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Aktuálnû z mûsta

Rada schválila budoucí podobu stfiedního ‰kolství
V pondûlí 8. bfiezna se uskuteãnilo jed-

nání rady mûsta, na kterém její ãlenové

pfiijali celkem devadesát usnesení, z to-

ho pûtatfiicet mûlo charakter doporuãe-

ní pro jednání zastupitelstva mûsta.

Rada projednala fiadu bodÛ t˘kajících

se majetkov˘ch a bytov˘ch záleÏitos-

tí, vyslovila souhlas s urãením plochy

betonového plotu kolem spoleãnosti

Teplo R˘mafiov, s. r. o., na OkruÏní u-

lici v R˘mafiovû pro úãely tvorby graf-

fiti - sprejov˘ch obrazcÛ a nápisÛ.

Vzala na vûdomí pfiedloÏenou zprávu

o ãinnosti Bytermu R˘mafiov za rok

2003, k níÏ se podrobnû vrátíme

v pfií‰tím vydání.

Radní vyslovili souhlas s optimalizaã-

ním zámûrem Moravskoslezského kra-

je ve vûci slouãení pfiíspûvkov˘ch or-

ganizací kraje Gymnázia R˘mafiov

a Stfiedního odborného uãili‰tû a odbor-

ného uãili‰tû R˘mafiov s úãinností 

od 1. 9. 2004. (Dále viz vyjádfiení
v ãlánku starosty Ing. Petra Kloudy.)

Gymnázium a uãili‰tû budou od 1. záfií leto‰ního roku slouãeny
Rada mûsta R˘mafiova na svém pon-

dûlním zasedání pfiijala usnesení, ve

kterém vyjadfiuje souhlas se zámûrem

Moravskoslezského kraje slouãit

gymnázium a SOU a OU v R˘mafiovû

k 1. 9. 2004. Vût‰ina neinformovan˘ch

obãanÛ se nad tímto rozhodnutím po-

zastaví, a proto povaÏuji za dÛleÏité 

okolnosti vysvûtlit.

Moravskoslezsk˘ kraj letos provádí

optimalizaci stfiedního ‰kolství v kraji,

jehoÏ nejãastûj‰ím v˘stupem je sluão-

vání nebo ru‰ení stfiedních ‰kol a uãi-

li‰È. DÛvodÛ k tûmto krokÛm je uvá-

dûno mnoho, ale tím nejpodstatnûj‰ím

je snaha kraje co nejvíce na vzdûlává-

ní u‰etfiit a zároveÀ reagovat na v˘raz-

n˘ úbytek ÏákÛ na stfiedních ‰kolách,

ke kterému dochází vlivem nepfiízni-

vého demografického v˘voje po roce

1992. Na‰emu mûstu bylo od poãátku

„nabízeno“ slouãení gymnázia s uãi-

li‰tûm, odebrání opravárensk˘ch obo-

rÛ do Mûsta Albrechtic a zavedení

technického lycea ke gymnáziu.

V optimalizaãní komisi pro ná‰ okres

se podafiilo hlasováním doporuãit od-

dálení tohoto zámûru do roku 2008

a ponechání opravárensk˘ch oborÛ na

uãili‰ti i po slouãení. Toto fie‰ení bylo

pro nás pfiijatelné, protoÏe dávalo na

plánované zmûny dostatek ãasu a fiedi-

telÛm prostor pro realizaci jejich zá-

mûrÛ. Rada kraje skuteãnû takto zá-

mûr projednala a odloÏila, ale i pfiesto

se slouãení obou ‰kol dostalo na jed-

nání zastupitelstva kraje v návrhu na

slouãení od roku 2004 s poukazem na

to, Ïe zámûr se li‰í od návrhu mûsta

pouze termínem slouãení.

Zastupitelstvo kraje nakonec tento

bod neprojednalo. Po námi vyvola-

ném jednání a dotazech, proã zastupi-

telstvo kraje mûlo na programu bod

slouãení ‰kol, jsme se od ãlenÛ rady

a úfiedníkÛ kraje dovûdûli, Ïe nebu-

dou-li ‰koly optimalizovány navrÏe-

n˘m zpÛsobem, probûhne optimaliza-

ce na základû jiného principu, a to tak,

Ïe z r˘mafiovského gymnázia a uãili‰-

tû vzniknou pouze odlouãená praco-

vi‰tû jin˘ch ‰kol. Jinak fieãeno, pfied-

stavitelé kraje dali jasnû najevo, Ïe ne-

pÛjde-li prosadit zámûr tak, pÛjde to

jinak a prostor pro manévrování a dis-

kuse skonãil. Toto fie‰ení je pro nás na-

prosto nepfiijatelné, protoÏe je nanej-

v˘‰ jasné, Ïe po úbytku ÏákÛ budou

fieditelé ‰kol v jin˘ch mûstech hledat

moÏnosti úspor likvidací odlouãen˘ch

pracovi‰È a na‰e ‰koly tak dfiíve ãi po-

zdûji zaniknou. Prioritní je v tomto

pfiípadû zachování stfiední ‰koly a uãi-

li‰tû ve mûstû, byÈ slouãen˘ch. K tomu

zb˘vá dodat, Ïe kraj je zfiizovatelem 

obou ‰kol a na‰e pozice pfii jednáních

je a byla taková, Ïe do problému nás

sice nechají mluvit a mohou k na‰í ar-

gumentaci pfiihlíÏet, ale koneãné roz-

hodnutí provedou sami podle své vÛle.

Myslím si, Ïe rozhodnutí rady mûsta

(podpofiené závûrem pfiedcházejících

jednání ‰kolské komise mûsta) bylo

správné a dává vût‰í nadûji na udrÏení

vzdûlávací obsluÏnosti pro mûsto 

a okolí a také pracovních míst uãitelÛ

v místû. Argumenty odpÛrcÛ tohoto 

usnesení jsou v pofiadí dÛleÏitosti aÏ

daleko za prvním místem. 

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Pfiední místo zaujímá majetková trestná ãinnost
O ãinnosti a stávající situaci u obvodního oddûlení Policie âeské republiky a Mûstské policie R˘mafiov informovali radu mûsta zástupce vedoucího OOP âR

R˘mafiov Milan ·i‰ka a vrchní stráÏník p. Lumír Sedláãek.

Policie âR, obvodní oddûlení R˘mafiov

1. Pfiehled trestn˘ch ãinÛ od roku 1999

rok 1999 - celkem 373 skutkÛ

rok 2000 - celkem 398 skutkÛ

rok 2001 - celkem 383 skutkÛ

rok 2002 - celkem 265 skutkÛ

rok 2003 - celkem 279 skutkÛ

2. V̆ voj pfiestupkÛ od roku 1999

rok 1999 - 483 pfiestupkÛ

rok 2000 - 422 pfiestupkÛ (26x alkohol)

rok 2001 - 431 pfiestupkÛ (36x alkohol)

rok 2002 - 488 pfiestupkÛ (41x alkohol)

rok 2003 - 472 pfiestupkÛ (37x alkohol)

3. Dopravní nehodovost od roku 1999

rok 1999 - celkem 222 dopravních nehod

rok 2000 - celkem 231 dopravních nehod

rok 2001 - celkem 252 dopravních nehod

rok 2002 - celkem 199 dopravních nehod

rok 2003 - celkem 192 dopravních nehod

(Údaje se t˘kají sluÏebního obvodu
Policie âR R˘mafiov)

Z pfiehledu je zfiejmé, Ïe nastal pokles trestné ãin-

nosti obecnû, a stejnû tak je tomu i na území

mûsta R˘mafiova. Do‰lo ov‰em k nárÛs-

tu pfiestupkÛ proti majetku. Zlep‰ila se

kvalita práce pfiíslu‰níkÛ policie

v oblasti prevence dopravní nehodo-

vosti. Mírn˘ pokles úspû‰nosti byl

zaznamenán pfii objasÀování majet-

kové trestné ãinnosti.

V roce 2003 ‰etfiili r˘mafiov‰tí poli-

cisté 279 trestn˘ch ãinÛ, z toho na území

mûsta R˘mafiova bylo spácháno 142 trest-

n˘ch ãinÛ. Objasnûno nebo odloÏeno bylo 102 trest-

n˘ch ãinÛ, u 39 pfiípadÛ zÛstal pachatel neznám˘.

Pfiední místo z celkového objemu trestné ãinnosti

zaujímá trestná ãinnost majetková. Zvy‰uje

se poãet pfiípadÛ podvodÛ, zpronevûr

a zv˘hodÀování vûfiitele mezi podni-

katelsk˘mi subjekty, dále krádeÏí ba-

revn˘ch kovÛ a lyÏafiského vybave-

ní, zejména v Malé Morávce

a Karlovû. V roce 2003 bylo na úze-

mí mûsta R˘mafiova spácháno pût

trestn˘ch ãinÛ loupeÏe. V‰echny tyto

pfiípady byly objasnûny.

V roce 2003 do‰lo k 695 pfiestupkÛm,

z toho 472 bylo spácháno na území mûsta

R˘mafiova. Ve znaãné mífie se jedná o pfiestupky

proti obãanskému souÏití. Dochází

ke slovnímu napadání, drobnému

ublíÏení na zdraví ãi schválnostem

mezi sousedy.

Obvodní oddûlení Policie âR

R˘mafiov fie‰ilo v loÀském roce 192

dopravních nehod. Z toho ãtrnáct

bylo spácháno pod vlivem alkoholu.

Pfii dopravních nehodách byly dvû 

osoby usmrceny, sedm osob tûÏce

zranûno a ãtyfiiadvacet osob lehce.

Celková hmotná ‰koda se vy‰plhala

na 10,1 mil. Kã. Nejãastûj‰ími místy

nehod zÛstávají ulice Opavská, 

tfi. HrdinÛ, Revoluãní a OkruÏní.
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Mûstská policie (MP)
Mûstská policie odhalila v roce 2003 celkem 253 pfiestupkÛ a uloÏila v blokovém fiízení pokuty ve v˘‰i 21 tis. Kã.

Kromû zabezpeãování vefiejného pofiádku plní

mûstská policie dal‰í úkoly, které je povinna ze zá-

kona zajistit. Patfií k nim ‰etfiení pro mûstsk˘ úfiad,

doruãování zásilek, doprovod pfii v˘konu soudní-

ho exekutora, ochrana pfii vyplácení sociálních dá-

vek, kontroly dopravního znaãení, kontrola osvût-

lení a údrÏby komunikací, uÏívání v˘herních auto-

matÛ mladistv˘mi, ‰etfiení uÏivatelÛ mûstsk˘ch

bytÛ, kontrola dopravy, ochrana majetku, ‰etfiení

ãern˘ch skládek atd. V roce 2003 provedla mûst-

ská policie ve spolupráci s místní veterinární am-

bulancí odchyt ‰estnácti volnû pobíhajících psÛ.

V pfieváÏné vût‰inû se podafiilo zjistit majitele, kte-

r˘m byla uloÏena sankce. Je v‰ak nutno konstato-

vat, Ïe hlavní

problém po od-

chytu zvífiat

pfiedstavuje ab-

sence útulku.

Poãátkem roku

2004 uzavfielo

mûsto R˘mafiov

s obcemi Horní

Mûsto a Tvrdkov

smlouvy o zaji‰tû-

ní v˘konu pofiád-

kové sluÏby pfií-

slu‰níky mûstské

policie R˘mafiov. V bfieznu tohoto roku bylo stráÏní-

kÛm Mûstské policie pfiidûleno osobní vozidlo.

Za rok 2003 spáchali fiidiãi motorov˘ch vozidel

465 pfiestupkÛ, z toho 387 bylo projednáno 

a v 94 pfiípadech byl uloÏen zákaz ãinnosti (jedná

se o zákaz fiízení motorov˘ch vozidel pfieváÏnû za

jízdu pod vlivem alkoholu a za zavinûní dopravní

nehody). Celková ãástka z uloÏen˘ch pokut ãiní 

1 154 500 Kã.

Finanãní pfiíspûvky budou rozdûleny v rámci Pravidel programÛ podpory sportu
Rada mûsta schválila 18. prosince 2000 Pravidla pro-

gramÛ podpory sportu v R˘mafiovû. Zastupitelstvo

29. ledna 2004 schválilo návrh rozpoãtu mûsta

R˘mafiova na rok 2004, a to vãetnû podpory tûlov˘-

chovné ãinnosti pfiíspûvkem ve v˘‰i 150 tis. Kã. Na

odbor ‰kolství a kultury bylo do uzávûrky stanovené

do konce roku 2003 doruãeno a odborem fiádnû zae-

vidováno devûtadvacet Ïádostí sportovních oddílÛ

a organizací. V̆ ‰e poÏadavkÛ jednotliv˘ch oddílÛ TJ

Jiskra R˘mafiov byla konzultována s pfiedsedou v˘-

konného v˘boru TJ Franti‰kem Pohankou.

Komise pro v˘chovu a vzdûlávání projednala 

25. února 2004 jednotlivé Ïádosti, zváÏila dÛleÏitost,

rozsah a nákladnost jednotliv˘ch akcí a pfiedloÏila ra-

dû mûsta následující doporuãení:

Program V - ÚdrÏba a provoz sportovních
a tûlov˘chovn˘ch zafiízení
- fie‰eno samostatnû v rámci schvalování mûstského

rozpoãtu - 300 tis. Kã na vybudování intenzivního za-

vlaÏovacího systému hlavní fotbalové plochy, 40 tis. Kã 

na údrÏbu lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tratí, 20 tis. Kã 

na údrÏbu tûlocviãny na Hornomûstské ulici, 4 tis. Kã

na úhradu el. energie v areálu zahrady Hedvy.

Program VI - Sport zdravotnû postiÏen˘ch
- pro 1. pololetí nebyly vzneseny poÏadavky.

Na 2. pololetí roku 2004 zÛstává ãástka ve v˘‰i 33 500 Kã.

Rada mûsta sv˘m usnesením schválila poskytnutí pfiís-

pûvkÛ v celkové v˘‰i 116 500 Kã.

Finanãní pfiíspûvky dostanou
také dal‰í organizace

Rada schválila poskytnutí finanãních pfiíspûvkÛ Centru

sluÏeb pro zdravotnû postiÏené Moravskoslezského kra-

je, deta‰ovanému pracovi‰ti Bruntál, ve v˘‰i 5 000 Kã.

Centrum sluÏeb zaji‰Èuje poradenské dny pro zdravotnû

postiÏené obãany a v˘jezdy vznikají náklady, které ne-

jsou dotovány. Finanãní pfiíspûvek 5 000 Kã schválili

radní také místní organizaci Svazu tûlesnû postiÏen˘ch

v âR na zaji‰tûní provozních nákladÛ a plánovan˘ch ak-

cí a finanãní ãástku 5 280 Kã místní organizaci âeského

ãerveného kfiíÏe na úhradu provozních nákladÛ pronaja-

t˘ch prostor o‰acovacího stfiediska.

