiesÈané pÛstem vyjadfiují své

ztotoÏnûní s Kristovou obûtí a smífiení s vlastním o-

sudem. Pokorné následování Spasitelovy cesty sym-

bolizuje udûlení popelce na Popeleãní stfiedu. Ov‰em

smyslem pÛstu není jen odfiíkání a pokání, ale také

dobroãinnost. V‰e, co se postní obûtí u‰etfiilo, by mû-

lo b˘t vûnováno lidem, ktefií to potfiebují.

âeské slovo almuÏna vzniklo z fieckého elemos˘ne,

které znamená soucit, milosrdenství. Dnes pod tímto

pojmem chápeme urãit˘ dar, obvykle penûÏní, kter˘

je vûnován na dobroãinné úãely. Slovo almuÏna

ov‰em ztrácí své pÛvodní kladné zabarvení a získává

spí‰e pejorativní pfiíznak. Dnes v nûm vidíme spí‰e

v˘raz, kter˘ oznaãuje nûjakou nepatrnou, a proto ne-

dostaãující pomoc ãlovûku v nouzi. Smysl tohoto za-

starávajícího slova je v‰ak jin˘, mnohem ‰ir‰í, zna-

mená jakoukoliv pomoc, která pfiichází z dobré vÛle,

z vlastních prostfiedkÛ a sil. Nemusíme tedy zrovna

odkládat kÛrky chleba ãi drobné peníze, abychom nû-

komu poskytli almuÏnu. Nûkdy staãí jen upfiímnû

a pozornû naslouchat.

Saum
Tento v˘raz oznaãuje islámskou formu pÛstu, která

se dodrÏuje bûhem ramadánu, devátého mûsíce is-

lámského kalendáfie. Ramadán není pevnû spojen

s urãit˘m roãním obdobím jako postní období kfies-

Èanské, ale naopak je pohybliv˘ v závislosti na lunár-

ním cyklu. Islámsk˘ pÛst znamená naprosté odmítá-

ní potravin, nápojÛ, intimního styku a koufiení od

rozbfiesku do soumraku kaÏdého dne mûsíce ramadá-

nu. Má rovnûÏ náboÏensk˘ smysl, je oslavou Alláha,

vyjádfiením lásky k nûmu a hledáním jeho milosti,

a je proto rovnûÏ spojen s modlitbami. TfiebaÏe je ten-

to v˘znam pÛstu pro muslimy základní, spatfiují

v nûm i dal‰í pfiíznivé aspekty, mimo jiné pûstování

trpûlivosti, nesobeckosti a soucitu s trpícími, pevné

vÛle a skromnosti, ovládání fyzick˘ch Ïádostí, ale ta-

ké oãi‰tûní du‰e, kterou pln˘ bfiich nestahuje k zemi.

Muslimové si uvûdomují i zdravotní v˘znam pÛstu

a fakt, Ïe dobrovolná hladovka proãi‰Èuje tûlo, ulevu-

je zaÏívacímu systému a pÛsobí blahodárnû také na

du‰evní vyrovnanost.

Stejnû jako kfiesÈané, i muslimové spojují pÛst s roz-

dáváním milodarÛ. Forma vykonávání dobroãinnosti

je v‰ak pfiesnû kanonizována. Muslimové vûdomi si

toho, Ïe fiada vûfiících pfiísná postní pravidla nedodr-

Ïuje, uplatÀují na rÛzné prohfie‰ky systém sankcí.

Vedle náhrady pfieru‰en˘ch postních dnÛ nûkolika

dny pÛstu navíc v nûm figuruje i povinnost nakrmit

a o‰atit urãit˘ poãet chud˘ch lidí, ãi dokonce vykou-

pit svobodu otroka. Po dokonãení pÛstu v mûsíci ra-

madánu musí b˘t navíc rozdána zvlá‰tní dobroãinná

dávka známá jako sadqatu-1-fitr (dobroãinnost na

poãest konce pÛstu). Postní pravidla vycházejí z do-

poruãení proroka Muhammada.

Ekáda‰í
Také hinduismus vyuÏívá rituálního pÛstu, jemuÏ pfii-

suzuje náboÏensk˘ smysl, vymezuje pro nûj vhodná

období a urãuje jeho pravidla. Kr‰na, vtûlení boha

Vi‰ny, ustanovil jisté zvlá‰tû pfiíznivé dny, které jsou

ideální pro pÛst a celkov˘ oãistn˘ obfiad. Tyto dny se

jmenují Ekáda‰í, je jich nûkolik a ke kaÏdému z nich

se váÏe urãit˘ pfiíbûh. Ekáda‰í oznaãuje jedenáct˘

den ub˘vajícího i pfiib˘vajícího Mûsíce a upomíná na

zjevení Vi‰nuovy mahá ‰akti neboli vnitfiní energie,

která se v podobû dívky v tento den vyjevila z jeho

transcendentálního tûla a porazila zlého démona

Muru. Hinduisté vûfií, Ïe pfiísn˘ pÛst dodrÏen˘ v den

Ekáda‰í jim zajistí oãi‰tûní od hfiíchÛ v‰ech minul˘ch

ÏivotÛ a zaruãí, Ïe vstoupí do království Nejvy‰‰ího

Pána. Úãinnost pÛstu, kter˘ je dodrÏen v tento den, je

podle hinduistÛ obzvlá‰tû velká. V jednom z pfiíbûhÛ

o Ekáda‰í se pí‰e, Ïe ten, kdo dodrÏí jedin˘ pÛst na

Ekáda‰í, obdrÏí stejné zásluhy jako ten, kdo nasytí je-

den tisíc poutníkÛ kaÏd˘ den po dobu ‰edesát tisíc let.

Hinduista, kter˘ sloÏí slib pÛstu, nesmí po cel˘ den

pfiijímat potravu, mûl by se také vyhnout spánku a se-

xu. Kromû toho musí vykonat oãistnou lázeÀ, recito-

vat mantru a ráno, po noci strávené opûvováním

Nejvy‰‰ího Pána, by mûl obdarovat bráhmany (knû-

Ïí), poklonit se jim a prosit o odpu‰tûní hfiíchÛ.

Bûhem pÛstu nesmí mluvit s lidmi, ktefií nedodrÏují

náboÏenské zásady, a také se zlodûji, pomluvaãi,

zpustlíky a s tûmi, ktefií jedí psy (!).

Stejnû jako ve v‰ech ostatních náboÏensk˘ch smû-

rech i v hinduismu je postní období spojeno s oãis-

tou tûla i ducha, se zdrÏenlivostí, pfiísnou kázní,

modlitbami, horliv˘m uctíváním boÏstev a s dobro-

ãinností. V̆ sledkem pÛstu má b˘t záruka osvoboze-

ní du‰e z kolobûhu reinkarnací. Postní rituál má

v‰ak i úãel praktick˘ - trénování mysli aÏ k jeho na-

prostému ovládnutí. Jogíni jsou dokonce schopni

pfii dlouhodobém pÛstu pfiijímat prostfiednictvím

soustfiedûné mysli energii ze vzduchu, z tzv. prány.

Pfiijímání a zpracovávání potravy je totiÏ z jejich

hlediska nikoliv proces vedoucí k získání energie,

ale naopak k její ztrátû, o vynaloÏen˘ch penûzích

a ãase ani nemluvû. Tento pfiístup je sice otázkou

dlouhé a odhodlané cesty k dokonalosti, mÛÏe v‰ak

b˘t velmi inspirativní. Zvlá‰tû pro nás âechy, ktefií

jsme vzhledem k politickému v˘voji v na‰í zemi

dosud nepfiestali utahovat opasky. ZN
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... A opût paní fieditelka Zavadilová ...
Prolistovat minulé ãíslo R˘mafiovského horizontu

a zÛstat klidnou po pfieãtení otázek a odpovûdí pa-

ní fieditelky, to opravdu dá hodnû pfiemáhání.

Jako ãlenka v˘boru SRP· a tfiídní dÛvûrnice tfiídy

septimy pfii Gymnáziu R˘mafiov uvedu pár skuteã-

ností, které moÏná budou zároveÀ i odpovûdí na

nûkteré otázky poloÏené si paní fieditelkou ve zmí-

nûném ãlánku v pfiede‰lém ãísle.

Na poãátku ‰kolního roku 2003/2004 jsme se popr-

vé za existence SRP· setkali se situací, kdy fieditel-

ka ‰koly odmítá spolupráci s v˘borem SRP· a sou-

ãasnû nepovoluje konání plenární chÛze SRP· na

pÛdû gymnázia. Jako vysvûtlení uvádí, Ïe tato orga-

nizace po právní stránce neexistuje, Ïe nemá po-

tfiebnou registraci. Bylo zbyteãné dokazovat fieditel-

ce ‰koly pfii jednání s pfiedsedou a místopfiedsedou

v˘boru, Ïe registrace, jak ukazují potvrzené stanovy

organizace SRP·, byla provedena jiÏ v roce 1992,

konkrétnû 22. 9. 1992 na ministerstvu vnitra âR.

Na schÛzi rodiãÛ studentÛ gymnázia, kterou svola-

la p. fieditelka v záfií loÀského roku bez vûdomí v˘-

boru SRP·, a které se ne v‰ichni rodiãe zúãastnili,

byl souãasn˘ stav mezi p. fieditelkou a SRP·, její-

mi ústy nazván jako nepfiátelsk˘. Toto stanovisko

pfiítomní zástupci v˘boru SRP· ihned a na místû

samém odmítli. V Ïádném pfiípadû, aspoÀ z na‰í

strany, není nepfiátelsk˘. Je to spí‰e stav monolo-

gu, kdy jedna ze stran, SRP·, se snaÏí o pfiátelsk˘

dialog, ov‰em ze strany vedení ústavu je brán, aã

nám není jasné proã, jako protiútok. Pfiitom se sna-

Ïíme pouze pfiená‰et prostfiednictvím tfiídních dÛ-

vûrníkÛ do v˘boru SRP· a následnû pfies pfiedsedu

v˘boru SRP· na vedení ‰koly problémy a názory,

které existují mezi rodiãi a studenty s jedinou my‰-

lenkou, Ïe tyto pomohou p. fieditelce a pedagogÛm

pfii jejich kaÏdodenní práci, a Ïe vzájemné konzul-

tování názorÛ bude pfiínosem pro obû strany a pfie-

dev‰ím pak pro studenty.

Situací ve kter˘ch se stfietávaly a stfietávají na‰e

názory bylo hned nûkolik:

1. PoÏadavek na p. fieditelku o moÏnost uskuteãnit

tfi. schÛzky aspoÀ s mûsíãním pfiedstihem pfied kla-

sifikací.

2. Nespokojenost studentÛ a rodiãÛ s vyuãující

chemie p. Jakoubkovou (podot˘kám, Ïe v souãas-

né dobû jiÏ nepÛsobí na na‰í ‰kole).

3. Neustálé prosazování matematiky na úkor ji-

n˘ch pfiedmûtÛ.

4. Propu‰tûní p. Vaculové, která byla nesporn˘m 

oÏivením na‰eho ústavu.

5. Souãasná v˘uka chemie na niÏ‰ím gymnáziu.

Mohla bych brát bod za bodem a podrobnû rozepi-

sovat snahy na‰eho v˘boru, ale pevnû vûfiím, Ïe

rodiãe, ktefií se zaobírají problémy sv˘ch dûtí a ná-

vaznû celého ústavu ví, o ãem mluvím. Zb˘vá jen

dodat, Ïe jakákoliv snaha o diskusi byla vÏdy ze

strany p. fieditelky zamítavá. Její pfiístup k zájmu

rodiãÛ o kvalitu v˘uky je naprosto pfiehlíÏen, ba

naopak, rodiãe jsou zde bráni jako nezodpovûdní

jedinci, ktefií nedbají na v˘chovu sv˘ch potomkÛ.

Její zájem o rodiãe trvá pouze v pfiípadû finanãní-

ho pfiínosu pro tuto ‰kolu.

V‰e, co jsme ve v˘boru SRP· jako zástupci jed-

notliv˘ch tfiíd a rodiãe projednávali a ãinili, bylo

vedeno jednou jedinou my‰lenkou, aby studium

na zdej‰ím ústavû bylo pfiínosem pro na‰e dûti,

aby dny pracovnû zde strávené se promûnily ve

velkou investici do dob pfií‰tích. V Ïádném pfiípa-

dû jsme se nechtûli pedagogÛm jakkoli vmû‰ovat

nebo dokonce snad nafiizovat, jak by mûli na‰e dû-

ti vyuãovat. Ale cítíme potfiebu, pokud se nám je-

ví cokoli nezdravého, upozornit na to a ve vzá-

jemné diskuzi pochopit a prosadit správná stano-

viska. Myslím, Ïe ani vedení ‰koly, by nemûl b˘t

lhostejn˘ pfiístup rodiãÛ k této ‰kole. Jsou to prá-

vû rodiãe, ktefií zdej‰í ‰kole pfiiná‰ejí Ïivotnost

a ktefií rozhodují o tom, zda jejich dítka budou

svojí pfiítomností zvy‰ovat naplnûnost zdej‰ího ú-

stavu a zda budou pfiípadnû i finanãnû ochotni

podporovat tuto ‰kolu. Paní fieditelce zfiejmû není

dáno, aby pochopila tento pfiístup k rodiãÛm

a proto ani nedokáÏe sama sobû na otázku, proã

rodiãe budoucích potencionálních studentÛ nejeví

zájem o její ‰kolu, odpovûdût.

Jen s úsmûvem jsem ãetla její fiádky vûnující se

poãtu hodin vûnovan˘ch jazykÛm, fyzice, chemii

a spoleãensk˘m vûdám. KdyÏ nevezmu v potaz 

úsmûv mého syna-studenta nad jednotliv˘m po-

ãtem hodin, kde ponechala paní fieditelka své tvr-

dû prosazované hodiny matematiky? O ãem se nás

to nyní snaÏí pfiesvûdãit? Nebo by ráda objasnila,

proã museli studenti 4. roãníkÛ zdÛvodÀovat a ob-

hajovat své stanovisko maturovat místo z matema-

tiky ze základÛ spol. vûd?

Dovolte mi citovat z ãlánku fieditelky Emílie

Zavadilové:

„.Jak lze vysvûtlit, Ïe objektivní zájem mûsta na

zachování obou stfiedních ‰kol hájili ãlenové kraj-

ské optimalizaãní komise v podstatû proti názoru

místní ‰kolské komise. Skoro se chce pochybovat

o její kompetenci. .. Na‰tûstí byli pfiedstavitelé kra-

je rozumní. ...UmoÏnit dûtem gymnaziální vzdûlá-

ní by mûlo b˘t prioritou i pro rodiãe dûtí na‰eho

mûsta. Proã tomu tak v‰ude je, a zde nikoliv?!

Ztratí-li mládeÏ moÏnost maturovat ve mûstû, ne-

bude to díky pfiedstavitelÛm mûsta, ktefií mají

o ‰kolství rozhodovat, ale jejich vinou.“

K této citaci uvádím následující: v˘boru SRP·

a v‰em rodiãÛm není a nemÛÏe b˘t lhostejná bu-

doucnost r˘mafiovského gymnázia. Proto zástupci

v˘boru SRP· byli ve styku se starostou MûÚ a in-

formovali se o souãasné situaci v rámci optimali-

zace ‰kol.

Po celou dobu trvání gymnázia byly problémy

s kvalitním naplnûním tfiíd. VÏdy to byl MûÚ, v ja-

kékoliv dfiívûj‰í podobû, kter˘ prosazoval opráv-

nûnost gymnázia ve mûstû. DÛvody nemusím pfii-

pomínat, snad jen jeden, musíme dát pfiíleÏitost na-

dan˘m ÏákÛm studovat v místû bydli‰tû. DojíÏdûní

do Bruntálu, Krnova, Olomouce je pro mnohé Ïá-

ky a rodiãe komplikované a neváhám fiíci drahé.

Také ne v‰ichni by mohli b˘t pfiijati na jmenovaná

gymnázia. A vûfiím, Ïe tyto starosti by potkaly i ro-

diãe ÏákÛ SOU a OU v pfiípadû jeho pfiemístûní ãi

zániku. Stejné stanovisko zaujímá, dle svého vyjá-

dfiení pfii schÛzce se ãleny v˘boru SRP·, i pan sta-

rosta Ing. Klouda, kter˘ na základû argumentÛ

prosazuje na jednáních krajsk˘ch komisí existenci

samostatného osmiletého gymnázia a samostatné-

ho SOU a OU, nejménû do roku 2008. Pfieãetla

jsem si velmi pozornû ãlánek pana starosty a jsem

plnû pfiesvûdãena, Ïe i jeho snaha o udrÏení stfied-

ního ‰kolství v na‰em mûstû je jednoznaãná.

Je jen ironií osudu, Ïe paní fieditelka spoleãnû

s koncem ‰kolního roku uzavírá svoji pedagogic-

kou ãinnost, protoÏe jinak by bylo na místû na zá-

kladû neustále navazujících chyb ve vedení toho-

to ústavu poÏadovat po Radû ‰koly pfii Gymnáziu

R˘mafiov, aby vyuÏila svého zákonného práva

a poÏadovala okamÏité odvolání jak paní fieditel-

ky Emílie Zavadilové, tak její zástupkynû paní

Zdeny Kovafiíkové. Nezb˘vá neÏ vûfiit, Ïe kon-

kurzní komise skládající se ze zástupcÛ mûsta,

pedagogÛ gymnázia, zástupcÛ rady ‰koly a zá-

stupcÛ kraje vybere toho nejlep‰ího kandidáta na

post fieditele, kter˘ bude mít nejen zku‰enosti pe-

dagogické, ale bude pfiedev‰ím úspû‰n˘m mana-

gerem, kter˘ dokáÏe i v tûÏké konkurenci a pfii

stále se sniÏujícím stavu populace úspû‰nû bojo-

vat o postavení na‰eho gymnázia ve mûstû. K to-

mu je ov‰em nutné dodat, Ïe je nezbytné, aby ro-

diãe znovu pojali dÛvûru v tento ústav a snaÏili se

najít ve‰keré klady spojené se studiem svého po-

tomka na zdej‰ím gymnáziu s vírou, Ïe s nov˘m

vedením pfiijde na ‰kolu i nov˘ duch pln˘ ener-

gické a tvÛrãí práce. Marcela Vojtková

Ornitologové jednali v Pfierovû
V sobotu 21. února se v Moravské

ornitologické stanici v Pfierovû kona-

la v˘roãní schÛze Moravského orni-

tologického spolku se sídlem

v Pfierovû. Program byl velice boha-

t˘, kromû prezentace, zahájení 

i úvodního slova, které mûl uÏ dlou-

holet˘ prezident Jifií ·afránek, se u-

skuteãnilo vyhodnocení Evropského

festivalu ptactva 2003, pfiedstavení

ornitologick˘ch kniÏních novinek

a velice zajímav˘ch amatérsk˘ch

i profesionálních videosnímkÛ a vi-

deofilmÛ. ¤e‰ila se i ptaãí kriminali-

ta (pytláctví v‰eho druhu, vybírání

hnízd, zejména dravcÛ, ru‰ení ptákÛ

pfii hnízdûní - borÛvkáfii, houbafii, ne-

‰etrné zásahy do lesních porostÛ

v lesnictví, horolezci atd.). Jen pfiipo-

mínkovû se dotkla tato záleÏitost

i Itálie, kde byl v leto‰ním roce

schválen zákon, Ïe lovec star‰í 16 let

mÛÏe stfiílet po cel˘ rok (tedy i v do-

bû hnízdûní) v‰echno, co létá, bez ja-

kékoliv v˘jimky. A pak, Ïe je Itálie

vyspûlá zemû. Snad nejvût‰í, nej-

hluãnûj‰í a „nejkrvavûj‰í“.

Diskuse probûhla na téma - konflikt-

ní druhy ptákÛ ve správních fiízeních

- kormorán velk˘. Proto byli pfiizvá-

ni odborníci z ministerstva Ïivotního

prostfiedí a zemûdûlství, z krajského

úfiadu se dostavili zástupci myslivec-

k˘ch sdruÏení a odboru Ïivotního
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prostfiedí, pfiijel i zástupce ústfiedního

orgánu âeského svazu rybáfiÛ.

Diskuse byla vãetnû videosnímkÛ

velice dlouhá (natáhla cel˘ program

témûfi o hodinu) a velice ostrá. Tento

problém je velmi závaÏn˘, a proto se

k nûmu v budoucnu je‰tû vrátím, ne-

boÈ u nás je obdobn˘, i kdyÏ se jme-

nuje trochu jinak, a to volavka pope-

lavá.

Volilo se i nové prezidium, které zÛ-

stalo v poãtu ãlenÛ ‰est stejné jako to

minulé, ke kterému byli pfiivoleni

dal‰í dva ãlenové. Prezidentem byl

opût zvolen staronov˘ Jifií ·afránek.

Hlavním programem bylo slouãení

v‰ech organizací na území âR zab˘-

vajících se ornitologií - naukou

o ptácích. Jsou to jiÏ zmiÀovan˘

Moravsk˘ ornitologick˘ spolek

(MOS) - zájmová organizace milov-

níkÛ ptactva a Ïivé pfiírody, která

vznikla v roce 1991 a navazuje na

dlouholeté tradice pÛvodního

Moravského ornitologického spolku

zaloÏeného v roce 1932, jenÏ se stal

prÛkopníkem ochrany ptactva a jed-

nou z prvních organizací na ochranu

pfiírody u nás.

âeská spoleãnost ornitologická

(âSO) se sídlem v Praze a v Plzni je

dobrovolné sdruÏení profesionálních

i amatérsk˘ch ornitologÛ a zájemcÛ

o ptáky a pfiírodu. âinností je v˘-

zkum, ochrana a propagace volnû Ïi-

jících ptákÛ a jejich biotopÛ v âR.

Po dlouhé debatû se rozhodlo, Ïe

MOS a âSO budou spolu úzce spo-

lupracovat na v‰ech úrovních, a to do

konce leto‰ního roku. V roce 2005 se

obû organizace slouãí, pfiiãemÏ âSO

bude zastfie‰ovat MOS, ale obû orga-

nizace si ponechají své pÛvodní ná-

zvy. Budou si také, aÏ na ãlenské

pfiíspûvky, samostatnû hospodafiit.

âlenÛm bylo doporuãeno, aby zalo-

Ïili v místû svého bydli‰tû místní or-

ganizaci.

Proto tímto Ïádám v‰echny obãany

mûsta R˘mafiova a jeho okolí bez

rozdílu vûku, ktefií mají k tomuto té-

matu kladn˘ vztah a chtûli by se stát

ãleny MOS, aÈ nás kontaktují na

tûchto adresách:

Bfietislav Chromec, Sokolovská 41,
795 01 R˘mafiov - osobní kontakt ne-
bo vzkaz do schránky.
Ing. Miroslav Glacner, Pivovarská 8,
795 01 R˘mafiov, tel.: 554 212 523;
603 276 522 nebo osobnû ãi vzkazem
do schránky.
Kontaktní adresa na MOS Pfierov:
PO BOX 65, Josefa âapky
Drahlovského 3, 751 51 Pfierov;
tel./fax: 581 203 150
Tû‰íme se na spolupráci s budoucí-

mi ãleny MOS zde na R˘mafiovsku.