DÛm s peãovatelskou sluÏbou
pfiivítá nové nájemníky

V domû s peãovatelskou sluÏbou na tfiídû HrdinÛ 20 - 22

byly uvolnûny a pfiedány Bytermu R˘mafiov tfii bytové

jednotky. Sociální zafiízení je spoleãné pro tfii uÏivatele

bytu na podlaÏí, z toho dÛvodu lze tyto jednotky pfiidû-

lit pouze Ïenám. Îádosti byly projednány v komisi so-

ciálních vûcí a zdravotnictví (SVAZ) MûÚ R˘mafiov

a pfii posuzování bylo pfiihlédnuto k podkladÛm o‰etfiu-

jících lékafiÛ a sociálnímu ‰etfiení, které provedla pra-

covnice odboru SVAZ.

Rada mûsta schválila pfiidûlení bytové jednotky ã. 7 Vûfie

Neumanové, bytové jednotky ã. 12 Libu‰i ·tûpánkové

a bytové jednotky ã. 4 Marii Pavlátové. JiKo
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Upozornûní
pro obãany
Finanãní úfiad v Bruntále
oznamuje v‰em obãanÛm
mûsta R˘mafiova a jeho

pfiilehl˘ch ãástí, Ïe ve dnech
30. bfiezna a 31. bfiezna 2003

bude otevfieno deta‰ované
pracovi‰tû FÚ Bruntál

v souvislosti s pfiebíráním
daÀov˘ch pfiiznání.
Pro tyto úãely bude
pracovi‰tû otevfieno

ve Stfiedisku volného ãasu
na OkruÏní ulici ã. 10

v R˘mafiovû, a to v místnosti
ã. 1 (v mezipodlaÏí)

v následujících provozních
hodinách:

úter˘ 30. 3. 2004
8.00 - 12.00 hodin 

a 12.30 - 14.00 hodin

stfieda 31. 3. 2004
8.00 - 12.00 hodin 

a 12.30 - 16.00 hodin

Aktuálnû

Star‰í obãanské prÛkazy je tfieba vymûnit nejpozdûji do roku 2008
Dne 14. ledna 2004 byl schválen zákon ã. 53/2004,

kter˘m se mûní nûkteré zákony související s evi-

dencí obyvatel. Tento zákon obsahuje i zmûnu zá-

kona o obãansk˘ch prÛkazech. Byla jím novû sta-

novena platnost obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû

ãiteln˘ch údajÛ nejpozdûji do 31. 12. 2008. Jedná

se o staré typy obãansk˘ch prÛkazÛ, tzn. o v‰ech-

ny obãanské prÛkazy typu kníÏka (ãervené, hnûdé)

a identifikaãní karty rÛÏovomodré barvy. Uvedené

obãanské prÛkazy pozbudou platnosti v termínu,

kter˘ je v nich uveden, jsou-li vydány na dobu ne-

omezenou, jejich platnost konãí nejpozdûji dnem

31. 12. 2008. Nafiízením vlády v‰ak budou je‰tû

stanoveny lhÛty pro postupnou v˘mûnu obãan-

sk˘ch prÛkazÛ podle doby jejich vydání.

Obãané, ktefií jsou drÏiteli tûchto star‰ích obãansk˘ch

prÛkazÛ, mohou jiÏ nyní poÏádat o vydání prÛkazÛ

nov˘ch. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o naprostou

vût‰inu obyvatel, doporuãujeme neodkládat vyfiíze-
ní nov˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ a poÏádat o jejich

v˘mûnu s dostateãn˘m ãasov˘m pfiedstihem.

V̆ mûna star‰ích obãansk˘ch prÛkazÛ je osvobo-
zena od správních poplatkÛ, je tedy zdarma.

Pfii vyfiizování Ïádosti o v˘mûnu obãanského prÛ-

kazu je obãan povinen pfiedloÏit stávající obãan-
sk˘ prÛkaz, vyplnûnou Ïádost o vydání OP
a 1 ks fotografie souãasné podoby o velikosti
3,5 mm x 4,5 mm. Fotografie musí splÀovat poÏa-

davky na technické provedení - ãelní pohled, svût-

lé pozadí.

LhÛta pro vyfiízení obãanského prÛkazu je do
30 dnÛ od podání Ïádosti. Pfii podání Ïádosti má

obãan moÏnost poÏádat o pfievzetí nového obãan-

ského prÛkazu na obecním úfiadû povûfieném vede-

ním matrik podle místa svého trvalého pobytu.

NemÛÏe-li se obãan dostavit k pfievzetí prÛkazu 

osobnû, napfi. ze zdravotních dÛvodÛ, zabezpeãí

jeho pfiedání obecní úfiad s roz‰ífienou pÛsobností,

v jehoÏ správním obvodu se obãan zdrÏuje.

Îádost o vydání obãanského prÛkazu mÛÏe za ob-

ãana pfiedloÏit s doklady i jím povûfien˘ zástupce,

vyhotoven˘ obãansk˘ prÛkaz je v‰ak obãan po-
vinen pfievzít osobnû.

Zdenûk Kudlák,
vedoucí odboru vnitfiních vûcí MûÚ R˘mafiov

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
Ministerstvo pro místní rozvoj âR vyhlásilo 2. bfiezna druhé kolo v˘bûrového fiízení pro podprogramy Státního programu podpory cestovního ruchu roku 2004.

Zamûfiení je specifikováno opût formou tfiech podprogramÛ, jejichÏ podrobné zadání lze najít na webov˘ch stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz.

Uzávûrka podávání Ïádostí o dotace je v pátek 30. dubna 2004 v 16.00 hodin. Ing. Petra Papou‰ková
Odbor regionálního rozvoje - odd. cestovního ruchu

tel.: 595 622 327; fax.: 595 622 285
e-mail: petra.papouskova@kr-moravskoslezsky.cz

V ·umperku se uskuteãní v˘stava stavebnictví a vytápûní STAVO & TEPLO Jeseníky
·umpersk˘ DÛm kultury bude patfiit ve dnech 

6. - 8. dubna nové v˘stavû stavebnictví a vytápûní

pro oblast JeseníkÛ STAVO & TEPLO Jeseníky.

Pofiadatelé chtûjí vyjít vstfiíc stavebním firmám, sta-

vebníkÛm a investorÛm z JeseníkÛ, ktefií mají 

na stavební veletrhy do Olomouce nebo Ostravy

pfiece jen daleko, a zaloÏit tak v regionu tradici sta-

vebních v˘stav, které by pfiinesly potfiebné informa-

ce a kontakty ‰iroké vefiejnosti i podnikatelÛm.

Náv‰tûvníkÛm v˘stava poskytne zdroj informací,

pfiehled v˘robkÛ, technologií i sluÏeb souvisejících

se stavebnictvím a bydlením, moÏnost porovnání,

získání zajímav˘ch slev, s kter˘mi vystavující firmy

na v˘stavu pfiicházejí. Najdou zde nabídku staveb-

ních materiálÛ, stavební chemie, izolací, plastov˘ch

i dfievûn˘ch dvefií a oken, podlah, v˘robkÛ a sluÏeb

souvisejících s instalacemi vody, plynu a topení,

topn˘ch tûles, kotlÛ, nabídku finanãních institucí

i bytov˘ch doplÀkÛ a nábytku.

Nedílnou souãástí v˘stavy je zajímav˘ doprovod-

n˘ program, zamûfien˘ zejména na oblast vytápû-

ní a úspor energie. Úter˘ odpoledne patfií zatep-

lování fasády, podkroví a ploch˘ch stfiech. Ve

stfiedu budou probíhat semináfie zab˘vající se 

úsporami a plynov˘mi kondenzaãními kotli, re-

gulací otopn˘ch soustav a nov˘mi technologiemi

spalování tuh˘ch paliv. Poslední den v˘stavy - ve

ãtvrtek - získají zájemci o vyuÏití obnoviteln˘ch

zdrojÛ energie komplexní informace o solárních

kolektorech, tepeln˘ch ãerpadlech, vyuÏití bio-

masy, mal˘ch vodních elektrárnách i energeticky

úsporn˘ch domech.

Nenechte si ujít pfiíleÏitost a nav‰tivte tuto atrak-

tivní a inspirativní akci, urãenou v‰em, ktefií se

o bydlení zajímají, pfiem˘‰lejí o rekonstrukci by-

tu ãi domu nebo ji uÏ realizují, pfiípadnû pfiímo

stavûjí nov˘ rodinn˘ dÛm. V˘stavní ãást i dopro-

vodné programy nabízejí spoustu zajímavostí pro

laiky i odborníky ‰irokého stavebního oboru.

Otevfieno pro vefiejnost je v úter˘ od 14 - 18 hod.,

ve stfiedu 9 - 18 hod. a ve ãtvrtek 9 - 17 hod. 

Ing. Eva Járová

Nejménû tfiicet po‰kozen˘ch kovo-

v˘ch schránek, váz na svíãky a lampi-

ãek na hrobech mûstského hfibitova

v R˘mafiovû mají na svûdomí dva

mladiství v˘trÏníci ve vûku 10 a 12

let. Pfiíslu‰níci r˘mafiovské policie

oba vandaly vzápûtí po jejich fiádûní

vypátrali a dopadli. Chlapci jsou po-

dezfielí z trestného ãinu v˘trÏnictví

a po‰kozování cizí vûci.

„Lampiãky rozbíjeli kopnutím a údery
klackem, pfiitom zpÛsobili celkovou

‰kodu za 10 000 Kã,“ sdûlila tisková

mluvãí okresního policejního fieditel-

ství v Bruntále Lucie Kra‰teniãová.

V souãasnosti r˘mafiov‰tí policisté

‰etfií, zda se na vandalismu nepodíleli

dal‰í nezletilci. JiKo

Na mûstském hfibitovû v R˘mafiovû fiádili vandalové
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Aktuálnû o zdravotnictví

Stagnuje zdravotnictví v na‰em mûstû?
Strm˘ nárÛst úhrad za zdravotní péãi z prostfiedkÛ

vefiejného zdravotního poji‰tûní, pfiíli‰né zásahy

ministerstva do fiízení zdravotnictví, nesystémové

oddluÏení nemocnic a poji‰Èoven na úkor dal‰ích

segmentÛ péãe. Za to v‰e kritizují zdravotníci svÛj

resort a po vládû poÏadují, aby pfiijala opatfiení,

která vyvedou ãeské zdravotnictví z krize.

Ministrynû Souãková v témûfi sedmdesátistránko-

vé koncepci pfiedloÏila anal˘zu souãasného stavu

a navrhuje zásahy do zdravotního poji‰tûní. Chce

také ru‰it nadbyteãná akutní lÛÏka v nemocnicích

a omezit síÈ ambulantní péãe. Jednou z hlavních li-

nií koncepce reformy zdravotnictví je získání fi-

nanãních prostfiedkÛ. Marie Souãková se sice pfií-

mo nezmiÀuje o vy‰‰í spoluúãasti pacientÛ, nic-

ménû konstatovala, Ïe u nás je 8,6 %, zatímco

v Evropské unii 25 %. Ministrynû poãítá, Ïe na so-

ciálním lÛÏku v nemocnici by se platilo od 50 do

150 korun za den podle solventnosti pacienta.

Plánuje rovnûÏ nav˘‰ení plateb státu za státní po-

ji‰tûnce ze souãasn˘ch 476 na 536 korun za osobu,

aby tak získala za rok o 4,2 miliardy víc. Dal‰ích

1,5 miliardy má plynout z vy‰‰ích plateb podnika-

telÛ. Zmûna v pfierozdûlení vybraného pojistného

mezi poji‰Èovnami má VZP pfiinést 850 miliónÛ.

Poãítá se také s platbou za diagnózu, pfii níÏ by uÏ

neplatilo, tak jako dosud, Ïe za stejnou diagnózu

se rÛzn˘m nemocnicím platí rÛznû.

Ve v˘bûrov˘ch fiízeních mají ambulance usilovat

o smlouvu s poji‰Èovnou, a pokud neuspûjí, mohou

poskytovat péãi za hotové. Ministrynû zároveÀ

plánuje komerãní pfiipoji‰tûní za sluÏby nehrazené

z vefiejného zdravotního poji‰tûní.

Vleklá krize ve zdravotnictví i kritika nové kon-

cepce ministrynû Marie Souãkové pfiimûly lékafie,

lékárníky a zástupce zdravotních poji‰Èoven, aby

pfiedloÏili vlastní návrh krokÛ na ozdravûní zdra-

votnictví. To podle nich spolyká neúmûrné mnoÏ-

ství penûz z vefiejn˘ch zdrojÛ.

Po penzijním systému a sociálním zabezpeãení je

to resort zdravotnictví, kter˘ v leto‰ním roce bude

hospodafiit s nejvy‰‰í ãástkou, a to ve v˘‰i sto ‰e-

desát aÏ sto ‰edesát pût miliard korun. To je sedm

procent hrubého domácího produktu. V na‰em

zdravotnictví dosud nefungují ekonomická pravi-

dla. Pokfiivené ceny se tak odráÏejí i v chování pa-

cientÛ. Dennû se tzv. „hodí marod“ na ãtyfiicet ti-

síc lidí. Lékafiská péãe je pfiitom podle slov prezi-

denta Svazu zdravotních poji‰Èoven Ladislava

Friedricha témûfi zcela hrazena právû z poji‰tûní.

Dosud ale nebyl definován nezbytn˘ rozsah péãe,

kterou lékafi musí pacientovi vûnovat.

Osmdesát dvû procenta v‰ech v˘dajÛ jsou v˘daje

vefiejného zdravotního poji‰tûní. To je pfiíli‰ mno-

ho. Do financování zdravotnictví by bylo potfieba

zapojit dal‰í zdroje.

Pacienti by podle Friedricha mûli mít moÏnost in-

dividuálních a komerãních forem pfiipoji‰tûní, pfií-

padnû by mûly b˘t zavedeny platby v hotovosti za

nadstandardní péãi. Lékafii kromû zpÛsobu úhrady

zdravotnické péãe kritizují i to, Ïe ministerstvo se

ve stále vût‰í mífie snaÏí exekutivnû zasahovat do

fiízení resortu.

Lídfii vládní koalice schválili v úter˘ 10. února

soubor opatfiení, která mají stabilizovat zdravot-

nictví v leto‰ním a pfií‰tím roce. Patfií k nim napfií-

klad stoprocentní pfierozdûlení vybraného pojist-

ného mezi poji‰Èovnami. Ministrynû zdravotnictví

Souãková má roz‰ífiit svÛj návrh koncepce o opat-

fiení, které pfiijala koaliãní skupina pro stabilizaci

zdravotnictví v prosinci. Zdravotní poji‰Èovny by

podle doporuãení lídrÛ koalice nemûly roz‰ifiovat

síÈ smluvních vztahÛ, smlouvy by mûly uzavírat

jen s tolika zafiízeními, na kolik mají prostfiedky.

Jak souãasn˘ stav zdravotnictví ovlivÀuje situaci

v nestátní nemocnici v R˘mafiovû a jak se k této

situaci staví v˘znamn˘ vlastník - mûsto

R˘mafiov (40 % podílu), jsme se zeptali dvou za-

stupitelÛ mûsta: primáfie MUDr. Stanislava

Horáka, jednatele spoleãnosti Nemocnice, s. r.

o., R˘mafiov, a MUDr. Bohumila Servuse, ãlena

rady mûsta.