Na v˘‰e uveden˘ch adresách je

moÏné zanechat ve‰kerá pozorování

a postfiehy. Pfiedem vám v‰em tímto

dûkujeme. 

Za MOS Pfierov Bfietislav Chromec

Zajímavost
Opefiení poslové jara

Relativnû teplé a slunné poãasí únorov˘ch dní s sebou pfiineslo i nepfiehlédnutelné
(a nepfieslechnutelné) posly jara - vracející se stûhovavé ptáky.

Jako první se do stfiední Evropy vrátily druhy zi-

mující v západní a jiÏní Evropû, ktefií to do sv˘ch

hnízdi‰È v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách nemají pfií-

li‰ daleko, jako jsou napfi. ‰paãci, skfiivani, ãejky,

konipasi a dal‰í. Tyto druhy se u nás pravidelnû

objevují jako první a jsou nepfiehlédnuteln˘m sig-

nálem blíÏícího se jara, v teplej‰ích zimách mohou

dokonce i vzácnû pfiezimovat. V posledních t˘d-

nech v‰ak pfiilétly do níÏe poloÏen˘ch oblastí i dal-

‰í, pozdnûj‰í druhy, svûdãící o tom, Ïe jaro se jiÏ

blíÏí - objevili se slavíci modráãci, budníãci men‰í

a rovnûÏ ãápi - nejprve skrytû Ïijící ãápi ãerní a ny-

ní se k potû‰e mnoha lidí vracejí na „své komíny“

i ãápi bílí. Pfiicházející vysoké teploty nahrávají

návratu dal‰ích ptákÛ - milovníci ptactva netrpûli-

vû ãekají na první flétnov˘ zpûv pûnice ãernohla-

vé a vyhlíÏejí první vla‰tovky obecné, které by se

mohly objevit jiÏ koncem bfiezna (v pfiedloÀském

roce jsme v rámci na‰í kampanû „Pfiílet vla‰tovek“

zaznamenali první vla‰tovku jiÏ 20. bfiezna). Jedním

z jasn˘ch dÛkazÛ, Ïe zima koneãnû ustoupila jaru,

je i odlet u nás hojnû zimujících havranÛ polních -

tito severní poslové zimy mizí z na‰ich mûst kolem

poloviny bfiezna. Naopak se na své hnízdní kolonie

(napfi. ve Veltrusech, na praÏsk˘ch Îidovsk˘ch hfibi-

tovech, ve Veselí nad LuÏnicí, ãi v Pardubicích aj.)

vrátí na‰i havrani, pfieãkávající zimu obvykle ve

Francii ãi v Nûmecku. Na návrat vût‰iny ptaãích

druhÛ si v‰ak budeme muset je‰tû chvíli poãkat, vût-

‰ina jich totiÏ pfiilétá aÏ v prÛbûhu dubna, ti nejzi-

momfiivûj‰í jako ror˘s velk˘, Ïluva hajní, Èuh˘k o-

becn˘ ãi lelek lesní dokonce aÏ v kvûtnu.

Ptaãí tah patfií k nejzajímavûj‰ím jevÛm v pfiíro-

dû, na‰e pfiedky odjakÏiva fascinoval a i dnes je

pfiedmûtem intenzivního sledování. Pro zájemce

o sledování jarního pfiíletu taÏn˘ch ptákÛ „on li-

ne“ pfiipravila âeská spoleãnost ornitologická

(âSO) zvlá‰tní webovou stránku, kde najdete

nejãerstvûj‰í informace o ptaãích navrátilcích.

Svá pozorování tam hlásí profesionální i amatér-

‰tí pfiírodovûdci i pozorovatelé z fiad ‰iroké ve-

fiejnosti a mÛÏete pfiispût i vy. Kdo by chtûl s or-

nitology sledovat pfiílet poslÛ jara, najde tuto

stránku na serveru www.BirdLife.cz.

Petr Zasadil, Lucie Stejskalová

Jan Mydláfi, praÏsk˘ kat
Na nedûli 14. bfiezna pfiipadá jedno

zvlá‰tní v˘roãí. Pfied 340 lety zemfiela

zajímavá, aãkoliv ponûkud kontro-

verzní postava ãesk˘ch dûjin Jan

Mydláfi, praÏsk˘ kat, kter˘ 21. ãervna

1621 meãem stínal na Staromûstském

námûstí sedmadvacet pfiedstavitelÛ

stavovského povstání. Dnes je díky

této historické události Mydláfiovo

jméno pfiísloveãné, je synonymem

dûsivého mistra popravãího, vykona-

vatele trestu nejvy‰‰ího. TfiebaÏe se

Mydláfi nechvalnû proslavil právû sta-

romûstskou exekucí, která byla v˘-

straÏn˘m zavr‰ením bûlohorské tra-

gédie, dnes jiÏ jeho zápornou roli tak

jednoznaãnû neposuzujeme, ba do-

konce jsme svolní k jistému morbid-

nímu humoru. Není málo tûch, ktefií

Mydláfiovo jméno hrdû (ãi spí‰e s vi-

dinou turistické atraktivnosti) pí‰í na

návû‰tí sv˘ch hotelÛ, vináren a res-

taurací, v jejichÏ jídelních lístcích se

mihne tu steak, tu kotlet, tu krvav˘

biftek kata Mydláfie. Ani tato popula-

rita ov‰em o skuteãném katu

Mydláfiovi mnoho nevypovídá.

Jan Mydláfi se údajnû narodil

v Chrudimi (která se k nûmu také pat-

fiiãnû hlásí) koncem 16. století, udáva-

jí se roky 1572 nebo 1582, coÏ slavné-

mu katu, jenÏ pomohl pfiedãasnû na

vûãnost mnoh˘m hrdlem propadl˘m,

pfiisuzuje vysok˘ vûk. Zemfiel totiÏ aÏ

v roce 1664 v Praze. O jeho Ïivotní

pouti se dozvídáme pfiedev‰ím z oblí-

ben˘ch, ov‰em fiktivních Pamûtí ka-
tovské rodiny MydláfiÛ v Praze histori-

ka a Ïurnalisty Josefa Svátka, kter˘ si-

ce nûkteré údaje a motivy pfiibarvil ãi

domyslel, ale v základních obrysech

se pfiidrÏuje svûdectví archivních

dokumentÛ. Na v˘sledn˘

obraz Mydláfiovy osoby

v‰ak mají znaãn˘ vliv

i tradované legendy,

rovnûÏ silnû ovliv-

Àující literární

zpracování kato-

v˘ch osudÛ a do-

dávající jeho pfií-

bûhu romantick˘

nádech.

Uvádí se, Ïe Jan

Mydláfi byl synem

chrudimského mûstské-

ho písafie, kter˘ nebyl zrovna

chud˘, neboÈ svého potomka nechal

vychodit soukromou latinskou ‰kolu

a poté jej poslal na praÏskou univerzi-

tu studovat lékafiství. V roce 1600 se

Mydláfi zúãastnil první vefiejné pitvy.

Studia v‰ak nedokonãil tûsnû pfied slo-

Ïením doktorsk˘ch zkou‰ek. Medik

Jan se pr˘ stal katem z lásky k sest-

fience Dorotce, odsouzené za vraÏdu

svého manÏela. Mûl se vetfiít do ka-

tovny, aby jí pomohl utéci. Po nezda-

fieném útûku jiÏ zÛstal katem, spole-

ãensk˘m vyvrÏencem. Jiná interpreta-

ce tvrdí, Ïe do staromûstské katovny si

Mydláfie vzal chrudimsk˘ kat Jaro‰ ja-

ko svého pacholka a Mydláfi se stal je-

ho nástupcem po mistrovû smrti. Jisté

je, Ïe Mydláfi byl skuteãnû magistrem

lékafiství a Ïe se katem stal jako

velmi mlad˘ muÏ. Jeho

vzdûlání a fyzická síla

ostatnû velmi pfiispû-

ly k tomu, Ïe jeho

Ïádosti o místo

staromûstského

kata bylo vyho-

vûno.

Povolání kata

p fi i n e s l o

Mydláfiovi velké

bohatství. Byl ve

své dobû zámoÏnûj‰í

neÏ mnoh˘ ‰lechtic. Byl

to v‰ak také ãlovûk vzdûla-

n˘ a seãtûl˘. Vedle ãe‰tiny ovládal

i nûmãinu a latinu a ve své knihovnû

mûl fiadu vzácn˘ch knih, napfiíklad

herbáfie, obsáhl˘ v˘tisk Münsterovy

Kosmo-graphie, InÏen˘rskou knihu,

Kalendáfi historick˘, nûkolik nûmec-

k˘ch a latinsk˘ch knih a samozfiejmû

Bibli. Vedl si také tzv. urbarium, hos-

podáfiskou knihu své domácnosti, kte-

rá údajnû slouÏila Josefu Svátkovi ja-

ko podklad jeho Pamûtí.

Staromûstská katovna stávala u sever-

ního konce starého Ïidovského hfibito-

va u vltavského bfiehu. Tehdy zde ne-

existovala nábfieÏí, na okrajích fieky se

válely odpadky, nocovali tu lidé bez

domova a odehrávaly se zde i soubo-

je. Roku 1614 MydláfiÛv soused hrnãífi

Rodrych odprodal katovi kus zahrady.

V roce 1634 si mistr popravãí s man-

Ïelkou AlÏbûtou koupil lep‰í domek,

pohodnick˘, na boji‰ti u Svinské brá-

ny, v dne‰ní Jeãné ulici. Pozdûji pfii-

koupil je‰tû nûkolik sousedních po-

zemkÛ. První katovna zpustla a byla

v roce 1768 prodána Ïidovské obci

k roz‰ífiení hfibitova. Dnes v tûch mís-

tech stojí Právnická fakulta.

Poprava na Staromûstském námûstí

byla velk˘m zlomem i v katovû 

osobním Ïivotû. Kroniky dokonce 

uvádûjí, Ïe Mydláfi byl podobojí,

a pfiesto stínal hlavy na pfiíkaz po-

mstychtivého katolického panovníka

Ferdinanda II. Otázkou dodnes ne-

zodpovûzenou zÛstává, jak se s po-

bûlohorsk˘mi událostmi sám vypo-

fiádal. Snad si je ve vlastním svûdomí

obhájil, jeho manÏelka AlÏbûta v‰ak

spáchala sebevraÏdu a Mydláfi se po

krvavé exekuci zprotivil celé vefiej-

nosti a ztratil dfiívûj‰í úctu okolí.

Jeho druhá manÏelka Katefiina jej

pfieÏila a znovu se provdala za kata

Jana Seligra.  ZN
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Sport
Delegáti valné hromady TJ Jiskra R˘mafiov hodnotili uplynul˘ rok

V r˘mafiovském hotelu Excelent se

uskuteãnila ve ãtvrtek 19. února za

úãasti starosty mûsta Petra Kloudy

a dal‰ích pozvan˘ch hostÛ valná hro-

mada Tûlov˘chovné jednoty Jiskra

R˘mafiov. Pfiedseda Franti‰ek

Pohanka v úvodu hlavní zprávy pfii-

pomenul, Ïe tento rok bude v˘znam-

n˘ nejen tím, Ïe âeská republika

vstoupí spolu s dal‰ími státy 1. kvût-

na do Evropské unie, ale také z hle-

diska sportovních akcí. Pfiíznivci

ledního hokeje se mohou tû‰it na

mistrovství svûta v nové Sazka arénû

v Praze a v Paláci kultury a sportu

v Ostravû. Následovat bude svátek

evropského fotbalu v Portugalsku

a od poloviny mûsíce srpna pak svá-

tek v‰ech sportovcÛ svûta - Letní 

olympijské hry v fieck˘ch Aténách.