Odpovídá primáfi MUDr. Stanislav Horák:
Pane primáfii, vût‰inou se v médiích
a na vy‰‰ích postech fie‰í kompliko-
vaná situace ve státních zdravotnic-
k˘ch zafiízeních. Ne tak ãasto je jiÏ
sly‰et o nestátních nemocnicích. Jak
posuzujete tento problém vy, jako
ãlen vedení r˘mafiovské nemocnice,
a co se jeví z va‰eho pohledu v sou-
ãasné dobû pro soukromé nemocni-
ce jako nejpalãivûj‰í problém?

Dovolte, abych zaãal od konce otáz-

ky. Nejpalãivûj‰ím problémem je,

a to po celou dobu existence spoleã-

nosti, skuteãnost, Ïe nejen ve va‰í 

otázce, ale i v my‰lení zákonodárcÛ

a tzv. kompetentních lidí je zakofie-

nûno, Ïe jde o dvû rÛzné kategorie.

Pfiitom na‰e nemocnice se stala tzv.

nestátní právû na doporuãení Fondu

národního majetku v roce l992, a to

ve spolupráci a po dohodû s mûstem

R˘mafiov. Jenom díky tomuto kon-

kurenãnímu projektu mohlo v roce

1996 získat mûsto bezplatnû nemovi-

t˘ majetek v hodnotû více neÏ 40

mil. Kã. Na to uÏ velká fiada lidí za-

pomnûla nebo o tom vÛbec neví

a domnívá se, Ïe spoleãnost vznikla

na základû pfiání a rozhodnutí nûko-

lika lékafiÛ, ktefií ji chtûli provozovat

jako bûÏnou ziskovou spoleãnost.

Tak to tedy nebylo, spoleãnost

vznikla vynucenû, na pfiání mûsta

a po dohodû s ním. S cílem zachovat

pro mûsto nejen nemocnici, ale i po-

mûrnû v˘znamnou zamûstnanost,

protoÏe nemocnice je druh˘ nejvût‰í

podnik ve mûstû a je v ní zamûstná-

no pfies 200 zamûstnancÛ.

Velká vût‰ina nestátních zafiízení 

o‰etfiuje naprosto stejnou klientelu ja-

ko tzv. státní, tedy nejedná se o nûja-

ké lukrativní pacienty, ktefií by po-

mohli s financováním chodu nemoc-

nic. Naopak, zatímco státní pfiíspûv-

kové organizace byly a jsou ãerné dí-

ry, do kter˘ch se lijí finanãní pro-

stfiedky ze v‰ech stran, na‰e zafiízení

nedostalo na provoz nikdy a od niko-

ho ani korunu. Cel˘ provoz financuje

ze své ãinnosti a z plateb od poji‰Èo-

ven, které jsou takové, jaké je v‰ich-

ni známe. Pfiechodem na kraje se nic

nezmûnilo, kraj má problémy s finan-

cováním pfieveden˘ch státních ne-

mocnic, které dále vesele pokraãují

v zadluÏování, a o nestátní nemocni-

ce se prakticky vÛbec nestará.

Znamená to jednodu‰e, Ïe ústavou

i zákony deklarovan˘ stejn˘ pfiístup

obãanÛ ke zdravotnick˘m sluÏbám

a stejná péãe jsou jen na papífie, sku-

teãnost je zcela jiná a obãan této ka-

tegorie a tohoto regionu nikoho neza-

jímá.

Jak se projevilo omezení provozu
Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov v sou-
vislosti s uzavfiením porodního od-
dûlení a dûtského oddûlení na dal‰í
ãinnosti nemocnice? Setkal jste se
s tím, Ïe pacienti radûji volí vût‰í
mûsto s komplexní nemocniãní pé-
ãí?
Na chodu nemocnice se uzavfiení

tûchto oddûlení neprojevilo. Dûtská

oddûlení jsou ru‰ena celostátnû

a v daleko vût‰ích lokalitách, protoÏe

dne‰ní poznatky jiÏ umoÏÀují, aby

vût‰í ãást onemocnûní byla léãena

ambulantnû. Pokud je onemocnûní

závaÏnûj‰í, pak je správné, aby bylo

léãeno na oddûleních, kde jsou k to-

mu jak pfiístrojové, tak i personální

pfiedpoklady. A to na‰e oddûlení jiÏ

nesplÀovalo. Dûtské oddûlení zde

nechybí, otázkou zÛstává absence

dûtské pohotovostní sluÏby. Ta do

budoucna chybût bude zcela jistû.

Co se t˘ãe uzavfiení porodnického od-

dûlení, tady nelze o správnosti pochy-

bovat. Minimální poãet porodÛ, kter˘

âeská gynekologická a porodnická

spoleãnost doporuãuje pro oddûlení

za rok, je od 400 porodÛ v˘‰e, av‰ak

za optimální se v souãasné dobû po-

vaÏuje poãet 600 porodÛ a více. Na‰e

oddûlení mûlo kolem 200 porodÛ,

z toho velká ãást byla mimospádo-

v˘ch. Porodnice mûla dobré jméno,

ale pfii tak malém poãtu porodÛ není

moÏná erudice lékafiÛ a personálu

a pak by bylo jen otázkou ãasu, kdy

by se to projevilo v podobû nezvlád-

nuté komplikace. Tento pfiístup by ne-

bylo moÏno povaÏovat za medicínsky

ospravedlniteln˘. Vûfiím, Ïe se znalos-

tí tûchto argumentÛ nám to maminky

odpustí. Péãi v závûreãné fázi máme

zaji‰tûnu ve velmi kvalitní porodnici

·ternberk, o tûhotné se nadále starají

na‰e gynekologické ambulance.

Jak vám vychází, pfii souãasné kom-
plikované situaci ve zdravotnictví,
vstfiíc mûsto R˘mafiov, které je ãás-
teãn˘m vlastníkem nemocnice?
Tato otázka je velmi sloÏitá a je na

desítky minut. Je nutná znalost i his-

torie spoleãnosti, v˘voje vztahÛ,

spolupráce a ãinnosti minulého ve-

dení nemocnice, které dostalo ne-

mocnici aÏ na pokraj likvidace. Bez

hlub‰í znalosti tohoto nemÛÏe ãtenáfi

fiadû vûcí porozumût.

Nemocnice byla vÏdy tak nûjak spo-

jována právû se soukrom˘m spole-

ãenstvím lékafiÛ, opfiedena m˘ty

o horentních sumách na v˘platnicích

Ministrynû zdravotnictví âR Marie Souãková
Foto: âTK
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managementu, tunelování a podobnû.

Je to téma vdûãné, a to i pfies skuteã-

nost, Ïe ve spoleãnosti byla provede-

na fiada kontrol, které prokázaly

správnost a prÛhlednost hospodafiení

spoleãnosti i její koncepãní vedení.

Dá se zjednodu‰enû fiíci, Ïe do roku

1999 byla spolupráce s mûstem mi-

nimální. Po v˘mûnû vedení byly uãi-

nûny v‰echny kroky, aby hospodafie-

ní nemocnice bylo prÛhledné a vylu-

ãovalo jakoukoliv moÏnost nûjakého

obohacování na úkor spoleãnosti.

Domnívám se, Ïe se to podafiilo,

o ãemÏ svûdãí i skuteãnost, Ïe za to-

to volební období nemocnice stáhla

svÛj dvacetimilionov˘ dluh, a to

i pfies skuteãnost, Ïe v loÀském roce

musela vracet poji‰Èovnám, stejnû ja-

ko ostatní nemocnice v republice,

pfieplacené zálohy.

V nemocnici probíhá kaÏdoroãnû au-

dit, kaÏd˘ mûsíc se schází investiãní

komise, která projednává ve‰keré 

ekonomické i personální otázky za 

úãasti v‰ech spoleãníkÛ a zastupitelÛ

mûsta. Ukazuje se jako velmi pro-

spû‰né posílení tohoto zastoupení

o MUDr. Servuse, neboÈ jde o osobu

se zdravotnictvím spjatou, a tak je

moÏná cílená a konstruktivní diskuse.

Je viditelné, Ïe i MUDr. Servus má

zájem o dobrou spolupráci, coÏ je po-

tû‰itelné zji‰tûní. Je moÏná ‰koda, Ïe

mûsto této moÏnosti vyuÏilo aÏ nyní.

V loÀském roce také poprvé v histo-

rii spoleãnosti mûsto pfiispûlo na 

údrÏbu svého majetku. (Pozn. red.:
Nemovit˘ majetek nemocnice je ve
vlastnictví mûsta, ne spoleãnosti
Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov.) Do té-

to doby spoleãnost opravovala tento

majetek z prostfiedkÛ, které získala

od poji‰Èoven. Ze sv˘ch provozních

prostfiedkÛ dotovala i neziskové pro-

vozy dûtského a porodnického oddû-

lení, operaãních oborÛ a dûtskou po-

hotovostní sluÏbu, zde ve spolupráci

s mûstem. ¤ada lidí si pfiedstavuje, Ïe

mûsto dotuje chod nemocnice a její

provozy. Tak tomu nikdy nebylo, ne-

ní a ani to v souãasné dobû nelze o-

ãekávat. S urãit˘mi pocity kfiivdy sle-

dujeme napfi. dûní ve vedlej‰í bruntál-

ské nemocnici, kde se najednou,

v dobû, kdy vláda obrací kaÏdou ko-

runu, na‰lo 40 mil. Kã ze státní po-

kladny a l5 mil. Kã z prostfiedkÛ mûs-

ta na v˘stavbu operaãních sálÛ. A to

jde o ryze soukromé zafiízení, kde

mûsto nemá ani jediné procento,

a o nemocnici, která ani nepro‰la v˘-

bûrov˘m fiízením. Jak je moÏné, Ïe

sem jdou i na‰e peníze, kdyÏ napfií-

klad na dûtskou pohotovost v na‰í ne-

mocnici nemûl kraj ani pár tisícovek.

Jak lze toto jednání slu‰nû nazvat?

Ale zpût k na‰í problematice spolu-

práce s mûstem. Prozatím platí doho-

da s vedením mûsta, Ïe spoleãnost

bude dále dotovat ztrátové provozy

a mûsto bude reciproãnû peãovat

o své budovy a opravy svého majet-

ku. Dá se fiíci, Ïe se spolupráce po-

stupnû zlep‰uje, moÏná Ïe právû

v dÛsledku lep‰í informovanosti. Ke

klidu jistû pfiispûje i vytvofiení dozor-

ãí rady, která byla valnou hromadou

odsouhlasena. Mûsto má na základû

rozhodnutí vût‰iny spoleãníkÛ ve

spoleãnosti takov˘ podíl, kter˘ mu u-

moÏÀuje pfiímé fiízení její ãinnosti.

Jde tedy o mûstskou nemocnici

v pravém slova smyslu, bez ohledu

na to, Ïe zde má mal˘ podíl je‰tû pár

dal‰ích spoleãníkÛ. Proto i fieãi

o hybridní spoleãnosti jsou zavádûjí-

cí a nerespektují historii vzniku.

A koneãnû poslední otázka - jak vi-
díte budoucnost ãeského zdravot-
nictví a potaÏmo Nemocnice, s. r.
o., R˘mafiov?
Budoucnost ãeského zdravotnictví

nevidím pfiíli‰ optimisticky. AlespoÀ

v dohledné dobû. Souãasná vláda ne-

má recept a na krajích chybí jakáko-

liv koncepce. Platí pofiád stejná pra-

vidla, kdo má známosti, má více.

Kdo nemá a nedá, nemá a nedostane.

Pokud se budeme bavit o osudu r˘-

mafiovské nemocnice, bavíme se,

moÏná s trochou nadsázky, i o osudu

mûsta jako takového. A toto je zapo-

tfiebí mít na zfieteli pfii kaÏdém jedná-

ní, neboÈ nemocnice bez pomoci

mûsta nemá ‰anci na pfieÏití, stejnû

jako na‰e mûsto pfiestane b˘t tím,

ãím je, ztratí-li tuto nemocnici. Bude

dÛleÏité, aby v dal‰ím volebním ob-

dobí byli do vedení nemocnice zvo-

leni takoví odborníci, ktefií budou

schopni navázat na dosavadní úspû‰-

nou ãinnost souãasného vedení. A ta-

ké ochotni, protoÏe fiízení takového

zafiízení v takové legislativní a ko-

rupãní dÏungli není jednoduchou

a bezpeãnou záleÏitostí. Ale znovu je

tfieba podtrhnout, Ïe bez v˘razné po-

moci mûsta je pfieÏití nemocnice ne-

moÏné, a to v jakékoliv podobû.

Dûkuji vám za rozhovor.

Odpovídá MUDr. Bohumil Servus:
Pane doktore, jak se díváte na za-
chování Nemocnice, s. r. o.,
R˘mafiov z pohledu ãlena rady a za-
stupitele mûsta a zároveÀ z pohledu
o‰etfiujícího lékafie?
Mûsto nemocnici potfiebuje, uÏ je-

nom z dÛvodu rozvoje mûsta, aby-

chom nezvy‰ovali nezamûstnanost,

ale také v rámci dostupnosti pro tu-

risty. Pro mû jako o‰etfiujícího lékafie

je v˘hodnûj‰í a pohodlnûj‰í, kdyÏ

mám nemocnici za zády. Znamená to

men‰í komplikace pfii hospitalizaci

pacientÛ pfii akutních stavech. V oka-

mÏiku, kdy musím posílat pacienta

nûkam dál, to znamená více telefoná-

tÛ, zafiizování a ãasovou prodlevu.

S vedením nemocnice se proto snaÏí-

me najít spoleãn˘ jazyk, vyjasnit si

vzájemné pozice, fie‰it otázky finan-

cování a úãasti mûsta. Spory, které

vznikly ohlednû financování nemoc-

nice ze strany mûsta, byly dány tím,

Ïe nûktefií ãlenové zastupitelstva, 

ekonomicky fundovaní, ke svému

rozhodování zcela logicky poÏado-

vali a poÏadují jasné a zfietelné roz-

bory a v˘hledy. Bylo potfieba se do-

hodnout na urãitém zpÛsobu komu-

nikace a postupnû si tyto názory vy-

jasnit. To uÏ se v souãasné dobû dûje

a nacházíme v tomto okamÏiku spo-

leãnou platformu, na které mÛÏeme

spolupracovat. Existuje napfiíklad

dohoda o tom, jak a kdo bude opra-

vovat majetek. Nyní jsme interveno-

vali na kraj, aby nám pro nemocnici

dali dotaci na rekonstrukci, respekti-

ve novou sterilizaci za zhruba 5 mil.

Kã. Dostali jsme urãit˘ pfiíslib.

Doufejme, Ïe se vyplní. Také nemoc-

nice vÛãi mûstu zaujala velmi vstfiíc-

n˘ postoj a nûjaké ty „ostré hrany“ se

uÏ také obrousily.