Franti‰ek Pohanka konstatoval, Ïe

v uplynulém roce dosáhla Jiskra tra-

diãnû velmi dobr˘ch v˘sledkÛ ve

v‰ech kategoriích kuÏelkáfiského

sportu, stejnû tak i v klasickém lyÏo-

vání a za zvlá‰tû dobré se dají pova-

Ïovat v˘sledky mládeÏnick˘ch kate-

gorií fotbalu.

„Potû‰itelnou skuteãností je vzestup-
n˘ trend práce s mládeÏí v oddíle
ledního hokeje, a to i pfies to, Ïe pod-
mínky pro svÛj rozvoj mají tito chlap-
ci proti sv˘m soupefiÛm zcela neade-
kvátní. Ostatní odvûtví sportÛ v na‰í
TJ si udrÏují svÛj standard, a to jak
v mistrovsk˘ch soutûÏích, tak zejmé-
na v organizování soutûÏí masového
charakteru,“ vyjádfiil se pochvalnû

Pohanka a zdÛraznil, Ïe úspûchy hrá-

ãÛ a závodníkÛ by se konaly jen stû-

Ïí bez velké pomoci trenérÛ, funkci-

onáfiÛ oddílÛ, nezi‰tné pomoci rodi-

ãÛ a mnoh˘ch nejmenovan˘ch spon-

zorÛ, mecená‰Û, stejnû jako bez vel-

mi dobré podpory radnice.

„Jak jinak by se jména, napfiíklad
sourozencÛ Sochorov˘ch, Vykou-
kalov˘ch, Koláfiov˘ch, KautzÛ,
FurikÛ, Valá‰kÛ, SitafiÛ, MacháãkÛ
a celé fiady dal‰ích, objevovala na
v˘sluní sportovních v˘sledkÛ napfiíã
na‰í republikou. VzpomeÀme v˘-
znamného úspûchu - hostování Jirky
Furika v Baníku Ostrava. Bez této
péãe by mnohé talenty upadly do
prÛmûru, popfiípadû zapadly zcela,
jak se to dûje napfiíklad v dorostene-
ck˘ch kategoriích,“ uvedl dále

Franti‰ek Pohanka a vzpomenul

z pohledu kulturnû spoleãenského

zájmu tradiãní akce na kuÏelnû, ja-

ko je masová soutûÏ amatérsk˘ch

druÏstev v MAKLu, turnaje, soutû-

Ïe Grand prix v kuÏelkách tûlesnû

postiÏen˘ch sportovcÛ, které vyvr-

cholily Mistrovstvím âeské republi-

ky 13. prosince, dále 4. roãník me-

zinárodního turnaje pfiípravek v ko-

pané Lord cup 2003, halové turnaje

v‰ech mládeÏnick˘ch kategorií, bû-

Ïecké závody lyÏafiÛ ve Stráleckém

údolí, R˘mafiovskou 30, podzimní

bûh, ‰achové turnaje, stále více se

rozvíjející tenisov˘ sport, stejnû ja-

ko volejbalové turnaje venku nebo

znovu obnoven˘ halov˘ turnaj 

„17. listopadu“. Jsou to dále akce

Asociace sportu pro v‰echny ve

spolupráci se Stfiediskem volného

ãasu, jako pódiovky, kladina,

Mikulá‰ská nadílka, samozfiejmû

v‰echny druhy cviãení v tûlocviãnû

a tradiãní R˘mafiovsk˘ desetiboj

(Veteraniáda), podle klimatick˘ch

podmínek pak akce na kluzi‰ti.

„Hlavním posláním tûlov˘chovné
jednoty jsou mistrovské soutûÏe v od-
vûtvích fotbalu, kuÏelek, ledního ho-
keje, ‰achu, tenisu a závodÛ v klasic-
kém lyÏování. Ambice na postup do
vy‰‰ích soutûÏí mlad‰ích ÏákÛ fotba-
lu, stejnû jako druÏstva Ïen v kuÏel-
kách, jsou jen a jen na samotn˘ch
sportovcích. Tak hodnû zdaru do jar-
ních kol,“ zaznûlo mimo jiné z úst

Franti‰ka Pohanky, kter˘ informoval

pfiítomné delegáty dále o statistice

âSTV a koneãném hospodafiení v ro-

ce 2003. Konstatoval, Ïe ãlenská zá-

kladna má jedenáct oddílÛ s celkem

832 ãleny. Podrobnû se zab˘val také

vynaloÏen˘mi prostfiedky na tzv. zá-

chovnou údrÏbu a dále finanãními

náklady na opravy a údrÏbu. Za

zmínku stojí grantov˘ program

Moravskoslezského kraje, z kterého

byla na rozvoj lyÏafisk˘ch tratí 

v okolí R˘mafiova poskytnuta dotace

ve v˘‰i 63 tis. Kã, pfiiãemÏ celková

ãástka pfiedstavuje náklady 105 tis.

Kã. V závûru roku bylo v zahradû

Hedvy instalováno snûÏné dûlo v ce-

nû 1,286 mil. Kã a také orientaãní ta-

bule znaãen˘ch lyÏafisk˘ch tratí.

Franti‰ek Pohanka uvedl, Ïe pro le-

to‰ní rok je pfiipravena dal‰í nároãná

rekonstrukce - automatick˘ systém

zavlaÏování hlavní hrací plochy fot-

balového hfii‰tû. Rozpoãet na tuto ak-

ci pfiedstavuje ãástku 940 tis. Kã, pfii-

ãemÏ ãástka 600 tis. Kã je opût

z grantového programu âMFS.

Uvedl dále, Ïe státní dotace jsou

pfiísnû sledovány a nelze v Ïádném

pfiípadû zamûÀovat pojmy „údrÏba“

a „investice“.

V závûru své zprávy vzpomenul

pfiedseda TJ Jiskry sportovce ocenû-

né v bruntálském hotelu Slezan -

druÏstvo Ïen v kuÏelkách, za které

pfievzala ocenûní jeho kapitánka Ing.

Vûra Tomanová, Jana Sochora, kter˘

se tû‰il z ocenûní za titul mistra re-

publiky v Ïákovské kategorii mla-

d˘ch kuÏelkáfiÛ, a ZdeÀka Doãkálka,

kter˘ zvítûzil ve v‰ech pûti závodech

Grand prix 2003 tûlesnû postiÏen˘ch

kuÏelkáfiÛ a na domácí pÛdû získal ti-

tul mistra republiky. Posledním 

z ocenûn˘ch byl bûÏkafi Jan Vykoukal,

mistr âeské republiky ve sprintu dvo-

jic a osm˘ z âeského poháru, kter˘

z dÛvodÛ studijní stáÏe a závodÛ

v USA nebyl slavnostnímu vyhlá‰ení

sportovcÛ okresu Bruntál pfiítomen.

Franti‰ek Pohanka podûkoval

v‰em, ktefií se zaslouÏili jak˘mko-

liv zpÛsobem o rozvoj tûlov˘chovy

a sportu v R˘mafiovû. „Myslím si,
Ïe tûlov˘chova a sport má v na‰í TJ
vzestupnou tendenci, a to je velmi
dobré. Samozfiejmû Ïe máme dosti

pfiedsevzetí k tomu, aby na‰e dobro-
volná práce byla lépe cenûna, Ïe
bych si pfiál ‰tûdfiej‰í náruã státu
k tûlov˘chovû a sportu, stále více
‰tûdrou pozornost sponzorÛ a me-
cená‰Û, ale pfiedev‰ím pak radost ze
‰piãkov˘ch v˘konÛ a v˘sledkÛ na-
‰ich sportovcÛ, aÈ uÏ se jejich v˘ko-
ny mûfií brankami, body ãi vtefiina-
mi. Tomu se musí podfiídit i na‰e
ve‰kerá práce v roce 2004,“ doplnil

na závûr Franti‰ek Pohanka.

Zprávu revizní komise poté pfieãetl

Josef Janeka a následovala volba

pfiedsedy a ãlenÛ v˘konného v˘boru.

Pfiedsedou TJ Jiskra byl zvolen

Franti‰ek Pohanka a ãleny v˘konné-

ho v˘boru byli zvoleni: Jana

Hoffmannová (volejbal), Ing. SoÀa

Kováfiíková (volejbal), Zdenûk

Kudlák (fotbal) a Petr Trusina (kuÏel-

ky). Za ãleny revizní komise TJ byli

zvoleni: Josef Janeka (lední hokej),

Alena Jurá‰ová (Asociace sportu pro

v‰echny) a Alois Petrá‰ (fotbal).

V diskusi se pfiihlásil o slovo starosta

mûsta Petr Klouda, kter˘ fiekl, Ïe

sportovní dûní ve mûstû sleduje jiÏ

del‰í dobu a je potfieba vyslovit

upfiímn˘ dík v‰em za snahu a dobrou

vÛli, se kter˘mi pfiistupují jednotlivci

k rozvoji tûlov˘chovy a sportu ve

mûstû. Starosta dále vyzdvihl úspû-

chy, kter˘ch sportovci dosáhli v loÀ-

ském roce a podotkl, Ïe sportovní ve-

fiejnost má svou podporu také v za-

stupitelstvu mûsta. V závûru popfiál

v‰em pevné zdraví a hodnû úspûchÛ

a dobr˘ch v˘sledkÛ v leto‰ním roce.

V diskusi se vystfiídali dal‰í delegáti,

mezi kter˘mi vystoupil také pozvan˘

host - fieditel Václav Orlík, kter˘ pfií-

tomné informoval o sportovních tfií-

dách v Základní ‰kole na Jelínkovû

ulici, o nov˘ch trenérech a o zavede-

ní pfiedsportovních tfiíd. ·kola má

v souãasné dobû ‰edesát aktivních

lyÏafiÛ, z toho deset má II. v˘kon-

nostní tfiídu a dvacet dûtí si „vyjelo“

III. v˘konnostní tfiídu.

V závûru oficiální ãásti valné hroma-

dy pfiijali delegáti zmûnu návrhu kri-

térií na dûlení finanãních prostfiedkÛ

oddílÛm TJ na rok 2004, kter˘ pfied-

nesla Ludmila Jurásková. Tímto po-

sledním bodem byla oficiální ãást

valné hromady skonãena. JiKo
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Aktéfii Tfiicítky mûli dÛvod ke spokojenosti
Organizátofii, závodníci, ale i rozhod-

ãí mûli po sobotních závodech 

28. února dÛvod ke spokojenosti.

R˘mafiovská tfiicítka byla v leto‰ní se-

zónû v podstatû poslední vût‰í akcí

vyznavaãÛ bílé stopy v areálu Horno-

mûstské zatáãky a po v‰ech stránkách

se skuteãnû vydafiila. Ideální snûhové

podmínky, jasno a sluneãno, bezvûtfií

a pfiedev‰ím umístûní závodníkÛ

Tûlov˘chovné jednoty Jiskra

R˘mafiov na pfiedních místech, to by-

la vskutku velká deviza tohoto tradiã-

ního závodu, kterého se zúãastnilo

154 lyÏafiÛ.

V kategorii pfiedÏákÛ se zaãínají obje-

vovat první v˘razné úspûchy. Na úse-

ku dlouhém 1 km se podafiilo Robertu

Kautzovi (1994) ãasem 2:31.4 vybo-

jovat první místo. V této kategorii bo-

jovala stateãnû i nejmlad‰í Markéta

Mlãáková (1996) spoleãnû s Katkou

RomaÀákovou (1994), které sice v˘-

raznû neovlivnily pofiadí na pfiedních

místech, ale jejich sportovní talent

a nad‰ení se zajisté zúroãí v dal‰ích

letech.

V˘raznû v‰ak ovlivnili pozice na

pfiedních místech na‰i mlad‰í Ïáci,

kter˘m se v leto‰ním roce obzvlá‰È

dafií. Nováãek bûÏkafiÛ Michal Furik

(1992) dal sv˘m soupefiÛm najevo, Ïe

s ním musí poãítat. âtyfikilometrovou

traÈ zvládl s ãasem 17:33.4, a to mu

také vyneslo 2. místo. Se ztrátou pár

vtefiin na Michala si pfiijel pro bronz

Jirka Macháãek (1992), kter˘ spolu

s Radimem Keclíkem (1992), jenÏ

obsadil pátou pfiíãku, dosahuje stabil-

nû dobr˘ch v˘sledkÛ.

Z osmnácti závodnic v kategorii star-

‰ích Ïaãek mûla Jiskra opravdu velmi

poãetné zastoupení. Celkem tfiináct

dûvãat hájilo r˘mafiovské barvy a nej-

lépe si vedla Nela Voro‰ová (1990),

která si na trati 4 km dlouhé s v˘sled-

n˘m ãasem 17:40.2 zajistila tfietí po-

zici. Ostatní závodnice se umístily

prÛbûÏnû na 6. aÏ 18. místû.

Radost trenérÛm dûlá také Martina

Moslerová (1989), která v kategorii

mlad‰ích dorostenek obsadila na pûti-

kilometrové trati v˘borné druhé místo

s ãasem 17:25.4. Její kolegynû Mí‰a

Pavelová (1988) se umístila na ‰esté

pozici se ztrátou jedné minuty.

V kategorii star‰ích ÏákÛ bojovalo na

sedmikilometrové trati celkem pat-

náct na‰ich chlapcÛ, ov‰em na meda-

ilové pozice nedosáhli. Ze ãtyfiiadva-

ceti borcÛ se nejlépe umístil Vladimír

MaÀák (1991), kter˘ skonãil na 

osmém místû a na vítûzného Petra

ëuri‰e z Moravského Berouna ztrácel

témûfi sedm a pÛl minuty.

Deset kilometrÛ provûfiilo kvality

mlad‰ích dorostencÛ, tûm se na rozdíl

od star‰ích ÏákÛ dafiilo. Pro tfietí mís-

to si pfiijel s v˘sledn˘m ãasem

31:19.7 Michal Kautz (1989) násle-

dován Jirkou Vykoukalem (1988), ten

mûl na Michala ztrátu asi dvacet vte-

fiin. Oba sportovci jiÏ mají první v˘-

konnostní tfiídu.

·est bûÏkafiÛ si to rozdalo v kategorii

star‰ích dorostencÛ. Ti vyjíÏdûli na

patnáctikilometrovou traÈ. Na‰e barvy

hájili Martin Kautz (1987), kter˘ s ãa-

sem 54:27.9 vybojoval 4. místo,

a Radek Koláfi (1987), kter˘ se ztrátou

sedmi minut na Martina dojel pát˘.

Vynikající sportovní v˘kon pfiedvedla

v kategorii juniorky a Ïeny Katka

Koláfiová (1984), kdyÏ s ãasem

55:02.5 vybojovala na patnáctikilo-

metrové trati zlatou pozici.

Nejdel‰í tfiicetikilometrová traÈ byla

provûrkou pfiipravenosti kategorie

muÏÛ a juniorÛ. R˘mafiov zastupovali

tfii sportovci z celkovû tfiiadvaceti

startujících. Nejlépe se dafiilo Petru

Zieglerovi (1970), kter˘ s ãasem

1:49:09.5 obsadil celkovû osmou po-

zici. Na desátém místû skonãil Josef

·opík (1982) a tfiiadvacát˘ se umístil

Ivan Sovi‰ (1946).

Na závûr je potfieba podûkovat celému

ochotnému a dobrovolnému personálu

- fiadû nad‰en˘ch lidí, ktefií se starali

nejen o pfiípravu bûÏeck˘ch tratí, ale

také o velmi chutné a hfiejivé obãer-

stvení v prÛbûhu závodÛ. Dík za pfií-

kladnou sportovní bojovnost patfií na-

‰im reprezentantÛm, jimÏ do zb˘vají-

cích závodÛ leto‰ní sezóny pfiejeme

hodnû sil, odvahy a vytrvalosti. JiKo

Tomá‰ovi se obhajoba mistrovsk˘ch titulÛ zdafiila
Ve dnech 14. a 15. února se Praha stala dûji‰tûm

republikového vrcholu halové sezóny juniorÛ.

Bojovalo se o tituly mistra âeské republiky v leh-

ké atletice. Pfiedstavil se zde i r˘mafiovsk˘ rodák

Tomá‰ Bednáfi. Na halové Mistrovství âeské re-

publiky juniorÛ odjíÏdûl teprve osmnáctilet˘ atlet

jako hork˘ favorit

a obhájce titulÛ na

tratích 1 500, re-

spektive 3 000 m.

V sobotu mûl na

programu tfiíkilo-

metrovou traÈ. Mûl

to hezky naplánová-

no - bûÏet takticky,

moc se neunavit

a hlavnû vyhrát! To

se mu povedlo beze-

zbytku. Cel˘ závod

byl na ‰pici a v zá-

vûreãn˘ch 300 metrech, jak se fiíká, zafiadil vy‰‰í

rychlostní stupeÀ a do cíle dobûhl osamocen.

Zato v nedûli mûl úplnû jiné starosti. Mezi junio-

ry nemá v souãasné dobû konkurenci, takÏe více

neÏ boj se soupefii jej ãekal boj se stopkami.

Chtûl zaútoãit na ãesk˘ juniorsk˘ rekord 3:51:50.

BohuÏel, stopky v cíly ukazovaly ãas o 23 setin

více. „·koda, Ïe mi nikdo ze soupefiÛ nepomohl,
uÏ po pûti stech metrech jsem mûl náskok dobr˘ch
ãtyfiicet metrÛ. To se pak ‰patnû útoãí na rekor-
dy,“ fiíká Tomá‰ trochu zklamanû. V‰e ale bere,

jak jinak, sportovnû. Dal‰í pfiíleÏitost na pfiekoná-

ní rekordu bude mít na halovém mistrovství do-

spûl˘ch. „Tam mám plán zabûhnout rekord hned
v rozbûhu a vyuÏít toho, Ïe nejlep‰í âech Michal
·neberger pobûÏí pouze 3 000 m (pozn. na trati 

1 500 m má jiÏ limit pro HMS v Budape‰ti spl-

nûn), no a ve finále si dobûhnout pro placku,“ fií-

ká sebevûdomû. Jen pro zajímavost, ãas kolem

3:51:00 u nás letos zabûhli pouze tfii atleti, takÏe

sebevûdomí je zcela namístû.

Po halovém Mistrovství âeské republiky dospû-

l˘ch ãeká Tomá‰e mezistátní utkání juniorÛ mezi

âeskou republikou, Francií a Nûmeckem

v PafiíÏi, kam se kvalifikovali vÏdy dva nejlep‰í

z republikového ‰ampionátu. A jak vidí své ‰an-

ce? „Na patnáctistovce znovu útok na ãesk˘ re-
kord, abych se trochu ukázal. Jestli v‰e vyjde me-
zi muÏi, tak uÏ na svÛj vlastní,“ culí se Tomá‰.

VraÈme se krátce k nedávnému Mistrovství

Evropy juniorÛ v krosu, které se konalo ve skot-

ském Edinburghu. Zde se umístil na skvûlém 

31. místû, a zaznamenal tak pro na‰i republiku dru-

h˘ nejlep‰í v˘sledek na ‰ampionátu. Nasnadû je te-

dy otázka, zda se nezaãne krosÛm vûnovat více?

„(Smích) To urãitû ne. ZÛstanu vûrn˘ oválu.
Krosy beru jenom jako zpestfiení sezóny. Nicménû
i letos se bûÏí Evropa a já bych se tam znovu rád
podíval a posunul se zase o kousek nahoru ve v˘-
sledkové listinû,“ vysvûtluje Tomá‰. Tomá‰ zabû-

hl traÈ o celou minutu rychleji neÏ vítûzná Ïena

Paula Radcliffeová.

A jaké má plány pro nadcházející sezónu? Co

nejdfiíve zabûhnout pod otevfien˘m nebem limit

pro Mistrovství svûta juniorÛ, které se koná

v ãervnu v italském mûstû Grossetto. A co nejlé-

pe zde uspût. „Podûkování patfií firmû Prádelna
·opík, která mne jako jediná podporuje v pfiípra-
vû,“ dodává Tomá‰. ChOli

Foto: Marek Bocián

Martina Moslerová obsadila v kate-
gorii mlad‰ích dorostenek na 5km
trati druhé místo
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Basketbalisté BFAA Oldies R˘mafiov letos hrají se stfiídav˘mi úspûchy
Leto‰ní v˘kony basketbalového t˘mu BFAA Oldies v oblastním pfieboru

Olomouckého kraje jsou provázeny nevyrovnaností, která je daní za nezku‰e-

nost. Po pfiekvapivém vítûzství na palubovce dosud tfietího BK ZORA Olomouc

pfii‰lo selhání v ·umperku a zbyteãná tûsná prohra s místními juniory.

Následující dva zápasy v domácí hale vynesly R˘mafiovsk˘m stejn˘ bodov˘

zisk. Prohra se zku‰en˘m Jeseníkem mrzet nemusí, zato potû‰ilo drtivé vítûzství

nad Postfielmovem, kdy nechybûlo mnoho k dosaÏení magické hranice sta bo-

dÛ. Dal‰í domácí zápas s BK Zlaté Hory se bude hrát 5. bfiezna opût v tûlocviã-

nû Gymnázia v 18.30 hodin. Zveme tímto v‰echny pfiíznivce tohoto sportu, aby

se pfii‰li podívat a podpofiili r˘mafiovské basketbalisty. Pavel Vraspír

Tabulka oblastního pfieboru po 15. kole:

1. TJ ·umperk „A“ 15 15 0 1429:960 30

2. BC SULKO Zábfieh 15 10 5 1174:910 25

3. BK ZORA Olomouc 15 10 5 1170:916 25

4. TJ Campanula Jeseník 14 9 5 1058:934 23

5. TJ MEZ Mohelnice „B“ 15 8 7 1112:1040 22

6. TJ MEZ Postfielmov 15 7 8 902:1296 22

7. BK Rozsíval Olomouc 14 7 7 1023:1025 21

8. TJ ·umperk - juniofii 16 51 1 1084:1270 21

9. BFAA Oldies R˘mafiov 15 5 10 1037:1125 20

10. BK Zlaté Hory 14 5 9 948:1018 19

11. TBC Hranice 16 4 12 769:1163 19

12. SKP BK Olomouc 14 4 10 915:964 18

V˘sledky 12. - 15. kola:
23. 1. 2004 BK ZORA Olomouc - BFAA Oldies R˘mafiov 54:61
30. 1. 2004 TJ ·umperk - juniofii - BFAA Oldies R˘mafiov 87:85
13. 2. 2004 BFAA Oldies R˘mafiov - TJ Campanula Jeseník 60:78
20. 2. 2004 BFAA Oldies R˘mafiov - TJ MEZ Postfielmov 97:49

BûÏkafii Jiskry vystoupili v Jeseníku opût na bednu
V sobotu 21. února bojovali na‰i bûÏkafii o pfied-

ní místa, tentokrát v Jeseníku. BûÏeck˘ areál

Kasárna pfiivítal sportovce vcelku pfiízniv˘m po-

ãasím. Pfii nula stupních Celsia a mírném vûtru se

‰tafety dvojic utkaly v deseti kategoriích - mlad-

‰í a star‰í Ïáci a Ïaãky, mlad‰í a star‰í dorostenky

a dorostenci, Ïeny a juniorky, muÏi a juniofii.