Není tomu tak dávno, co bylo zastu-
pitelstvem mûsta schváleno, Ïe bude
v r˘mafiovské nemocnici ustanove-
na dozorãí rada. Ostatnû vefiejnost
a také nûktefií zastupitelé jiÏ del‰í
dobu po tomto kroku volali. MÛÏete
fiíci, zda je hospodafiení v nemocni-
ci v souladu s pfiedstavami mûsta
R˘mafiov?
Co se t˘ãe hospodafiení v nemocnici,

rozhodnû do‰lo ke zlep‰ení proti roku

2000, kdy byla v tûÏk˘ch dluzích vi-

nou pfiedchozího vedení. Uznávám,

Ïe se vedení opravdu snaÏilo inten-

zivnû nemocnici oddluÏit a Ïe dûlá

kroky pro to, aby se nemocnice ne-

propadala do dal‰ích dluhÛ. V loÀ-

ském roce se jednalo o v˘jimeãném

hospodafiení. Vinou zdravotních po-

ji‰Èoven a vlivem dal‰ích okolností

do‰lo k finanãnímu propadu a roz-

hodnû se nedá fiíci, Ïe za v‰e mohlo

vedení nemocnice. Snad to byla otáz-

ka odhadu v˘voje a poÏadavkÛ, zda

zachovávat dûtské oddûlení za kaÏ-

dou cenu. Ov‰em dûtské oddûlení by-

lo zachováváno proto, a to je potfieba

zdÛraznit, aby mohla fungovat po-

V dûtské ordinaci MUDr. Tatiany Gvozdiakové

V ãekárnû dûtské ambulance MUDr.
Tatiany Gvozdiakové

V ordinaci MUDr. Bohumila Servuse
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rodnice. Finanãní propad byl ov‰em

v takové v˘‰i, Ïe se stávajícími oddû-

leními, které byly následnû zru‰eny,

by vedení nemocnice nemohlo dále

hospodafiit. KoneckoncÛ primáfi

Horák vcelku jasnû zdÛvodnil, a já

s ním souhlasím, Ïe k zásadnímu

zhor‰ení péãe o dûti nedo‰lo. Pokud

totiÏ na oddûlení leÏí jen nûkolik má-

lo dûtí, tak takové oddûlení nemá

smysl udrÏovat. TaktéÏ bylo potfieba

splÀovat kritéria pro porodnictví a ta

se dají splnit jen tehdy, kdyÏ bude na

porodním oddûlení více jak pût set

porodÛ za rok, coÏ splnûno nebylo.

Ov‰em není dÛvod k obavám. V sou-

ãasné dobû máme dostateãnû vybave-

nou rychlou záchrannou sluÏbu, která

asistuje pfii pfievozu k porodu a do-

stupnost je v této dobû dostateãná.

Nedostatky v hospodafiení jsou dány

hlavnû celkov˘m stavem zdravotnic-

tví. Z hlediska mûsta bychom vítali

ziskovou nemocnici, ale tak tomu

je‰tû hodnû dlouho nebude vzhledem

ke krizovému stavu zdravotnictví.

Krize dopadá pfiedev‰ím na ta ne-

jmen‰í zdravotnická zafiízení. Jejich

hlas kaÏd˘ rád pfieslechne narozdíl

od velk˘ch klinik, kde se kaÏd˘ mi-

nistr a politik bojí, aby ho nepomlu-

vili a on nepfii‰el o renomé. A nejen

nemocnice jsou v krizi, platí to také

o o‰etfiujících obvodních lékafiích.

Poskytuje podle va‰eho názoru ne-
mocnice v R˘mafiovû dostateãné zá-

zemí pro obvodní lékafie na‰eho
mûsta? Jak˘ by byl dopad na paci-
enty a lékafie kdyby tu nemocnice
nebyla?
Pokud se t˘ãe interního oddûlení,

mÛÏeme vyjádfiit spokojenost, pokud

se t˘ãe chirurgického oddûlení, pri-

máfi Kratochvíl v˘raznû zlep‰il jeho

úroveÀ. V̆ sledky jeho práce mohu

hodnotit pouze pozitivnû a pro bûÏ-

nou péãi, kterou zde potfiebujeme,

máme dobré zázemí. Kdybychom

o nemocnici pfii‰li, tak by to bylo

komplikovanûj‰í, zejména s umístû-

ním pacientÛ v nemocnici, kde by

byla dlouhá ãekací doba. Byl by

i problém s dal‰ími záleÏitostmi, ja-

ko napfiíklad s dostupností rentgeno-

vého nebo laboratorního vy‰etfiení 

apod. Tato specializovaná pracovi‰tû

by musela fungovat formou samo-

statné ordinace nebo praxe. V opaã-

ném pfiípadû by se musely dennû vo-

zit vzorky a dal‰í materiál do vzdále-

né laboratofie a uÏ vÛbec si nedokáÏu

pfiedstavit, Ïe bychom posílali paci-

enty napfiíklad na rentgen do

Bruntálu ãi do ·ternberka.

Dovolím si poslední otázku, stejnou
jako jsem poloÏil primáfii MUDr.
Stanislavu Horákovi. Jak vidíte bu-
doucnost ãeského zdravotnictví
a potaÏmo Nemocnice, s. r. o.,
R˘mafiov?
Pokud nedojde k zásadním zmûnám

v pfierozdûlování financí a optimali-

zaci sítû zdravotních zafiízení, tím

ov‰em nemyslím malé a stfiední ne-

mocnice, ale pfiedev‰ím centrální

zdravotnická zafiízení, kde uÏ pfied

dvûma a pÛl lety hodnotící zpráva 

OECD (Organizace pro ekonomic-

kou spolupráci a rozvoj) jednoznaã-

nû konstatovala nesmírné nav˘‰ení

lÛÏek (o 50 - 60%), pfiedev‰ím

v Praze, Brnû a v dal‰ích vût‰ích

mûstech, a pokud stát nezaãne právû

v tûchto oblastech vykonávat svou ú-

lohu zfiizovatele, tak se penûzi bude

pl˘tvat i nadále. Pokud k tomu sku-

teãnû dojde, tedy k tomu pl˘tvání 

- a staãí nahlédnout do návrhu finan-

cování zdravotnictví, bude se jednat

o deekonomizaci zdravotnictví, a to

by zcela jistû nikdo nechtûl. Pfiíjmy

mal˘ch nemocnic, lékafiÛ pracujících

v terénu, praktick˘ch lékafiÛ ãi am-

bulantních specialistÛ dlouhodobû

zaostávají za inflací. Pro srovnání

v roce 1998 byly náklady obvodních

lékafiÛ ve v˘‰i 7 % rozpoãtu zdravot-

ních poji‰Èoven. V leto‰ním roce se

dostaly pod 5 % (4,87 %). Je tedy

zcela evidentní, Ïe peníze putují úpl-

nû jinam. Do‰lo sice k nárÛstu cen za

léky, ale naprosto neúmûrnû se zv˘-

‰ilo, jak jsem jiÏ fiekl, nav˘‰ení fi-

nanãních prostfiedkÛ pro zdravotnic-

ké giganty. Naprostá vût‰ina lÛÏek

v takov˘ch nemocnicích slouÏí jako

fiadov˘ okresní ‰pitál. Je tam péãe,

která se poskytuje kdekoliv. Pouze

urãité procento slouÏí jako klinika ke

‰piãkové léãbû. Pak se nask˘tá otáz-

ka, proã tam musí b˘t tolik fiadov˘ch

lÛÏek?

Jsou zde pochopitelnû dal‰í moÏnos-

ti, jako vícezdrojové financování,

které dodnes není, i kdyÏ se o tom

hovofií více jak deset let. Je zde otáz-

ka sledování zbyteãného zneuÏívání

péãe pacienty. Znám i ze své praxe

dost lidí, ktefií obûhnou odborníky

v téÏe profesi v ‰irokém okruhu, sa-

mozfiejmû se stejn˘m v˘sledkem,

a to pochopitelnû nûco stojí. Urãitá

míra spoluúãasti a zodpovûdnosti pa-

cienta tady prozatím chybí. To se

zlep‰uje velmi pozvolna. Zejména

díky osvûtû. Lidé si více uvûdomují,

Ïe by se mûli o své zdraví více starat.

Dokud tedy nedojde k zásadním

zmûnám, jak jsem jiÏ fiekl v˘‰e, tak

se krize, jaká byla koncem tohoto ro-

ku, bude opakovat znovu a znovu.

A je otázka, jak to kdo dlouho vydr-

Ïí. O‰etfiující lékafii z tohoto pohledu

doslova pfieÏívají a pravdou je, Ïe

minul˘ rok si vût‰ina z nás musela

vzít úvûr u banky nebo mít pfiípadnû

kontokorentní úvûr, coÏ jsou mimo-

chodem dosti „drahé“ peníze, jinak

jsme nemûli na bûÏn˘ provoz.

Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe koneãnû nû-

jaká dokonalá reforma nastane.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Máme zájem o informace?
Mûsto R˘mafiov má na základû zákona ã. 106/1999

Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, povin-

nost poskytovat informace vztahující se k jeho pÛ-

sobnosti v‰em fyzick˘m a právnick˘m osobám,

které o informaci poÏádají. Zvefiejnûnou informací

pro úãel tohoto zákona je taková informace, která

mÛÏe b˘t vÏdy znovu vyhledána a získána, zejmé-

na vydaná tiskem nebo na jiném nosiãi dat umoÏ-

Àujícím zápis a uchování informace, vystavená na

Úfiední desce MûÚ, s moÏností pfiístupu nebo 

umístûná ve vefiejné knihovnû.

Mûsto poskytuje informace Ïadateli na základû Ïá-

dosti nebo zvefiejnûním. O zvefiejnûn˘ch údajích

informuje mûsto R˘mafiov ve svém sídle na nám.

Míru 1 na podatelnû v pfiízemí, na místû v‰eobecnû

pfiístupném, kde je moÏnost pofiízení jejich kopie.

Mûsto R˘mafiov zvefiejÀuje informace téÏ zpÛso-

bem umoÏÀujícím dálkov˘ pfiístup na adrese

www.rymarov.cz.

V souladu se zákonem o poskytování informací

vydalo mûsto R˘mafiov Smûrnici ã. 8/2000, o po-

skytování informací. Centrální evidenci v‰ech po-

dan˘ch Ïádostí o informaci, o kter˘ch se pofiídí pí-

semn˘ záznam, vede odbor vnitfiních vûcí.

Za rok 2003 byly na r˘mafiovskou radnici doruãe-

ny tfii písemné Ïádosti o poskytnutí informace (úst-

ní Ïádosti mûstsk˘ úfiad neeviduje). V jednom pfií-

padû byla informace písemnou formou v zákonné

lhÛtû poskytnuta. Ve dvou pfiípadech v‰ak byla vy-

dána rozhodnutí o zamítnutí Ïádosti o poskytnutí

informace, protoÏe Ïadatel poÏadoval informaci,

jejíÏ poskytnutí by bylo v rozporu se zákonem

o svobodném pfiístupu k informacím ãi s jin˘mi

právními nafiízeními.

O tom, Ïe mají lidé stále vût‰í zájem o informace,

svûdãí 69 písemn˘ch a témûfi 16 500 ústních Ïádo-

stí o poskytnutí informací ve smyslu v˘‰e uvedené-

ho zákona, které obdrÏel v roce 2003 také Krajsk˘

úfiad Moravskoslezského kraje. Ve srovnání s pfie-

de‰l˘mi léty, kdy se s písemnou Ïádostí na kraj ob-

rátilo sedmadvacet (v roce 2001) a ãtrnáct (v roce

2002) obãanÛ, poãet tazatelÛ v˘raznû vzrostl. Z 69

Ïádostí byla v souladu se zákonem vydána dvû roz-

hodnutí o neposkytnutí informace a dvû rozhodnutí

o ãásteãném neposkytnutí informace, dvû Ïádosti

byly odloÏeny pro nepfiíslu‰nost, jedna byla fie‰ena

odkazem na jiÏ zvefiejnûné informace.

Dotazy se t˘kaly pfiedev‰ím pfiezkoumávání hospo-

dafiení územních samosprávn˘ch celkÛ, ãinnosti

orgánÛ kraje, moÏnosti pracovního uplatnûní a v˘-

bûrov˘ch fiízení, dotací, organizaãní struktury, v˘-

stavby dálnice D 47. V oblasti ‰kolství se dotazy

t˘kaly nejãastûji vzdûlávání ve ‰kolách s tfiídami

s roz‰ífienou v˘ukou cizích jazykÛ a se sportovními

tfiídami, podpory ÏákÛ stfiedních ‰kol rómského pÛ-

vodu a voln˘ch míst pfii pfiijímacím fiízení na stfied-

ní ‰koly.  JiKo

V ordinaci MUDr. Kristíny Volkové

V ordinaci MUDr. Vûry ·picerové
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Vodáci z gymnázia si koneãnû vyjedou na vlastních lodích
Gymnázium R˘mafiov letos chystá

pro své studenty uÏ potfietí jarní a let-

ní vodácké kurzy, tentokrát, alespoÀ

ãásteãnû, s vlastním vybavením.

V pfiedchozích dvou letech si r˘ma-

fiov‰tí studenti na své sportovní kurzy

a vlastivûdné exkurze museli ve‰ke-

rou v˘bavu, poãínaje lodûmi a konãe

záchrann˘mi vestami, pÛjãovat od

vodákÛ z Gymnázia TGM v Zastávce

u Brna, s nimiÏ od poãátku úzce spo-

lupracují. Díky grantu Moravsko-

slezského kraje, kter˘ ‰kola získala

na projekt rozvoje vodní turistiky,

a také díky sponzorÛm v‰ak byly

v tomto ‰kolním roce zakoupeny ãty-

fii nafukovací kánoe Pálava, jeden ka-

jak, pádla a vesty, tedy v˘stroj pro

osm dûtí a jednoho instruktora. To

pfiedstavuje pfiibliÏnû polovinu zá-

kladního vybavení, které mají peda-

gogové gymnázia v úmyslu pro svÛj

projekt pofiídit. Ideální stav, jehoÏ

chtûjí dosáhnout, je patnáct lodí.

R˘mafiov‰tí vodáci hodlají letos na-

vázat na úspû‰né akce, které uspofiá-

dali v loÀském ‰kolním roce, na spor-

tovní kurz pro Ïáky tercie v Sobûslavi

a na sportovnû vlastivûdnou exkurzi

po historick˘ch památkách jiÏních

âech pro Ïáky 3. roãníkÛ a septimy.

V ãervenci se studenti mohou zúãast-

nit desetidenního „Letního vodácké-

ho putovního tábora“, kter˘ si loni

vyslouÏil mimofiádn˘ ohlas.

Vzhledem k velkému zájmu studentÛ

o tento druh sportu chtûjí instruktofii

nabídku dále roz‰ifiovat, mimo jiné

o víkendové akce na snadnûj‰ích ães-

k˘ch a moravsk˘ch fiekách, a zaloÏit

na gymnáziu vodáck˘ krouÏek, jehoÏ

ãlenové by se po absolvování patfiiã-

ného v˘cviku mohli úãastnit sjezdÛ

nároãnûj‰ích vodních tokÛ, napfiíklad

na Slovensku a v Rakousku.