Reprezentanti Jiskry R˘mafiov opût potvrdili sv˘-

mi v˘sledky, Ïe je potfieba s nimi poãítat, a to ne-

jen do poãtu, ale pfiedev‰ím na pfiedních pozicích.

V kategorii mlad‰ích dorostenek na 2x3 x 1 km

se na v˘borném tfietím místû umístila dvojice

Martina Moslerová s Helenou Koufiilovou, je-

jichÏ v˘sledn˘ ãas byl 20:09,8 se ztrátou ãtyfi mi-

nut na vedoucí dvojici Zvafiiãová - Pavlíãková ze

Slavoje Bruntál. Zahanbit pfied dûvãaty se nene-

chala ani na‰e dvojice mlad‰ích dorostencÛ

Ludûk Kastner s Jifiím Vykoukalem, ktefií si v˘-

sledn˘m ãasem 22:09,2 vybojovali na trati 2x4

x 1 km rovnûÏ tfietí pfiíãku.

¤íká se do tfietice v‰eho dobrého, a to se potvrdi-

lo také v Jeseníku, kdyÏ trenéfii vítûzn˘ch mláde-

ÏníkÛ Pavel Ko‰árek a Petr Ziegler zajeli druh˘

nejlep‰í ãas (27:59,3) v kategorii muÏÛ a juniorÛ

na trati 2x5 x 1 km a od prvního místa je dûlilo

pouh˘ch ‰estatfiicet vtefiin. Nic naplat, kdo umí,

ten „lyÏuje“ a vyhrává. A v tomto roce to platí pro

bûÏkafie TJ Jiskry obzvlá‰È. Tak jen tak dál a do

konce bûÏecké sezóny je‰tû mnoho dal‰ích v˘-

born˘ch ãasÛ. JiKo

Tabulka po 7. kole:

1. Turisti 7 6 1 467:328 13

2. SOUZ 7 5 2 491:383 12

3. RE-DO 7 4 3 388:382 11

4. Oldies 7 3 4 332:389 10

5. Pfieseryko 6 1 5 305:361 7

6. Litovel 6 1 5 225:365 7

Momentka ze zápasu tfietího kola RE-DO vs. SOUZ. V pozadí nová svûtelná
tabule. Foto: Jifií Icha)

Probíhá 17. roãník Mûstské basketbalové ligy
V sobotu 10. ledna odstartoval dal‰í

roãník soutûÏe s dlouholetou tradicí -

Mûstské basketbalové ligy (MBL).

Stejnû jako v pfiede‰l˘ch dvou letech ji

organizuje obãanské sdruÏení BFAA

Oldies. Po del‰í dobû se do ligy pfii-

hlásilo ‰est t˘mÛ, z nichÏ jeden k nám

dojíÏdí na svá utkání z Litovle. Poprvé

v historii MBL se tak této soutûÏe 

úãastní druÏstvo z jiného mûsta a jde

jistû o vítané zpestfiení. Dosud bylo 

odehráno aÏ na jeden odloÏen˘ zápas

sedm kol. Následují tfii kola do konce

základní ãásti, po jejímÏ uzavfiení bu-

dou první ãtyfii t˘my bojovat v play-

off o vítûzství a poslední dvû druÏstva

sehrají dva zápasy o páté místo.

Leto‰ní roãník MBL je zatím vyrov-

nan˘, pfiedev‰ím díky omezení poãtu

registrovan˘ch hráãÛ v jednom t˘mu

na tfii. Na prvním místû jsou zatím

Turisti. Více informací o MBL najdete

na webov˘ch stránkách sdruÏení 

oldies.webpark.cz. Pavel Vraspír

Stolní tenisté opût úspû‰ní
Velkého úspûchu dosáhla Jarmila Veiglová

z oddílu SVâ R˘mafiov, která se 24. února

v Pfierovû stala krajskou pfiebornicí dvouhry

Ïen ve stolním tenise pro rok 2004. To, Ïe to

nebyl úspûch náhodn˘, potvrdila i ziskem titu-

lu ve ãtyfihfie.

Oddílu SVâ se dafií i v meziokresní soutûÏi

druÏstev, kde po ‰estnácti odehran˘ch zápa-

sech vede tabulku a vede v soutûÏi, a to zna-

mená, Ïe by mu jiÏ nemûl uniknout ani postup

do krajské soutûÏe. B.R.

V˘sledky posledních utkání:
Slavoj Bruntál B - SVâ R˘mafiov 1 : 17 - v˘-

razné vítûzství hostÛ.

Body: Polák 4,5 Rektofiík 4,5 Veiglová 4,5

Stacho 3,5

Olympia Bruntál B - SVâ R˘mafiov 9 : 9 -

krásné utkání plné zvratÛ.

Body: Rektofiík 4 Veiglová 2 Stacho 2 Polák 1
Fota: archiv Bronislav Rektofiík

Jarmila Veiglová
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Gymnastika nejmen‰ích pfiinesla slzy i radost z vítûzství

Kategorie M· chlapci: Kategorie M· dûvãata:
1. Jan Beier - M· Revoluãní 30 1. Terezka Valentová - M· Revoluãní 24

2. ·tûpán Moninec - M· Revoluãní 30 2. Haniãka Lounová - M· Revol. 24

3. Martin Kováã - M· Revoluãní 30 3. Barborka Rydzyková - M· 1. máje

Krist˘nka Máchová - M· Revol. 24

Kategorie oddílu gymnastiky TJ Jiskra: Kategorie základních ‰kol (2. - 5.)
1. Lenka Pustûjovská 1. Mirka Rapouchová - Z· Stará Ves

2. Michalka Bla‰ková 2. Jana ·andová - Z· Jelínkova

3. Îanetka Szapovalová 3. Petra ·andorová - Z· Jelínkova

Kategorie základních ‰kol (6. - 9.)
1. Katefiina Králová - Z· Horní Mûsto

2. Barbora El‰íková - Z· Horní Mûsto

3. ·árka ·i‰ková - Z· Horní Mûsto

Medaile a diplomy vûnoval odbor Sport pro v‰echny Tûlov˘chovné jednoty

Jiskra R˘mafiov, kter˘ byl rovnûÏ pofiadatelem celé akce. Podûkování patfií

i cviãitelkám a vedení matefisk˘ch a základních ‰kol a v‰em, kdo svÛj voln˘

ãas vûnují dûtem. Jindra Biãíková, pfiedsedkynû odboru Sport pro v‰echny

R˘mafiovská kladina, to je název tra-

diãní akce dûtí z r˘mafiovsk˘ch ma-

tefisk˘ch a základních ‰kol, které si

letos daly dostaveníãko v pátek 

27. února v tûlocviãnû na Horno-

mûstské ulici, aby se pfiedstavily se

sv˘mi gymnastick˘mi sestavami pfied

zraky uãitelÛ a rodiãÛ. A o tom, Ïe by-

lo opravdu na co koukat, svûdãí napfií-

klad pfiemet stranou v podání ãtyfileté-

ho dûvãátka. SnaÏili se v‰ichni bez v˘-

jimky. Chlapci metali kotouly na ko-

berci, pfieskakovali ‰védskou bednu,

dûvãata pfiedvedla bravurní ãertíky na

kladinû nebo pilnû nacviãené gymna-

stické sestavy na koberci a lavici.

V̆ kony jasnû ukázaly, Ïe se dûti na

R˘mafiovskou kladinu spoleãnû se

sv˘mi trenéry pilnû pfiipravovaly. Pfied

závodem ukáply i nûjaké ty slzy, na-

‰tûstí jich bylo málo. Po ukonãení

sportovního zápolení se dûti uÏ jen 

usmívaly a hrdû ukazovaly své meda-

ile do objektivÛ fotoaparátÛ a kamer.

Ceny, které dûtem darovali r˘mafiov-

‰tí podnikatelé, udûlaly obrovskou

radost. Pochopení pro sport dûtí na‰li

organizátofii akce u vedení prodejny
CA-VA, v truhláfiství Novák, Bla‰ko,
u vedení prodejny H+H, vedení pro-
dejny Lazarczyk, u paní Giãové z pro-
dejny Lidovka a u paní Hákové -

Papírnictví. V‰em sponzorÛm pofia-

datelé vyslovují velk˘ dík za sladkos-

ti a dáreãky.

A jak v‰echno vlastnû dopadlo?
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Po bílé stopû s úãastníky desetiboje
A máme dolyÏováno. V sobotu 

21. února se v zahradû Hedvy na ly-

Ïafisk˘ch tratích uskuteãnila jiÏ 

6. disciplína leto‰ního R˘mafiovského

desetiboje. Kdo pfii‰el, neprohloupil.

Byly zde k vidûní vynikající v˘kony

a rovnûÏ poãasí a snûhové podmínky

byly v˘borné. Lví podíl na zdárném

prÛbûhu soutûÏe mûli organizátofii té-

to disciplíny - rodina Sovi‰ova ve

spolupráci s lyÏafisk˘m oddílem -

jmenovitû panem Jifiím Kubitou -

a tak jsme mohli zápolit na upravené

trati a pouÏít lyÏafiskou buÀku v areá-

lu zahrady Hedvy. RovnûÏ bylo zaji‰-

tûno obãerstvení pro úãastníky závo-

du. Patfií jim za to na‰e podûkování.

Podívejme se v‰ak na v˘sledky. Îeny

bûÏely dvû kola - tj. traÈ dlouhou

2 km - a na startu se jich se‰lo pat-

náct. Marcela Valová nenechala ni-

koho na pochybách, která z úãastnic

je na tom v téhle fyzicky nároãné

disciplínû nejlépe. Druhou Markétu

Míãkovou porazila o pÛldruhé minu-

ty. V pofiadí tfietí Eva Holubová pro-

kázala, Ïe jí ani matefiství neubralo

na v˘konnosti.

Úãastníci kategorie C si to rozdali

rovnûÏ na trati dlouhé 2 km. Franti-

‰ek Látal prokázal dobrou formu

a zvítûzil pfied Va‰kem Orlíkem

a Honzou Horáãkem.

V kategorii B si stouplo na start ‰est

úãastníkÛ. âekala na nû ãtyfii kola -

tj. 4 km. Stylem start - cíl zvítûzil su-

verénnû Ivo‰ Volek. O druhé a tfietí

místo se strhl v závûru nelítostn˘ boj

mezi Jardou Hofmanem a Ivanem

Sovi‰em. Více sil v závûru mûl Jarda

Hofman, kter˘ skonãil druh˘, na

Ivana Sovi‰e zbylo pûkné 3. místo.