Vodní turistika je sportovní disciplí-

na, která není v na‰em regionu zrov-

na obvyklá. Pfiesto si získala jako 

atraktivní a smysluplná forma vyu-

Ïití volného ãasu, rozvíjející nejen

fyzickou kondici, ale i vzájemné

vztahy mezi dospívajícími, velmi

záhy oblibu mezi studenty a kladné

pfiijetí od jejich rodiãÛ. Zda se

R˘mafiovsko, doposud spí‰e Mekka

bûÏkafiÛ, stane i základnou mlad˘ch

vodákÛ, záleÏí ov‰em také na úrovni

materiálního zabezpeãení. Finance

na pomûrnû nákladnou v˘bavu se

gymnázium snaÏí získat z rÛzn˘ch

zdrojÛ. Cesty hledají i sami studenti

- do pomyslné kasiãky pfiispûli ze

sbírky desetníkÛ a dvacetníkÛ ãi ze

vstupného na Studentskou akademii.

Velkou ãást dosavadních investic

pokryla ãtyfiicetitisícová dotace

Moravskoslezského kraje a pfiibliÏnû

stejnou ãástku na vodácké vybavení

vûnovali sponzofii: Josef Pipa, klem-
pífi pokr˘vaã, firma KATR, a. s., dis-
kontní prodejna H+H, Nábytek
Polách a LAMONT, a. s., jimÏ stu-

denti i jejich instruktofii touto cestou

dûkují.  Petr Kroutil, ZN

Pfiestávka na soutoku Teplé a Studené Vltavy (NP ·umava)

Plavba po LuÏnici

Pfiistávací manévr jiÏ vyÏaduje urãitou zruãnost

Vodáck˘ závod mûl cíl aÏ na bfiehu

Polední pfiestávka na prohlídku âeského Krumlova Fota: Petr Kroutil

Zápis dûtí do matefisk˘ch ‰kol
se uskuteãní v úter˘ 20. dubna
v dobû od 14.00 do 16.30 hod.

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
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Útoãník z Vajglova
je trestnû stíhán

Ve stfiedu 25. února bylo zahájeno

trestní stíhání tfiicetiletého muÏe

z Moravského Berouna pro trestn˘

ãin ublíÏení na zdraví. MuÏ mûl 

13. prosince loÀského roku ve

Vajglovû bezdÛvodnû napadnout

místního obyvatele a zpÛsobit mu

váÏná zranûní. K incidentu do‰lo

kolem pÛlnoci v zahradní restaura-

ci. Obvinûn˘ údajnû strãil do svého

protivníka, ten upadnul na dláÏdû-

nou zem, udefiil se do hlavy a utrpûl

zlomeninu lebky, zhmoÏdûní mozku

a krvácení do mozkov˘ch obalÛ.

Napaden˘ muÏ se ze sv˘ch zranûní

léãil pfies dva mûsíce.

Policisté ‰etfií pfiípad
opilého fiidiãe

R˘mafiov‰tí policisté nyní ‰etfií pfií-

pad ãtyfiicetiletého muÏe, kter˘ je po-

dezfiel˘ z trestného ãinu ohroÏení

pod vlivem návykové látky.

Obvinûn˘ byl 26. února pfiistiÏen za

volantem u obce Dolní Moravice

s 1,28 promile alkoholu v krvi.

Navíc bylo zji‰tûno, Ïe fiídil v dobû

zákazu fiízení motorov˘ch vozidel

a Ïe byl v posledních dvou letech za

obdobn˘ ãin jiÏ stíhán.

Opilec rozbíjel sklenice,
protoÏe mu nechtûli nalít

Dne 27. února zahájil bruntálsk˘ po-

licejní inspektor trestní stíhání ãtyfii-

advacetiletého muÏe z Horního

Mûsta pro trestn˘ ãin v˘trÏnictví.

Mladík je obvinûn z toho, Ïe 21. pro-

since loÀského roku v podnapilosti

rozbil nûkolik sklenic a popelníkÛ

v místní restauraci, protoÏe jej ser-

vírka odmítla obslouÏit. V̆ trÏník je

stíhán na svobodû.

V Bfiidliãné znovu hofielo

V úter˘ 2. bfiezna krátce pfied se-

dmou hodinou ráno zaãala

v Bfiidliãné hofiet stfiecha ãinÏovního

domu. Policisté obvodního oddûlení

v Bfiidliãné a vy‰etfiovatel

Hasiãského záchranného sboru

Bruntál zjistili, Ïe poÏár vznikl od

jisker vylétajících z komína. Hmotná

‰koda ãiní 15 000 Kã. „Osoby neby-
lo potfieba evakuovat a také nedo‰lo

k Ïádnému zranûní,“ konstatovala

tisková mluvãí Policie âR

v Bruntále Lucie Kra‰teniãová.

PoÏár likvidoval Hasiãsk˘ záchrann˘

sbor R˘mafiov spoleãnû s dobrovol-

n˘mi hasiãi z Bfiidliãné.

Odcizil auto zapadlé
v pfiíkopu

¤idiã ·kody Garde pfii‰el o svÛj vÛz

poté, co sjel na snûhem zaváté silnici

ve smûru z R˘mafiova na Dolní

Moravici do pfiíkopu. Neznám˘ pa-

chatel vyuÏil jeho nepfiítomnosti

a dfiíve neÏ se majitel vrátil s pomo-

cí, vyprostil odstavené auto a odjel.

Majiteli vozu tak vznikla ‰koda 

za 50 000 Kã. Po vozidle bylo vyhlá-

‰eno pátrání.

Náraz vymr‰til Ïenu z auta

K váÏné autonehodû, kterou zapfiíãi-

nil rozbfiedl˘ sníh, do‰lo 3. bfiezna za

Ondfiejovem. ¤idiã Felicie v klesání

sjel na kluzké vozovce do protismû-

ru a ãelnû narazil do protijedoucí ná-

kladní Tatry 815 s návûsem. Pfii stfie-

tu utrpûla zranûní celá osádka

Felicie vãetnû sedmimûsíãního chla-

peãka a padesátileté spolujezdkynû,

kterou náraz vymr‰til z auta na vo-

zovku. ZpÛsobená hmotná ‰koda na

Felicii ãiní 120 000 Kã, na Tatfie asi

10 000 Kã.

Policie nabádá seniory
k obezfietnosti

Policie znovu upozorÀuje pfiede-
v‰ím seniory na rizika, která vzni-
kají pfii podomních prodejích,
a nabádají je, aby nevpou‰tûli ne-
známé osoby do sv˘ch obydlí. Po
del‰í dobû totiÏ opût zaznamenali
pfiípad, kdy byla pfii podomním
prodeji okradena dÛchodkynû.
Do‰lo k nûmu ve ãtvrtek 4. bfiezna

v Horním Bene‰ovû. Dvû Ïeny nav-

‰tívily osmasedmdesátiletou dÛchod-

kyni v jejím rodinném domû a nabí-

zely jí ke koupi pleten˘ pfiehoz.

DÛvûfiivá Ïena vpustila prodejkynû

dovnitfi. Bûhem jednání o obchodu

jedna z Ïen odvedla pozornost maji-

telky domu Ïádostí o ãaj a druhá me-

zitím patrnû odcizila z pokoje v pat-

fie vût‰í penûÏní hotovost a ‰perky

v hodnotû pfies 18 000 Kã.

ZpÛsobená ‰koda celkem ãiní více

neÏ 30 000 Kã.

Policie nyní pátrá po obou podezfie-

l˘ch Ïenách, které mûly pfiíleÏitost

peníze a ‰perky odcizit. Îeny byly ve

vûku 30 aÏ 35 let, snûdé pleti, jedna

byla 170 cm vysoká, silnûj‰í postavy,

mûla kulat˘ obliãej, ãerné rovné vla-

sy a tmavé obleãení, druhá Ïena byla

165 cm vysoká, ‰tíhlé postavy, mûla

ãerné del‰í vlasy a rovnûÏ tmavé ob-

leãení.

Policie vyhlásila pátrání
po zlodûjce z Bruntálu

Îádáme vefiejnost o pomoc pfii
pátrání po Petfie Kantorové (nar.
30. 8. 1979, bytem Oborná, pfie-
chodnû Bruntál, PoÏárníkÛ 3).
Hledaná pûtadvacetiletá Ïena má

‰tíhlou postavu, modro‰edé oãi

a krátké blond vlasy. Nosí paruky,

naposledy v barvû ka‰tanovû hnûdé,

k tomu nosí ãepici bekovku.

Jmenovaná je dÛvodnû podezfielá,

Ïe svého druha okradla o vy‰‰í fi-

nanãní ãástku (v fiádech stovek tisíc

korun). Bruntálsk˘ státní zástupce

vydal souhlas k jejímu zadrÏení.

Poslední v˘skyt Petry Kantorové

byl zaznamenán v Olomouci, kam

se nechala v den, kdy do‰lo ke krá-

deÏi, odvést vozidlem taxisluÏby.

Její dal‰í pohyb není znám. Je moÏ-

né, Ïe si chce v Olomouci koupit byt

a najít si zde zamûstnání. Informace

k souãasnému pobytu hledané Petry

Kantorové pfiijme kterákoliv poli-

cejní sluÏebna, pfiípadnû je moÏno

telefonovat na linku 158.

Chyceni pfii ãinu
V ‰etfiení policistÛ je nyní pfiípad

vloupání, k nûmuÏ do‰lo 6. bfiezna

v R˘mafiovû. Místní ãtyfiiatfiicetilet˘

recidivista je podezfiel˘ z toho, Ïe

v sobotu vpodveãer vnikl spoleãnû

se sv˘m tfiináctilet˘m pfiíbuzn˘m

rozbit˘m oknem do rodinného domu

na Ml˘nské ulici. V nûm se pokusili

zprovoznit tfii star‰í televizory, aby

z nich mohli odcizit souãástky. Oba

byli na místû zadrÏeni policií a ne-

zletilec byl pfiedán rodiãÛm. Pfiípad

je dále v ‰etfiení pro podezfiení z po-

kusu o krádeÏ a pro poru‰ování do-

movní svobody. Díky vãasnému zá-

sahu policie ãiní ‰koda jen 500 Kã.

ZadrÏen˘ fiidiã se snaÏil
policistÛm utéct

V sobotu 6. bfiezna v noci zadrÏeli

policisté z Bfiidliãné fiidiãe vozidla

Subaru, kter˘ se pfii kontrole snaÏil

hlídce ujet a pfiitom vjel do závûje.

KdyÏ zapadl do snûhu, pokusil se

z místa alespoÀ utéci. Vzhledem

k tomu, Ïe zadrÏen˘ fiidiã nemohl ani

nechtûl prokázat svoji totoÏnost, by-

lo rozhodnuto o jeho pfiedvedení na

sluÏebnu. MuÏ kladl siln˘ odpor,

a proto bylo proti nûmu pouÏito do-

nucovacích prostfiedkÛ. Ke zranûní

podezfielého nedo‰lo.

Oslavu narozenin
pfiekazila smrt

Ráno 8. bfiezna museli r˘mafiov‰tí po-

licisté a hasiãi násilím vniknout do ro-

dinného domu v Horním Mûstû. Za

pfiítomnosti starostky obce vypáãili

dvefie a nalezli na chodbû pod scho-

di‰tûm leÏet majitele domu.

Sedmapadesátilet˘ muÏ nejevil znám-

ky Ïivota. Pfiivolaná lékafika vylouãila

cizí zavinûní jeho smrti. Pfii vy‰etfiová-

ní bylo zji‰tûno, Ïe muÏ v pátek slavil

v místní restauraci narozeniny. Kolem

pÛl deváté veãer ode‰el domÛ pro pe-

níze, ale do restaurace se uÏ nevrátil.

AÏ do pondûlí o sobû nedal vûdût.

Policisté se domnívají, Ïe muÏ doma

upadl se schodÛ, pfii pádu si zpÛsobil

zranûní hlavy a zemfiel na krvácení do

mozku. Pfiípad je dál v ‰etfiení.

·estilet˘ chlapec vbûhl
pod kola vozu

Ani úter˘ 9. bfiezna se neobe‰lo bez

dopravních nehod. K první do‰lo po

ránu v Edrovicích, kdyÏ z místa za

zaparkovan˘m vozidlem, za nímÏ

nebyl vidût, vybûhl pfiímo pfied pro-

jíÏdûjící automobil ‰estilet˘ chlapec.

Hoch utrpûl nûkolik pohmoÏdûnin

a byl o‰efien v nemocnici.

Vpodveãer se pak srazila dvû vozid-

la u benzinové pumpy v Janovicích.

¤idiã Liazu s návûsem vyjíÏdûl od

ãerpadla, a aniÏ by respektoval znaã-

ku Dej pfiednost v jízdû, vjel na hlav-

ní silnici. Stfietl se s Fordem Mondeo

a zpÛsobil mu ‰kody za 140 000 Kã.

Samotn˘ Liaz utrpûl po‰kození 

za 10 000 Kã. ¤idiã Fordu byl 

na místû o‰etfien, jeho zranûní na‰tûs-

tí nevyÏadovala dal‰í léãení.

Z podkladÛ
Mgr. npor. Lucie Kra‰teniãové, 

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Foto: HZS Bruntál

Fota: PâR Bruntál
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V Las Vegas uÏ vûdí, kde leÏí R˘mafiov
Láìa ·ín se stal v USA absolutním mistrem svûta

O tom, Ïe do Las Vegas se nejezdí jen za „lehce na-
byt˘mi penûzi“ získan˘mi v nabl˘skan˘ch a honos-

n˘ch kasínech, se pfiesvûdãil i R˘mafiovák Láìa

·ín, zvan˘ Gin. Pfiesn˘mi prásky svého biãe a ús-

pûchy v dal‰ích disciplínách dosáhl nejvy‰‰ího po-

ãtu bodÛ ze stovky nejlep‰ích profesionálních 

i amatérsk˘ch ranãerÛ, honákÛ a kovbojÛ z celého

svûta - vyznavaãÛ westernového sportu - a z mist-

rovství pfiivezl trofej nejcennûj‰í - titul absolutního

mistra svûta pro rok 2004. Co víc si mÛÏe ãlovûk

pfiát? âeho mÛÏe v tomto sportu je‰tû dosáhnout?

Je u cíle. Zb˘vá snad jen australsk˘ ‰ampionát.

Ov‰em mistrovství svûta, které se letos konalo ve

dnech 1. - 4. bfiezna, je pouze jediné, a to se ode-

hrává vÏdy v Las Vegas ...

... místo uprostfied nehostinné nevadské pou‰tû ob-

jevili v roce 1829 ‰panûl‰tí prÛzkumníci a pojme-

novali ho „pastviny“ podle nerozlehl˘ch travin ros-

toucích v okolí pramene. Po dlouhé dobû, aÏ v ro-

ce 1855, sem z Utahu pfiicházejí Mormoni, nûjak˘

ãas se pokou‰ejí zdej‰í zem zúrodnit, ale nakonec

to vzdávají a odcházejí dále na západ. Malá osada

vzniká v okolí vojenské pevnosti Fort Baker, roz-

rÛstá se aÏ po dostavûní Ïeleznice spojující Los

Angeles a Salt Lake City. Teprve stavba nedaleké

pfiehrady Hoover Dam a hlavnû znovulegalizování

hazardních her v Nevadû (zákaz platil od roku 1909

do roku 1931) pfiilákalo spoustu lidí a mûsto se za-

ãalo prudce rozvíjet.

Od poãátku novodobého rozvoje Las Vegas uply-

nulo jiÏ více neÏ 100 let. Za tu dobu se nejen zmû-

nilo celé mûsto, ale také se témûfi zapomnûlo, Ïe

u zrodu my‰lenky moderního mûsta hazardu a zá-

bavy stál ãlovûk s bohatou gangsterskou minulostí

- Bugsy Siegel. Ten pfii‰el do Las Vegas po skonãe-

ní 2. svûtové války s nápadem pfietvofiit toto tehdy

malé ospalé pou‰tní mûsto, spalované pfieváÏnou

ãást roku nesnesiteln˘mi vedry, na místo nového

velkolepého stylu zábavy a hraní. Koncem 

40. a v prÛbûhu 50. let 20. století prochází mûsto

prudk˘m v˘vojem, vznikají luxusní kasina a hote-

ly zvuãn˘ch jmen - Thunderbird, Desert Inn,

Golden a Silver Slipper, Sahara. Z pÛvodní pfiíjez-

dové cesty vedoucí do centra Las Vegas ve smûru

od jihu (od Californie) vzniká Strip, nová moderní

ulice, která postupnû zastínila svojí slávou i pÛvod-

ní centrum mûsta. Vznik souãasn˘ch gigantÛ od-

startoval rok 1989, pak uÏ ‰el v˘voj velice rychle

kupfiedu. Rok 1989 znamenal také pro westernov˘

sport oficiální zfiízení statutu mistrovství svûta

a vznik fieditelství WWAC (Wild West Arts Club -

westernov˘ svûtov˘ club) s fieditelem Markem

Allenem. Do té doby se soutûÏe konaly neoficiálnû

a jen tak pro zábavu.

Jednotlivé hotely se vzájemnû pfiedhánûjí v mífie lu-

xusu, honosnosti, nabízeného pohodlí a poãtu po-

kojÛ, jeÏ i tak jdou uÏ do tisícÛ. KaÏdé kasino má

nûkolik atraktivit a velk˘ch celoveãerních show, na

nûÏ láká zákazníky. Najdeme zde horské dráhy,

Ïraloãí a delfíní akvárium, kopii hrobky krále

Tutanchamona, Eiffelovu vûÏ, námûstí Svatého

Marka, Benátky, obrovské fontány a mnohé dal‰í.

Nákupní pasáÏe uvnitfi nûkter˘ch kasin jsou samo-

statná vnitfiní mûsta tvofiená desítkami obchodÛ

a restaurací, umûlou realitu tûchto míst doplÀuje

proces rozednívání, dne a stmívání promítan˘ na

stropní klenbu. To celé probûhne nûkolikrát za den,

coÏ jen potvrzuje skuteãnost, Ïe Las Vegas je 

opravdu mûsto, kde den nikdy nekonãí.

Las Vegas bylo vÏdy místem, kde vznikaly legendy

slavn˘ch jmen a proslulé hvûzdy nacházely pohodl-

né místo pro své pÛsobení a Ïivot. Frank Sinatra,

Elvis Presley, Siegfried & Roy, Lance Burton, Wayne

Newton, to jsou jen nûkterá slavná jména, která bu-

dou jiÏ navÏdy spojená s Las Vegas. Jen v roce 2000

zde 35 miliónÛ náv‰tûvníkÛ utratilo více jak 31,4 mi-

liardy americk˘ch dolarÛ. Obrovsk˘ tok penûz prolé-

vající se mûstem je vidût na kaÏdém kroku, i díky to-

mu zde stojí 16 z 20 nejvût‰ích hotelÛ v USA ...

„Las Vegas je jedním z míst, která se hodnû tûÏce
popisují, musí se to zkrátka vidût a zaÏít...,“ fiíká

ãerstv˘ mistr svûta Láìa ·ín, kter˘ jako jedin˘ re-

prezentant âeské republiky spolu s dal‰ími dvûma

Evropany - Fredem Schneiderem a Vincem Brucem

- bojoval o posty nejvy‰‰í v prestiÏní soutûÏi ve

westernov˘ch disciplínách na mistrovství svûta.

Na to, jaká byla atmosféra nedávno skonãeného

‰ampionátu, na pocity vítûzství, na zákulisní pfií-

pravy a probûhnuv‰í recepce se slavn˘mi osob-

nostmi, jsme se zeptali Gina osobnû. PfiipomeÀme,

Ïe cenu, kterou Láìa pfiivezl ze Spojen˘ch státÛ a-

merick˘ch, získal zatím z EvropanÛ jen Vince

Bruce z Anglie a Fred Schneider z Nûmecka, Gin

je tedy první âech. Jedná se o prestiÏní cenu THE
JOHN & VI BRADY For WHIPCRACKER OF
THE YEAR a jméno R˘mafiováka Gina bude zapsá-

no v „síni slávy“ na fieditelství WWAC v Las Vegas

na vûky. Pfied Láìou ·ínem se podafiilo získat v ro-

ce 2002 cenu Willyho Rogera nejlep‰ímu lasafii,

mistru svûta Leo Holzknechtovi a v roce 2003 pfii-

vezl do âeska cenu Pata Rowena Ing. Jindra Zobl,

kter˘ se stal mistrem svûta v ovládání pistole. Je to

vlastnû paradox, Ïe celkem pût titulÛ mistra svûta si

odvezli z amerického kontinentu právû Evropané.

Ov‰em absolutní mistr svûta, to tady je‰tû nebylo.

Sen se stal skuteãností, zázrak reali-
tou a oãekávání se zavr‰ilo uspoko-
jením. Titul mistra svûta ve wester-
nov˘ch disciplínách, to jsi, Láìo,
urãitû neãekal. Jaké byly tvé první
pocity?
Teprve pfied nûkolika hodinami od

chvíle, kdy spolu vedeme rozhovor,

jsem se vrátil z Ameriky. Byl jsem na

cestû asi padesát hodin a doléhá na

mû únava a ãasov˘ posun. TakÏe si ví-

tûzství ani pofiádnû je‰tû neuvûdomu-

ji, ale pochopitelnû první dojem byl 

úÏasn˘ a také jsem pfii první pfiíleÏitos-

ti tuto událost telefonoval do âeska.

Mûl jsi pfii pfiíletu do Vegas dostatek
ãasu na aklimatizaci a srovnání ãa-
sového posunu?
V leto‰ním patnáctém roãníku mist-

rovství svûta bylo pro mû organizaã-

ní zázemí velmi pfiíznivé, a to díky

mému pfiíteli Marku Weignerovi

(Whipovi). Nûktefií ãtenáfii jej znají

z loÀského mistrovství Evropy

Indiana Jones 2003 konaného v are-

álu junácké chaty Na Stráni. Whip

mi zajistil nocleh v hotelu a dal‰í ne-

zbytné formality, proto jsem se jiÏ

podobn˘mi záleÏitostmi nemusel za-

b˘vat.

Mûl jsi dostatek ãasu i na pfiípravu
a trénink?
Urãitû. Pfiiletûl jsem do Vegas ve

stfiedu 25. února a mistrovství zaãí-

nalo aÏ v pondûlí 1. bfiezna, takÏe na

pfiípravu jsem mûl ãtyfii dny.

MÛÏe‰ pfiiblíÏit atmosféru ‰ampio-
nátu, samotné disciplíny a prozra-
dit, kterou jsi takfiíkajíc mûl v malíã-
ku a naopak u které sis nebyl pfiíli‰
jist˘?

Vzhledem k tomu, Ïe westernové

sporty provozuji jiÏ nûkolik let, ne-

mohu fiíci, Ïe jsem si v nûkteré dis-

ciplínû nevûfiil. Pochopitelnû nûco

umí ãlovûk líp a nûco zase trochu hÛfi.

Bez rady zku‰en˘ch kolegÛ bych asi

dnes nebyl tam, kde jsem. Vûfiil jsem

si s jedním, ale i dvûma biãi. Ov‰em

konkurence byla letos 

opravdu velmi silná. A nemohu také

fiíci, Ïe jsem byl nejlep‰í, i kdyÏ cel-

kové bodové ohodnocení mi v koneã-

né fázi pfiisoudilo titul mistra svûta.

Musím v‰ak vzpomenout vynikající-

Vítejte ve svûtoznámém Las Vegas, cedule stojící
na jiÏním zaãátku Stripu, vlevo je vidût Hotel 
& Casino Mandalay Bay

Pohádkov˘ zámek ãarodûje velk˘ch kouzel tu sou-
sedí s panoramatem New Yorku a egyptskou pyra-
midou Fota: internet

Pfied New York - New York Hotel & Casino stojí
zmen‰ená kopie Sochy Svobody

Stratosphere Tower, 345 metrÛ vysoká vûÏ vypína-
jící se nad Las Vegas, z terasy ve 109. patfie je
nádhern˘ v˘hled na celé mûsto



ho biãafie Vince Bruceho nebo Freda

Schneidera - to byla prostû podívaná.

Domnívám se, Ïe klíãovou roli

v mém úspûchu hrála skuteãnost, Ïe

jsem ani v jedné disciplínû nevyho-

fiel. V budoucnu je v‰ak stále co vy-

lep‰ovat. Pfiedev‰ím techniku. V nej-

tûÏ‰í disciplínû Zorro - zhá‰ení pla-

mínkÛ pûti svíãek v kruhov˘ch 

otvorech biãem za dfievûnou stûnou 

- jsem zhasil opût jen dva plamínky.

Je to stále disciplína, kde mÛÏu zís-

kávat pfii zdokonalování techniky

vy‰‰í poãet bodÛ. Pfii tréninku zhá‰ím

bûÏnû v‰ech pût svíãek pravou rukou,

ale trénink není soutûÏ. Tuto disciplí-

nu jsme zafiadili také na mistrovství

Evropy Indiana Jones 2003 a diváci

tak mohli vloni spatfiit soutûÏící pfii

trefování svícnu Zorro. Letos tato

disciplína bude opût k vidûní. Dosud

se nikomu v historii nepodafiilo zhasit

pût svíãek pravou i levou rukou. Ale

já fiíkám, není to nemoÏné. Biãafi, kte-

r˘ to dokáÏe, bude absolutní ‰piãka.

Dal‰í meta uÏ není.

Kdo se umístil v biãi na druhém
a tfietím místû?
Druh˘ se umístil Vince Bruce a tfietí

Fred Schneider, v souãasné dobû jed-

ni z nejlep‰ích mistrÛ biãe.

Jak˘ nejkrásnûj‰í pocit nebo vzpo-
mínku sis pfiivezl z mistrovství svû-
ta?
Odpovím bez váhání - pocit toho, Ïe

jsem se poprvé v Ïivotû skuteãnû

plynnû domluvil. Po necel˘ch dvou

letech v˘uky angliãtiny u profesora

Spitzera jsem dospûl do stadia, kdy

mû mí známí a kamarádi vzali mezi

sebe, sedûli jsme v baru hotelu

Tropicana, kde také probíhaly nej-

rÛznûj‰í show úãastníkÛ soutûÏe,

a zkrátka si povídali. UÏ to nebylo

o tom - z hotelového pokoje na sou-

tûÏ a zase zpátky. Projevilo se to také

po samotné soutûÏi, kdy jsem nav‰tí-

vil nûkolik hollywoodsk˘ch hvûzd,

kter˘m jsem pfiedvedl soukromé

show, napfiíklad Dicku Shaneymu

a dal‰ím.

Jak˘ byl tvÛj nejvût‰í záÏitek?
Byla to soukromá party v domû fiedi-

tele WWAC Marka Allena, kter˘

v‰echny vítûze pozval a v závûru ve-

ãera z trezoru vytáhl originál biã 

z 1. dílu Indiana Jonese, kter˘ za-

koupil od reÏiséra Stevena

Spielberga za 20 tisíc dolarÛ, a já

jsem si s ním mohl prásknout (smûje
se). Dnes se jeho hodnota pohybuje

kolem jednoho sta tisíc dolarÛ.

Nechal jsem se s ním dokonce i vy-

fotografovat. VÏdyÈ kdo kromû

Harrisona Forda jej drÏel v ruce?

Jenom já! (vybuchne opût smíchy)
Biã ale do R˘mafiova pfiece jen pfii-

vezou na mistrovství Evropy Indiana

Jones 2004, kde bude vystaven.

Ale ty sis pfiivezl stejn˘ biã, je to na-
podobenina nebo dal‰í originál?
Je to v podstatû úplnû ten sam˘ biã

od stejného v˘robce. Dokonce je to

tent˘Ï model, s tím rozdílem, Ïe záfií

novotou a já jsem si jej vzal místo fi-

nanãní odmûny za ti-

tul mistra svûta. Biã

je upleten z klokaní

kÛÏe, pochází z dílny

Davida Morgana, je-

ho cena je 500 US

a je to typick˘ ame-

rick˘ bulvip.

Tato „v˘mûna“ byla
uãinûna dohodou
s vedením ‰ampio-
nátu?
Pfiesnû tak. Jedná se

o trofej, fiekl bych,

srdeãního charakte-

ru. JiÏ za své finance

jsem si pofiídil dal‰í

biã urãen˘ pro mist-

ry biãafie. Jedná se

o pût metrÛ dlouh˘

australsk˘ biã urãen˘

zejména pro trénink.

Jak na tebe zapÛso-
bili lidé kolem mist-
rovství svûta?
Setkal jsem se s bá-

jeãn˘mi lidmi a po-

prvé jsem mûl moÏ-

nost pochopit jejich mentalitu, proto-

Ïe mezi námi nebyla fieãová bariéra.

Jsou to ve skuteãnosti úÏasní lidé,

ktefií opravdu nûco umí, obvykle

vlastní ranãe, nejrÛznûj‰í show po

celém svûtû, Ïijí tímto zpÛsobem Ïi-

vota. Ov‰em ne v‰ichni. Pro mnohé

je to hobby. Nûkdo je policista, byz-

nysmen nebo jen obyãejn˘ ãlovûk ja-

ko já a westernové sporty má jako

velkou zálibu. Ve skuteãnosti jsou to

lidé, které spojuje obrovská vá‰eÀ

a umûní, fiíkají spoustu vûcí na rovi-

nu a nakonec pak vytvofií bájeãnou

atmosféru.