Nejmlad‰í muÏská kategorie A byla

obsazena ãtrnácti borci. Ti absolvo-

vali ‰est kol, to znamená 6 kilomet-

rÛ. Nejlépe si s tratí poradil Luká‰

Janáã, kter˘ zvítûzil o dvû a pÛl mi-

nuty pfied Ivo Sovi‰em,

tfietí skonãil BroÀa

Rektofiík.

Skonãen˘ bûh na lyÏích byl

dokonalou ukázkou toho,

k ãemu hlavnû R˘mafiov-

sk˘ desetiboj slouÏí. JiÏ nû-

kolik t˘dnÛ pfied samotn˘-

mi boji v bíl˘ch stopách se

na tratích v zahradû Hedvy

objevovaly známé tváfie

z na‰ich fiad. V‰ichni „dfieli

a makali“ s touhou zlep‰it

svou fyzickou kondici

a dobfie se pfiipravit na sa-

motn˘ závod. Povídání

o bûÏkách tedy uzavfieme

konstatováním, Ïe se toto

na‰e mûfiení sil opravdu

velmi vydafiilo.

Nyní se jiÏ mÛÏeme chys-

tat na dal‰í disciplínu. Na

fiádn˘ trénink zb˘vá opra-

vdu dost ãasu. U zelen˘ch

stolÛ se sejdeme 20. bfiez-

na, a to v tûlocviãnû na

Národní ulici (pod kostelem). Jako

vÏdy se nejdfiíve uskuteãní turnaj

muÏÛ kategorie A a B. Ti se sejdou

ráno v 8.00 hodin, kdy probûhne pre-

zentace. JelikoÏ oãekáváme hodnû

zájemcÛ, Ïádáme v‰echny o dochvil-

nost, aby se v‰e stihlo vãas.

Kategorie muÏÛ C a Ïen se sejdou ve

13.00 hodin. SoutûÏ zajistí Ale‰

Polák. Pfiesn˘ systém turnaje bude

urãen pfied jeho zahájením.

Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast. 

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Celkové pofiadí po ‰esti disciplínách
(Turistika, skok do dálky, stfielba ze vzduchovky,

kuÏelky, plavání a bûh na lyÏích)

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:
1. Míãková Markéta 1. Sovi‰ Ivo

2. Jurá‰ová Alena 2. Furik Kamil

3. Hájková Hana 3. Kobolka Bofiivoj

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C:
1. Sovi‰ Ivan 1. Orlík Václav

2. Svedoník Josef 2. Látal Franti‰ek

3. Volek Ivo 3. Horáãek Jan

Pády nûkter˘ch závodníkÛ ozfiejmovaly nároãnost tratû
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Mezi nejlep‰ími ocenûn˘mi sportovci

okresu Bruntál za rok 2003 byl

i R˘mafiovák Jan Vykoukal - sporto-

vec, bûÏkafi, mistr âeské republiky ve

sprintu dvojic a reprezentant âeské re-

publiky v kategorii muÏÛ do 23 let.

V souãasné dobû je Honza na stáÏi

v americkém státû Nevada a tam také

uplatÀuje své sportovní zku‰enosti na

americk˘ch bûÏeck˘ch tratích.

Prostfiednictvím trenéra Petra Zieglera

se nám podafiilo od Honzy Vykoukala

získat informace o jeho pobytu a spor-

tovním zápolení, o které se nyní podû-

líme i s na‰imi ãtenáfii.

Honza pí‰e:

U pfiíleÏitosti vyhlá‰ení sportovce 

okresu Bruntál, jednímÏ z nich jsem se

stal i já, jsem byl poÏádán o zhodno-

cení mé leto‰ní závodní sezóny a mé-

ho nynûj‰ího pÛsobení v lyÏafiském

klubu University of Nevada, Reno.

LyÏafiská sezóna pro mû zaãala asi

v pÛlce fiíjna, kdy jsem odcestoval na

soustfiedûní do Rakouska. Vzhledem

k nedostatku snûhu v âeské republice

jsem musel absolvovat asi tfii zahra-

niãní soustfiedûní. Takto probíhala má

pfiíprava asi do pÛlky prosince, kdy

jsem se vrátil z posledního z tûchto

soustfiedûní, pfii nûmÏ jsem absolvoval

závod kontinentálního poháru. Konal

se v rakouském Obertilliachu.

V polovinû prosince jiÏ zaãala lyÏafi-

ská sezóna v âeské republice. První

závod ãeského poháru, kter˘ se pofiá-

dal v Krkono‰ích, na Míseãkách,

jsem absolvoval pfied Vánoci. Pfied

m˘m odletem do Ameriky jsem stih-

nul pouze ãtyfii závody ãeského po-

háru a má umístûní se pohybovala 

okolo desátého místa. Na tyto závo-

dy jsem ale bohuÏel nebyl aÏ tak

koncentrován, vzhledem k tomu, Ïe

jsem vyfiizoval poslední záleÏitosti 

ohlednû mého odletu.

Do USA jsem pfiiletûl 13. ledna. Cílem

mé cesty bylo mûsto Reno, které leÏí

poblíÏ jezera Tahoe ve státû Nevada.

Je to pomûrnû velké mûsto, které má

asi 300 000 obyvatel. Vzhledem k le-

gislativû státu Nevada je zde spousta

kasín a heren, které tomuto mûstu ne-

pfiidávají pfiíli‰ na kráse. Je to takové

malé Las Vegas. Velkou v˘hodou je

ov‰em zdej‰í pfiíroda a podmínky pro

kvalitní trénink. Je zde moÏnost v˘bû-

ru z nûkolika areálÛ pro bûÏecké lyÏo-

vání, které jsou vzdáleny v prÛmûru

40 minut jízdy smûrem na západ od

Rena. LyÏafiské tréninky vlastnû ab-

solvuji v Californii. V tûchto stfiedis-

cích je dostatek snûhu a v‰echny tratû

jsou dennû upravovány. Stfiediska leÏí

v pomûrnû vysoké nadmofiské v˘‰ce,

zhruba od dvou do dvou a pÛl tisícÛ

metrÛ. Je zde velká nabídka tratí, od

tûch nejlehãích, vût‰inou rovinat˘ch

turistick˘ch stop, aÏ po závodní kop-

covité tratû. V samotném Renu, které

leÏí ve v˘‰ce asi 1500 m n. m., není

pfies zimu v podstatû Ïádn˘ sníh.

Závodní sezóna je tady pomûrnû krát-

ká. Trvá asi jen dva mûsíce. I kdyÏ je

pravda, Ïe je zde moÏnost absolvová-

ní rÛzn˘ch jin˘ch vefiejn˘ch závodÛ.

NejdÛleÏitûj‰í a pro mne nejspí‰ jedi-

nou soutûÏí je seriál univerzitních zá-

vodÛ. V USA jsou tfii rÛzné oblasti, ve

kter˘ch mezi sebou soutûÏí rÛzné uni-

verzitní teamy. V̆ chodní, centrální

a západní. University of Nevada,

Reno patfií do západní oblasti. LyÏafii

zde absolvují asi deset závodÛ v rám-

ci své oblasti, ve kter˘ch se musí kva-

lifikovat do celostátního finále, kde

soutûÏí nejlep‰í lyÏafii ze v‰ech univer-

zit ve Spojen˘ch státech. Do tohoto fi-

nále postupuje asi dvacet nejlep‰ích

lyÏafiÛ z kaÏdé oblasti. Leto‰ní finálo-

v˘ závod je naplánovan˘ na 11. a 12.

bfiezna a shodou okolností ho pofiádá

University of Nevada, Reno.

Zajímavostí je, Ïe univerzitní team

tvofií jak bûÏci, tak i sjezdafii, a ti tak

spoleãnû ve v‰ech závodech sbírají

podle sv˘ch umístûní body pro jedno-

tlivé univerzity. TakÏe se zde ze spor-

tu jednotlivcÛ rázem stává urãit˘ druh

kolektivního sportu.

První závod jsem absolvoval hned dru-

h˘ den mého pobytu v Renu. Ten se mi

aÏ tak úplnû nepovedl. Skonãil jsem na

18. místû. Ale vzhledem k tomu, Ïe

jsem závodil bezprostfiednû po mém

pfiíletu a nebyl jsem je‰tû schopen se 

adaptovat na zdej‰í podmínky a také

vzhledem k silné konkurenci, protoÏe

závodní pole ãítá bezmála dvacet bûÏ-

cÛ z Evropy, pfiiãemÏ vût‰ina z nich

jsou sevefiané, jsem nevû‰el hlavu a fií-

kal si, Ïe tento závod byl jen zku‰ební.

V dal‰ím závodû, kter˘ se konal asi ãtr-

náct dní poté na olympijsk˘ch tratích

v Salt Lake City ve státû Utah, jsem ob-

sadil v klasickém závodû na 10 km ãtr-

nácté místo. S tímto umístûním jsem ta-

ké nebyl pfiíli‰ spokojen. Dal‰í den

jsem si ov‰em spravil náladu pát˘m

místem na patnáctikilometrovém úse-

ku volnou technikou s hromadn˘m

startem. Tento v˘sledek se ov‰em bo-

huÏel neopakoval v závodech v Novém

Mexiku a v Coloradu, kde jsem obsadil

15., 17., a dvakrát 18. místo.

Nejvût‰í pfiekáÏkou je pro mne zdej‰í

nadmofiská v˘‰ka, na kterou nejsem

z Evropy bohuÏel zvykl˘. Poslední

dva závody se konaly ve v˘‰ce asi

3000 m n. m., coÏ je asi trojnásobná

v˘‰ka oproti té, v níÏ jsem byl zvykl˘

závodit. Vzhledem k tomu, Ïe jsem se

na základû sv˘ch v˘sledkÛ jiÏ kvalifi-

koval do celoamerického finále, vyne-

chal jsem poslední kvalifikaãní závod

v Coloradu, abych se mohl kvalitnû

pfiipravit na finále a dobfie zregenero-

vat po závodech v tak vysoké nadmofi-

ské v˘‰ce. Zdej‰í závody ov‰em ne-

jsou jen o soutûÏení a rivalitû, jsou

pfiedev‰ím o pfiátelství a vzájemné

podpofie. Závodníci v teamu se v‰e-

moÏnû povzbuzují a pomáhají si, ale

fandí i ãlenÛm jin˘ch univerzit

a v podstatû v‰ichni seznají a jsou pfiá-

telé. To je to, co se mi na zdej‰ích zá-

vodech líbí nejvíc. Není to aÏ tak

o soupefiení a rivalitû, jako o zábavû

a pfiátelství. Ov‰emÏe kaÏd˘ ze závod-

níkÛ odvádí své maximum, ale také si

uvûdomuje, Ïe lidé, se kter˘mi se set-

kává, budou jeho pfiátelé na cel˘ Ïivot.

Univerzitní systém je zde ponûkud od-

li‰n˘ od systému v âeské republice.

Absolvent stfiední ‰koly mÛÏe na zá-

kladû písemného testu nastoupit studi-

um na univerzitû na zaãátku kterého-

koliv semestru. Univerzity zde nejsou

jednosmûrnû zamûfieny, student si mÛ-

Ïe vybrat kter˘koliv hlavní smûr, kte-

r˘ chce studovat, a podle potfieby a po

poradû se sv˘m akademick˘m porad-

cem se zapisuje na rÛzné pfiedmûty.

KaÏd˘ pfiedmût má pfiidûlen urãité

mnoÏství kreditÛ, v prÛmûru tfii, a stu-

dent musí bûhem svého studia obdrÏet

pfiibliÏnû 130 kreditÛ. Také zde neexi-

stuje nûco jako zkou‰kové období.