·ampionát se odehrával v hale ho-
telu Tropicana nebo i v jin˘ch ex-
terních prostorách?
V‰e se odehrávalo v hale hotelu, kte-

rá je velká asi tak, Ïe by se v ní dalo

pohodlnû opravit obfií letadlo Boeing

737. Hala byla rozdûlena do ãtyfi sek-

cí a tam probíhaly jednotlivé discip-

líny - ovládání lasa, trefování biãem,

hod tomahawkem a ovládání revol-

veru. Disciplíny jsou úplnû totoÏné

s na‰imi, které byly k vidûní na mist-

rovství Evropy Indiana Jones 2003

v R˘mafiovû. U mistrovství svûta je

jen rozdíl v bodovacím systému.

U evropského ‰ampionátu se bodují

v‰echny soutûÏe a z nich pak vze-

jdou jednotliví vítûzové, oproti tomu

na svûtovém ‰ampionátu je ocenûna

kaÏdá soutûÏ zvlá‰È, coÏ je urãitá v˘-

hoda pro více soutûÏících, ktefií mají

motivaci do budoucna.

Ty jsi, Láìo, kromû soutûÏních po-
vinností mûl také za úkol vytvofiit
v USA propagaci ME Indiana
Jones 2004. Podafiilo se ti pfiesvûdãit
nûkteré ‰piãky, aby zavítaly v létû
k nám do R˘mafiova?
Rozdal jsem hromadu propagaãních

materiálÛ mûsta R˘mafiova, JeseníkÛ,

Moravskoslezského i Olomouckého

kraje. V podstatû kaÏd˘ úãastník mist-

rovství svûta obdrÏel balíãek s propa-

gaãními materiály a pozvánkou na

mistrovství Evropy, které se bude ko-

nat v R˘mafiovû. Spoleãnû s Markem

Weignerem (Whipem), starostou

mûsta R˘mafiova Petrem Kloudou

a hejtmany Moravskoslezského

a Olomouckého kraje EvÏenem

To‰enovsk˘m a Janem Bfiezinou bu-

deme garanty r˘mafiovského mistrov-

ství Evropy. V Americe jsem také za-

ji‰Èoval povûfiovací listiny pro oficiál-

ní statut r˘mafiovského mistrovství

Evropy, které by mûl v létû pfiivést

Mark Weigner, jako zákonn˘ zástup-

ce WWAC pro âeskou republiku

UÏ se ví pfiedbûÏnû, kdo z americké-

ho kontinentu se zúãastní mistrov-
ství Evropy v R˘mafiovû?
Zcela jistû to pochopitelnû fiíci nemo-

hu, vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina tûch-

to lidí má své povinnosti - vystoupení

a show po svûtû nebo dûlají poradce

hollywoodsk˘m hercÛm ãi sami vystu-

pují jako stáÏisti ve filmech. Jsou to

zkrátka ãasovû vytíÏení lidé, u kter˘ch

by bylo velmi pfiedãasné hovofiit o tom,

kdo se zúãastní evropského ‰ampioná-

tu a kdo ne. Domnívám se, Ïe s pfiib˘-

vající popularitou evropské soutûÏe bu-

de do R˘mafiova jezdit stále více

úãinkujících a soutûÏících.

Pochopitelnû Ïe bych si pfiál, aby k nám

zavítali ti nejlep‰í a nejvzácnûj‰í, jako

Alex Green - pfiedseda soutûÏí v ovlá-

dání biãe, kter˘ byl napfiíklad instrukto-

rem herci Antonymu Hopkinsovi ve

filmu Zorro mstitel, nebo fieditel

WWAC Mark Allen, pfiípadnû Vince

Bruce ãi Fred Schneider z Nûmecka.

Bylo by skvûlé vidût tyto ‰piãky svûto-

vého westernového sportu.

Dûkuji ti za rozhovor a budeme se
tû‰it v srpnu na shledání pfii mist-
rovství Evropy Indiana Jones 2004
v areálu skautské chaty Na Stráni.

Leto‰ní mistrovství Evropy Indiana

Jones 2004 v R˘mafiovû se uskuteãní

ve dnech 13. - 15. srpna. Vyvrcho-

lení ‰ampionátu je plánováno na so-

botu 14. srpna s tím, Ïe budou vrcho-

lit mistrovské soutûÏe, budou vyhlá-

‰eny celkové v˘sledky a závûr bude

patfiit jiÏ tradiãnímu country bálu.

Podrobné informace a pozvánku 

uvefiejníme v dostateãném pfiedstihu. 

JiKo

S trojnásobn˘m mistrem svûta Fredem Schneiderem

Se ãtyfinásobn˘m mistrem svûta Vincem Brucem Fota: archiv L. ·ína

Na párty u Marka Allena s originálním biãem z filmu Indiana Jones I.
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Recenze

Aby nás smích brzy nepfie‰el
První bfieznov˘ veãer v R˘mafiovû

patfiil milovníkÛm divadla a pfiede-

v‰ím pfiíznivcÛm místního ochotnic-

kého spolku Mahen. V pondûlí se to-

tiÏ konala premiéra jím novû nastu-

dované hry francouzského dramatika

René de Obaldii se zdánlivû poetic-

k˘m názvem Vítr ve vûtvích sasafra-
su (repríza 8. bfiezna v R˘mafiovû,

derniéra 22. bfiezna v Bfiidliãné).

Îánrová charakteristika, kterou reÏi-

sérka Hana Vystrãilová pro svou no-

vou hru zvolila, zní indiánka - diva-

delní fra‰ka, aãkoliv pfiíhodnûj‰í se

zdá b˘t spí‰e obecnûj‰í oznaãení

westernová komedie, uÏ proto, Ïe in-

diáni v ní hrají role spí‰e vedlej‰í

a je‰tû ke v‰emu záporné. Nicménû

k fra‰ce má Obaldiova hra blízko

sv˘m dvojsmysln˘m, ko‰ilat˘m hu-

morem a lehce obhroubl˘m jazy-

kem, jehoÏ úãinkÛ se reÏisérka (cel-

kem zbyteãnû) obávala, pfiedem na nûj 

upozorÀujíc.

Obaldia zabydlel svÛj komorní pfií-

bûh postavami prost˘mi, ale barvit˘-

mi a Ïivotn˘mi. Do jejich stfiedu po-

stavil osadníka Johna Emery

Rockfellera (Vratislav Koneãn˘),

muÏe pfiísného, svefiepû lnoucího ke

kusu neúrodné pÛdy, kterou vlastní-

ma rukama obdûlal a pfiinutil, aby

dala obÏivu celé jeho rodinû.

Centrální postavu konzervativního

dobyvatele amerického západu pak

autor obklopil nûkolika dal‰ími ty-

pick˘mi figurami. NejuÏ‰í kruh ro-

dinn˘ tvofií Rockfellerova cudná

a spofiádaná Ïena Karolína (Vlasta

Vykrutíková), opl˘vající vû‰teck˘mi

schopnostmi, lepá dcera Pamela

(Radka Koláriková) a odváÏn˘ syn

Tom, v r˘mafiovském podání trave-

stovan˘ v neménû srdnatou dceru

Tomãu (Pavla Zieglerová). ·ir‰í o-

kruh vnûj‰ích a postupem dûje ãím

dál spfiíznûnûj‰ích osob pfiedstavují

rodinn˘ pfiítel, zkrachoval˘ lékafi

a násoska doktor Butler (Zdenûk

Vodiãka), barová „umûlkynû“ a pi-

stolnice v jedné osobû Miriam, fieãe-

ná Dobrá trefa (Jana Ga‰peráková),

a koneãnû podezfiel˘ cizinec Carlos

(Radim Keclík), z nûhoÏ se ãasem

vyklube ‰erif a Pamelin nápadník.

Anonymní dav bojechtiv˘ch rudo-

chÛ, ktefií ohroÏují bezpeãí

Rockfellerovy rodiny, zastupuje

v kontrastní dvojroli indián

Koroptví, respektive Rysí oko (Pavel

Kon‰tack˘) a v pozadí bezejmenná

indiánka (Jana Stehlíková).

Na základû jednoduché zápletky (na

RockfellerÛv ranã útoãí horda

vzboufien˘ch indiánÛ, ktefií zpusto‰i-

li celé okolí vãetnû nedalekého

Pancho City) Obaldia rozvíjí sérii

humorn˘ch scén, zaloÏen˘ch pfiede-

v‰ím na eroticky podbarvené slovní

komice a na principu postupnû odha-

lovan˘ch tajemství a spletit˘ch pfií-

buzensk˘ch vztahÛ. Zjistíme napfií-

klad, Ïe vûãnû opil˘ doktor Butler

na‰el u farmáfie útoãi‰tû poté, co s vi-

dinou rychlého zbohatnutí otrávil

stovky pacientÛ sv˘m „zázraãn˘m“

lékem, nebo Ïe prostitutka Miriam,

která jako jediná unikla z vyvraÏdû-

ného Pancho City, je vlastnû

Rockfellerova dcera. Pocit ohroÏení

napomÛÏe odkr˘t i fiadu dal‰ích pi-

kantních tajemství, nicménû v‰e se

nakonec zvrátí v dobr˘ a je‰tû lep‰í

konec. Díky odváÏné Tomãe, která

kvÛli generaãním konfliktÛm s ot-

cem opustila ranã je‰tû pfied jeho ob-

klíãením, a také díky Carlosovi, kte-

r˘ na poslední chvíli pfiivede k farmû

armádu a pomÛÏe tak zne‰kodnit za-

vilé rudochy, jsou uvûznûní

Rockfellerovi zachránûni. Happyend

na zpÛsob americk˘ch westernÛ je

dovr‰en dvûma sÀatky (doktor Butler

a Miriam, Pamela a Carlos), pov˘‰e-

ním Tomãi na ‰erifa a korunován ob-

jevením nesmírn˘ch zásob ãerného

zlata pfiímo na Rockfellerov˘ch po-

zemcích. Co víc si mÛÏe milovník

pohádek pro dospûlé pfiát.

Drsná komika jazyková i vizuální

a jednoduch˘ pfiíbûh s pohádkovû do-

br˘m koncem mÛÏe s jistotou skvûle

pobavit bûÏného diváka, uvyklého na

televizní formu zábavy, na humor,

u nûjÏ není potfieba mnoho pfiem˘‰let,

ale kter˘ jednodu‰e poskytuje chvíle

uvolnûní. Na takové publikum reÏi-

sérka pfii v˘bûru hry pravdûpodobnû

myslela. A zdá se, Ïe se nem˘lila.

Premiéra mûla slu‰nou náv‰tûvu

a dobr˘ ohlas. Diváci spolehlivû rea-

govali na záplavu vtipÛ i na humorné

scény, chvílemi vypoãítané na jedno-

znaãn˘ efekt. Pfiesto se nedá fiíci, Ïe

by nejnovûj‰í pfiedstavení r˘mafiov-

sk˘ch ochotníkÛ patfiilo mezi jejich

nejlep‰í a rozhodnû ne mezi ta, na

která dlouho nezapomeneme. Snad

na tom mají svÛj podíl nûkteré ménû

zvládnuté role, v nichÏ herci jako by

tápali mezi krajními póly nev˘raz-

nosti a pfiehrávání (asi nejpfiesvûdãi-

vûj‰í byl doktor Butler ZdeÀka

Vodiãky, nezklamala ani Vlasta

Vykrutíková, aãkoliv jí mnohem víc

sedí role rázn˘ch Ïen). Snad má vinu

Ïánr sám, pro svou neobvyklost a no-

vost na r˘mafiovské scénû, ale hlavnû

proto, Ïe aãkoliv je divácky bezespo-

ru vdûãn˘, nenabízí dostateãn˘ pro-

stor pro rozvinutí hereckého projevu

a uÏ vÛbec Ïádn˘ pro diváka, pro je-

ho zku‰enosti a pocity. Mûla-li b˘t

Obaldiova hra spí‰e neÏ fra‰kou pa-

rodií na americké westerny, pak to

z r˘mafiovského pfiedstavení nebylo

pfiíli‰ patrné. Komika obsaÏená

v dramatickém textu byla vyuÏita

jen ãásteãnû, pouze v prvním plánu.

A v tom patrnû tkví cel˘ problém.

Prvoplánovû pojat˘ humor mívá to-

tiÏ krátkodob˘ úãinek. Donutí nás

k úsmûvu, nûkdy dokonce ke smí-

chu, ale nic víc. Chybí mu totiÏ

hlub‰í podtext. Je to asi tent˘Ï rozdíl

jako mezi vtipem o blond˘nách a Ïi-

dovskou anekdotou. Ten první nás

rozesmûje a pak nám rychle vy‰umí

z hlavy, ale ten druh˘ v sobû obsa-

huje nejen smích, ale i Ïivotní prav-

du. A takov˘ vtip se nám vryje do

pamûti natrvalo. ZN

Pozvánka
Klub ãesk˘ch turistÛ a Moravsk˘ ornitologick˘ spolek se sídlem v Pfierovû, místní poboãka R˘mafiov, zvou v‰echny milovníky turistiky a pfiírody na turis-

tickou jarní vycházku. Kam? To bude upfiesnûno podle poãasí aÏ na místû pfied odchodem. Akce se uskuteãní v sobotu 27. bfiezna. Sraz úãastníkÛ bude na

námûstí Míru u turistického rozcestníku (naproti bufetu) v 8.00 hodin. Vycházku vedou B. Chromec a Ing. M. Glacner.
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Honem se v‰emu zasmûjme, abychom nad tím nemuseli plakat.

Beaumarchais
Známá i neznámá v˘roãí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

David Bla‰ko ................................................................................. R˘mafiov

Zdenûk Zavadil .............................................................................. R˘mafiov

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

Natalia Domanská - R˘mafiov ............................................................. 81 let

Franti‰ka Hlobilová - R˘mafiov ........................................................... 81 let

Radoslav Mûfiínsk˘ - R˘mafiov ............................................................ 81 let

Josef Furi‰ - Janovice .......................................................................... 82 let

Pavel Jano - R˘mafiov .......................................................................... 82 let

Antonín Klusal - R˘mafiov ................................................................... 83 let

Jifiina Solafiová - R˘mafiov ................................................................... 83 let

Marie ·imberová - R˘mafiov ............................................................... 85 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek Pluskal - R˘mafiov ................................................................. 1934

Josef Jano‰Èák - R˘mafiov ...................................................................... 1917

Juliana Buãková - R˘mafiov .................................................................. 1921

Marie ·lesingerová - R˘mafiov .............................................................. 1931

Rostislav Sokol - R˘mafiov .................................................................... 1962

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pozvánka na vítání dûtí do Ïivota
Komise pro spoleãenské záleÏitosti pofiádá v sobotu 27. bfiezna 

ve 14 hodin v sále ZU· vítání dûtí do Ïivota. Srdeãnû zveme.