Student musí postupnû vypracovávat

rÛzné domácí práce a projekty do

sv˘ch pfiedmûtÛ, musí psát testy a pl-

nit docházku a na základû jeho ãin-

nosti v prÛbûhu celého semestru pak

vyuãující utvofií finální známku.

NemÛÏu jednoznaãnû fiíci, jestli je ten-

to systém pro mû v˘hodnûj‰í. V kaÏ-

dém pfiípadû má své v˘hody i nev˘ho-

dy a jediné, co mÛÏu fiíct, je, Ïe je zde

kladen opravdu velik˘ dÛraz na domá-

cí práce, a je proto dost nároãné zvlá-

dat ‰kolu se sportem dohromady.

KaÏdopádnû tento systém ãlovûka do-

nutí se uãit, coÏ je vûc, na kterou jsem

z âeska zrovna zvykl˘ nebyl :-).

Navíc vût‰ina zdej‰ích uãitelÛ je zvy-

klá pracovat se studenty-sportovci,

protoÏe vût‰ina sportovních soutûÏí

zde probíhá na univerzitní úrovni.

Pokud bych mûl zhodnotit mé rozhod-

nutí zaãít studovat a lyÏovat na uni-

verzitû ve Spojen˘ch státech, musím

fiíct, Ïe je je‰tû brzy na to dûlat nûjaké

závûry, ale doufám, Ïe se mi mé roz-

hodnutí vyplatí. UÏ teì ov‰em mÛÏu

fiíct, Ïe se mi tu líbí a i pfies urãité ob-

tíÏe s angliãtinou a zpoãátku s americ-

kou byrokracií se zdá, Ïe i nadále bu-

de.

Zdravím v‰echny ãtenáfie R˘mafiov-

ského horizontu a pochopitelnû v‰ech-

ny sportovce. Honza Vykoukal

BûÏkafi Honza Vykoukal pí‰e z Ameriky

Fota: archiv Jan Vykoukal
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P¤IJME
IHNED

• ZEDNÍKY

• TERMOFASÁDNÍKY

• MALÍ¤E - NATùRAâE

Pracovní nasazení
a odpovídající plat,

fiidiãsk˘ prÛkaz vítán, praxe

8. kvûtna 35 , 795 01 R˘mafiov

KONTAKT: 602 956 786

Antonín Václavík

SKLENÁ¤STVÍ R¯MA¤OV
Office: R˘mafiovská 59,

793 42 JANOVICE
tel.: (0042) - 554 213 161
mobil: 737 242 977

737 242 988
fax: (0042) - 554 230 321
e-mail: w.vaclavik@seznam.cz

V·E KOLEM
OKEN A SKLA
VyuÏijte zimních slev

• Zasklení lodÏií a balkonÛ 

OPTIMI, GLASA

• Plastová okna VEKA

• Dodateãné zasklení oken 

dvojsklem BET-systém

• Îaluzie, horizontální, 

vertikální, sítû proti hmyzu

• Pfiedokenní rolety,

garáÏová vrata

• Polykarbonát

• Skleníky

• Zasklívání, brou‰ení, 

pískování, kalené sklo

• Pracujeme po celé âR a SR

Odborn˘ sportovní úsek základního lyÏování 

Krajského svazu lyÏafiÛ Moravskoslezského kraje

TC Pradûd, TC SKI Moravia,

1. LyÏafiská ‰kola Pradûd, Chata Kopfiivná

Vás zvou na

NOâNÍ PARALEL
KOP¤IVNÁ

vefiejn˘ a otevfien˘ závod

v paralelním slalomu

SKI AREÁL KOP¤IVNÁ

Malá Morávka

sobota 6. bfiezna 2004
- pfiihlá‰ky do 18.45 hod. vleky SKI areál Kopfiivná -

- start kvalifikace v 19.00 hod. -
- závodí se bez rozdílu kategorií -

- obãerstvení zaji‰tûno -

www.praded-info.cz
LyÏafisk˘ v˘cvik ÏákÛ základní ‰koly na Jelínkovû ulici Foto: Marek Bocián



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2004

27

Chcete

auto?
AUTOPRODEJNA BRUNTÁL

Pavel Ry‰av˘
Krnovská 16, Bruntál

Jediné kryté a vyhfiívané prodejní místo ojet˘ch vozÛ v regionuBenzín za 2.000,- ke kaÏdé smlouvû

Nabídnûte své auto na protiúãetDal‰í vozy v nabídce... a zbytek doplatíte ve splátkách

Vraky???

U nás 

neprodáváme!!!
Vraky???

U nás 

neprodáváme!!!

stačí v
ám pouze 

2.900,-stačí v
ám pouze 

2.900,-

stačí v
ám pouze 

1.000,-stačí v
ám pouze 

1.000,-

stačí v
ám pouze 

3.100,-stačí v
ám pouze 

3.100,-

stačí v
ám pouze 

2.700,-stačí v
ám pouze 

2.700,-

stačí v
ám pouze 

3.400,-stačí v
ám pouze 

3.400,-

LEASING ZDARMA - NÍZKÉ SPLÁTKY

AUTA NA SPLÁTKY

www.autoprodejna.cz

r. v. 1997r. v. 2000

r. v. 1998od r. v. 1992

r. v. 1999

Volejte zdarma zelenou telefonní linku i z mobilu 800 130 800

P¤EPRAVA
SSTTAAVVEEBBNNÍÍHHOO  MMAATTEERRIIÁÁLLUU

AA  SSYYPPKK¯̄CCHH  HHMMOOTT

Jesenická 13, 795 01 Rýmařov,
tel.: 723 122 909

R˘mafiov - Bruntál a okolí
- máte prÛmûrn˘ pfiíjem vy‰‰í jak 9000 Kã/m
- jste ve stálém zamûstnání déle jak 1 rok
- máte potfiebu fie‰it svÛj finanãní problém
- chcete také nakupovat bezhotovostnû
- nemáte ãas jít do banky

Zavolejte na 608 482 554 nebo 554 213 881

Autorizovan˘ prodejce CITIBANK 
Vám nabízí:

- hotovostní úvûr do v˘‰e 1 mil. Kã
- kreditní kartu vã. karet doplÀov˘ch

a to bez podmínky  zaloÏení klientského úãtu

••  zzaakkáázzkkoovvéé  ‰‰iittíí  zz  vvllaassttnnííhhoo  
ii  ddoonneesseennééhhoo  mmaatteerriiáálluu

••  zzaakkaazzkkoovvéé  pplleetteenníí  zz  ttuuzzeemmsskk˘̆cchh  
aa  ddoovvoozzoovv˘̆cchh  ppfifiíízzíí

••  zzaakkáázzkkoovvéé  vvyy‰‰íívváánníí  zz  kkoolleekkccee  nnáávvrrhhÛÛ
nneebboo  ddllee  vvllaassttnnííhhoo  nnáávvrrhhuu

••  pprrooddeejj  ddáámmsskkééhhoo  oobblleeããeenníí

PPrrooddeejjnníí  ddoobbaa::  PPoo  --  PPáá    99..0000  --  1166..3300  hhoodd..

Družstvo SAFAAD
Opavská 48, Rýmařov

S
L
U
Ž
B
Y



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

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

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

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

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

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

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

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

· Felicia kombi 1.6 Laurin
a Klement, r. v. 1995, 90 tis. km,
kÛÏe, taÏné, 2x airbag, ABS, cent-
rál, vyhfi. sedáky. Cena: 129 000 Kã

· - Octavia 1.9 TDi SLX, r. v.
1999, 150 tis. km, klima, AL
kola, ABS, 2x airbag, rmg., el.
okna a ‰íbr. Cena: 273 000 Kã.

Fiat Brava 1.4, 12 V, r. v.
1998, centrál na D.O., med-
vûd blok, el. okna, rádio, 149
tis. km. Cena: 119 000 Kã.

·koda Felicia 1.6 GLX, r. v.
1997, 129 tis. km, ABS, rá-
dio, centrál a dal‰í. 
Cena: 115 000 Kã.

·koda Felicia 1.6 GLX, r. v.
1997, 130 tis. km, rádio,
centrál a dal‰í. 
Cena: 117 000 Kã.

Kia Sportage 2.0 DOHC, 4X4, r.
v. 1997, 223 tis. km, airbag, rá-
dio, el. okna, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 199 500 Kã. 

Renault R19 1.4, r. v. 1992,
135 tis. km, rádio, Al kola,
taÏné. 
Cena: 59 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

V PŘÍJMU

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

BMW 318 1.6 TDS kombi, r. v.
1997, 99 tis. km, digi klima,
ABS, 2x airbag, Al kola, centrál
na D. O., plasty. Cena: 235 00 Kã

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Ford Escort 1.6-16v-klima-aut.,
r. v.1997, 35 t. km, 2 x air., ABS,
rádio, centrál, el. okna a zrcát-
ka, pos. fiíz. Cena: 135 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXI, 50 KW,
1999, 49 t. km, 1. maj., rádio,
imob., alrm, el. okna, stfi. okno,
pal. poã., Al kola, taÏné, centrál
a dal‰í. Cena: 149 900 Kã.

·koda Felicia 1.6 GLX, r. v.
1997, 98 tis. km, ABS, rádio,
centrál, stfi. okno.
Cena: 99 000 Kã.

Citroen Berlingo 1.4 16v, 
5místn˘, klima, r. v. 2001, 
61 tis. km, ex v˘bava, 2x air-
bag, imob., stfi. okno, nosiã
a dal‰í. Cena: 269 000 Kã.

Daewoo Nexia 1.5 MPI,  1997,
101 tis. km, rádio, imob., el.
okna, stfie‰. okno, taÏné, centrál
a dal‰í. Cena: 87 000 Kã.

VW Golf Variant, 1.9 TDi 4x4
Klima, 1997, 103 tis. km, ABS,
rádio, centrál, posil. fiíz., nosiã,
Al kola. Cena: 199 000 Kã.

Fiat Punto 1.2, r. v. 1995, 
85 tis. km, tónovaná skla,
zadní stûraã. 
Cena: 110 000 Kã.

Ford Focus Kombi 1.8 TDi,66
kw, r. v. 2000, 2 x airbag, ABS,
rádio, CD, alarm, el. okna,
centrál. Cena: 239 000 Kã.

Opel Astra Caravan 1,4i, klima,
r. v. 1997, 148 tis. km, 2 x air-
bag, ABS, imob., alarm, el. ok-
na, stfi. okno, nosiã, centrál.
Cena: 145 000 Kã.

Citroen Évasion 2.0 HDi Klima,
2000, 91,5 tis. km, 2 x airbag,
ABS, centrál, posil. fiíz., taÏné,
tempomat. Cena: 358 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi Combi,
r. v. 1999, 109 tis. km, rádio,
centrál. 
Cena: 149 900 Kã.

Fiat Punto 1.2, r. v. 1995, 101
tis. km, rádio, stavitelná se-
dadla, taÏné. 
Cena: 115 000 Kã.

·koda Fabia 1.4i, r. v. 2001,
45 tis. km, akontace 19.500,-
Kã, airbag, rádio, posil. fiíz.,
teplomûr.

· Octavia ELEGANCE 1.9 TDI,
2002, 12 tis. km, super stav, 
4 x airbag, ASR, ABS, CD, pa-
lub. poã., Al kola, centrál, zasle-
pení zámkÛ. Cena: 419 000 Kã.

·koda Felicia Combi, 50 kw, r.
v. 1999, 51 tis. km, airbag, rá-
dio, el. okna, stfi. okno, taÏné,
centrál. Cena: 169 900 Kã.