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

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 - 16.00 Cviãíme s míãem - velk˘m i mal˘m

27. 3. SVâ 10.00 Poãítaãe pro dûti

29. 3. SVâ 18.00 Koncert Talianky

30. 3. kino Jaro s Kamarády

1. 4. SVâ 17.00 Pletení ze slámy

5. 4. SVâ 19.00 Koncert Pavla Nováka

6. 4. kino 9.15 Vystoupení Pavla Nováka pro 5. - 9. tfiídy

a 10.45

10. 4. SVâ 8.00 3. roãník Velké ceny R˘mafiova ve stol-

ním tenisu

10. 4. SVâ 15.00 Velikonoãní turnaj smí‰en˘ch dvougene-

raãních ãtyfiher ve stolním tenisu (dítû 

+ dospûlí, startovné 30 Kã)

14. 4. SVâ 13.00 Vafiení v klubu

19. 4. SVâ 16.15 Aprílov˘ turnaj ve stolním tenisu ÏákÛ 

a dorostu

Proã si pfiipomínáme
Mezinárodní den zdravého spánku?

Spánek a jeho dobrá kvalita patfií k dÛleÏit˘m potfiebám kaÏdého ãlovûka.

Nespavost a sníÏená kvalita spánku mají nejen nepfiízniv˘ vliv na konkrétní 

osobu, ale ve svém dÛsledku na celou spoleãnost. DÛvodem je sníÏená pra-

covní v˘konnost, ãastûj‰í nemocnost a v˘skyt úrazÛ. To v‰e vede ke sníÏení

produktivity práce a ke sníÏení v˘konnosti ekonomiky. Aãkoli se rÛzné poru-

chy spánku vyskytují u 30 - 40 % populace dospûl˘ch a s krátkodobou situaã-

ní poruchou spánku

se setkává témûfi 95

% populace, není

doposud vûnována

vût‰í a systematiãtûj-

‰í pozornost nejen

dÛsledkÛm zdravot-

ním a ekonomic-

k˘m, ale ani hledání

moÏností minimali-

zace pfiíãin tûchto

potíÏí.

V âeské republice se

problematice poruch

spánku vûnují od-

borníci z âeské spo-

leãnosti pro v˘zkum

spánku a spánkové

medicíny, která se

stala odborn˘m ga-

rantem celosvûtového edukaãního projektu pro lékafie i pacienty „Spánek

a zdraví“. Vlastní zahájení projektu v âR probûhlo jiÏ v roce 2001 v dobû

Mezinárodního dne zdravého spánku, kter˘ se symbolicky pfiipomíná vÏdy 21.

bfiezna, tedy v první jarní den. Cílem kampanû je zvût‰it informovanost odbor-

né i laické vefiejnosti o poruchách spánku, prevenci a vhodné léãbû. 

JiKo, zdroj internet

24. bfiezen - Den Horské sluÏby
V zimním období roku 1900 se uskuteãnila první organizovaná záchran-

ná akce.

24. bfiezna 1913 zahynuli v Krkono‰ích pfii závodû v bûhu na 50 km

Bohumil Hanã a jeho kamarád Václav Vrbata. Ve snûhové boufii Vrbata po-

skytl Hanãovi ãást svého odûvu, aãkoli vûdûl, Ïe nasazuje vlastní Ïivot. To

bylo posuzováno jako základní ãin v pomoci ãlovûka ãlovûku v horách,

a od té doby je 24. bfiezen slaven jako Den Horské sluÏby v âR.

V sobotu 3. 4. 2004 oslaví krásné Ïivotní jubileum
na‰e b˘valá tfiídní uãitelka

paní BlaÏena Mareãková

Paní uãitelko BlaÏenko,
pfiejeme Vám do dal‰ích let pevné zdraví,

Ïivotní elán a hodnû spokojenosti.
Ïáci „Va‰í“ tfiídy V. B

21. 3. Mezinárodní den boje za odstranûní rasové diskriminace,
vyhlá‰en OSN v roce 1966

21. 3. Svûtov˘ den poezie
21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku
22. 3. Mezinárodní den invalidÛ - vyhlá‰en˘ Mezinárodní federací

práce neschopn˘ch a civilních invalidÛ, slaví se od roku 1960
22. 3. Svûtov˘ den vody, vyhlá‰en˘ Valn˘m shromáÏdûním OSN

jako varovn˘ signál, Ïe celosvûtovû dochází k nedoceÀování
v˘znamu rozvoje vodních zdrojÛ, poprvé se slavil v roce 1993

24. 3. Den Horské sluÏby
24. 3. Svûtov˘ den boje proti tuberkulóze, v tento den roku 1882

Robert Koch oznámil objev tzv. Kochova bacilu
- pÛvodce tuberkulózy

24. 3. 1899 nar. R. A. Dvorsk˘ (vlastním jménem Rudolf Antonín), kapelník, 
zpûvák a spisovatel (zemfi. 2. 8. 1966) - 105. v˘r. narození

25. 3. 1929 zemfi. Otokar Bfiezina, básník (nar. 13. 9. 1868) - 75. v˘r. úmrtí
26. 3. 1869 nar. Svojmír Mikulík, autor tûsnopisné soustavy Heroutovy

-Mikulíkovy (zemfi. 27. 5. 1952) - 135. v˘r. narození
26. 3. 1874 nar. Oskar Nedbal, hudební skladatel a dirigent (zemfi. 

24. 12. 1930) - 130. v˘r. narození
26. 3. 1939 v Praze zavedena jízda vpravo (v protektorátu âechy a Morava 

provoz napravo zaveden 17. 3. 1939) - 65. v˘roãí
27. 3. Mezinárodní den divadla, v˘roãí otevfiení pafiíÏského Divadla

národÛ v roce 1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnutí 9. kon-
gresu Mezinárodního divadelního ústavu v roce 1961

28. 3. Den uãitelÛ (v˘roãí narození Jana Amose Komenského
roku 1592)

28. 3. 1914 nar. Bohumil Hrabal, spisovatel (zemfi. 3. 2. 1997) - 90. 
v˘r. narození

29. 3. 1869 nar. Ale‰ Hrdliãka, antropolog (zemfi. 5. 9. 1943) - 135. v˘r. 
narození

30. 3. 1939 nar. Jifií Hrzán, herec (zemfi. 22. 9. 1980) - 65. v˘r. narození
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Dámsk˘ klub pfii Stfiedisku volného ãasu
pfiipravil pro Ïeny i muÏe kaÏdého vûku

dvouhodinov˘ semináfi

PLETENÍ ZE SLÁMY
ve ãtvrtek 1. dubna od 17 hodin

lektorka: Markéta Míãková
poplatek: 50 Kã

pfiihlá‰ky: Eva Kudláková, 554 211 410

Pavel Novák
PfiestoÏe je v posledních letech zpûvák, skladatel, textafi, hudebník a spisovatel

Pavel Novák v ústraní, zpívání na hfiebík nepovûsil. Mnohé z jeho desek se

svou prodejností blíÏí k hranici udûlení „Zlaté desky“ a stejnû dobfie se prodá-

vají i jeho knihy. Pavel Novák se svou skupinou roãnû absolvuje více neÏ ‰est

stovek vystoupení. Koncertuje nejen pro dospûlé posluchaãe, ale zpívá i na ple-

sech a zábavách a pfiedev‰ím se velmi intenzivnû

vûnuje vystupování pro dûti. Jako vystudovan˘ u-

ãitel podrobnû zpracoval a napsal ‰est tematicky

zamûfien˘ch v˘chovn˘ch pofiadÛ pro dûti Budeme
si zpívat. Pro dospûlé posluchaãe mu po roce 1990

vy‰ly v˘bûry s nejvût‰ími hity a v roce 2001 dvû

systematicky utfiídûná alba Pavel Novák vãera,
dnes a zítra a Pavel Novák sedmkrát jinak.

Je rovnûÏ úspû‰n˘m spisovatelem. Po kníÏkách

Jak jsem zpíval klokanÛm o svém australském

turné a Pfiíbûzích z vody a bláta, kde popisoval povodnû, které se v roce 1997

nevyhnuly ani jeho domu, mu vy‰la v závûru roku 2000 obsáhlá vzpomínko-

vá kníÏka Vyznání. V létû a na podzim roku 2000 Pavel Novák podstoupil dvû

tûÏké operace, pfii kter˘ch mu byl odstranûn zhoubn˘ nádor. PfiestoÏe se pod-

robil dlouhé a nároãné léãbû, nadále zpívá a koncertuje. Koncem roku 2001

dokonãil ãtvrtou knihu s názvem I smrt se bojí.
Pavel Novák, bronzov˘ slavík 1967, sloÏil více neÏ ãtyfii stovky písniãek, na-

psal tisíc textÛ a za vlastní tvorbu mu Panton dvakrát udûlil Zlat˘ ‰tít. Na

svém kontû má stovku singlÛ, dvacet alb, z nichÏ nûkteré vy‰ly i v tehdej‰í

NDR a na dal‰ích padesáti se podílel. Koncertoval po celé Evropû, v Americe,

Kanadû, Austrálii. Ceny si pfiivezl z Bratislavské lyry, Dûãínské kotvy, Belgie,

NDR a Bulharska. V roce 2002 oslavil ãtyfiicet let koncertování.

V pofiadu Charles Darwin - V˘voj ãlovûka úsmûvnû srovnává svût zvífiat a li-

dí v jejich vztazích - láska, Ïárlivost, touha. Opírá se pfiedev‰ím o známé pís-

niãky 60. a 70. let. Nechybí ani blok moravsk˘ch lidov˘ch ãi svûtové hity

a cel˘ koncert je propojen lehkou poezií. (ZN, zdroj internet)

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pfiipravilo pro milovníky pohybu 

v‰ech vûkov˘ch kategorií

Cviãení s míãem mal˘m i velk˘m
Máte: >>  ãasté bolesti zad?

>>  chybné drÏení tûla?
>>  sedavé zamûstnání?
>>  fyzicky namáhavou práci

se zatíÏením pátefie

Chcete se uvolnit nebo posilovat?

Pfiijìte si s námi zacviãit
v sobotu 27. bfiezna od 14.00 do 16.00

do malého sálu SVâ
S sebou: sportovní obleãení

a obutí, pití

Vlastní míãe nejsou podmínkou

Cena: 30 Kã
Pfiihlá‰ky: do 25. bfiezna

u Heleny Tesafiové
v SVâ, tel.: 554 211 410

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pofiádá

3. roãník Velké ceny R˘mafiova
ve stolním tenisu

sobota 10. dubna
velk˘ sál SVâ R˘mafiov, OkruÏní 10

Kategorie: muÏi startovné 50 Kã
Ïeny startovné 50 Kã
dorost startovné 20 Kã

Registrovaní a neregistrovaní hrají samostatnou soutûÏ

8.00 - prezentace
8.30 - zahájení turnaje

Pfiihlá‰ky do 1. dubna na adresu SVâ R˘mafiov
Helena Tesafiová tel. 554 211 410

Bronislav Rektofiík tel. 772 121 919

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov zve na vystoupení

Pavla Nováka
v pofiadu

Charles Darwin - V˘voj ãlovûka
5. dubna 2004

v 19.00 v malém sále SVâ

Vstupné: 100 Kã
Pfiedprodej: Knihkupectví p. La‰tuvky
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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

pátek 26. 3. 19.30

·Èastné dny
Drama (Maìarsko 2003)

Petr je právû propu‰tûn z vûzení a chystá se odjet z Maìarska. Koneãnû by

mohly nastat ‰Èastné dny. JelikoÏ je‰tû nedostal pas, nastûhuje se zatím ke své

sestfie. Zamiluje se v‰ak do obecní pobûhlice Maji, která jeho sestfie zrovna

prodala své dítû.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 27. 3. 19.30

Kdysi dávno v Mexiku
Akãní komedie (USA 2003)

El Mariachi, mstitel s kytarov˘m pouzdrem pln˘m pistolí, je donucen vzdát se

svého samotáfiského Ïivota a vydává se pfiekazit chystan˘ atentát na mexické-

ho prezidenta. K návratu mezi lidi má v‰ak je‰tû jeden dÛvod. Krvavou po-

mstu. V hlavních rolích Antonio Banderas, Johny Depp. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 2. dubna 19.30

Wilbur se chce zabít
Tragikomedie (Dánsko/VB/·védsko/Francie)

Îivot, kter˘ se chystá ukonãit, právû zaãíná. Wilbur je mlad˘ pohledn˘ muÏ,

kter˘ má ponûkud zvlá‰tní Ïivotní cíl: spáchat sebevraÏdu. Kdykoliv se v‰ak

pokusí zprovodit ze svûta, náhoda mu v tom zabrání. WilburÛv star‰í bratr

o tom ví své. Kolobûh pokusÛ o sebevraÏdu se zdá b˘t nekoneãn˘, aÏ jednou. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 3. dubna 19.30

Pán prstenÛ: Návrat krále
DobrodruÏné fantasy (USA)

Nade‰el ãas rozhodující bitvy. Putování ãlenÛ Spoleãenstva prstenu se dostá-

vá do poslední fáze. Podafií se hobitÛm Frodovi a Samovi zniãit magick˘

Prsten moci a zachránit Stfiedozem? Bude síla mocného pána temnot Saurona

zlomena? A za jakou cenu?  Pfiístupn˘ od 12 let

!!! 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

V bludi‰ti trojúhelníkÛ
Putovní pfiehlídka Projekt 100 je za námi, Filmov˘ klub ov‰em pokraãuje ve

svém odváÏném a zásluÏném, byÈ chvílemi nevdûãném úsilí dostat na plátno

r˘mafiovského kina kvalitní, pfiedev‰ím nekomerãní, artová a kultovní díla

ãeské i svûtové kinematografie a ukojit tak hlad tfiebas nepoãetného publika

místních filmov˘ch fajn‰mekrÛ. První dva „postprojektové“ pátky budou pat-

fiit filmÛm vpravdû evropsk˘m, divácky zajímav˘m, kritikou neopomíjen˘m

a festivalovû oceÀovan˘m - maìarskému drsnému dramatu ·Èastné dny a ko-

produkãní (VB/·védsko/Dánsko/Francie) tragikomedii Wilbur se chce zabít -

které zpracovávají vûãné téma problematick˘ch vztahÛ mezi mlad˘mi lidmi,

ktefií jen stûÏí hledají naplnûní sv˘ch sotva zaãínajících ÏivotÛ. Autofii obou

snímkÛ (v obou pfiípadech se role reÏiséra kryje s úlohou scenáristy) rozvíjejí

základní schéma milenecko-sourozeneckého trojúhelníku, av‰ak zcela osobi-

tû, jednou s nelítostn˘m cynismem, podruhé s lehkou nadsázkou a dÛrazem na

emoce.

Kornél Mundruczó je po Györgyu Pálfiovi, kter˘ se r˘mafiovsk˘m divákÛm

pfiedstavil v lednu pozoruhodn˘m experimentem ·kyt, jiÏ druh˘m filmafiem,

jehoÏ dílo nám pfiibliÏuje dosud málo probádanou maìarskou kinematografii.

V celoveãerním debutu s ironick˘m titulem ·Èastné dny mlad˘ reÏisér navázal

na svÛj krátkometráÏní snímek Afta. Jeho (anti)hrdina Petr (v podání neherce

Tamáse Polgára, kterého reÏisér na‰el ve vûznici pro mladistvé delikventy)

pfie‰el plynule z jednoho filmu do druhého, aby proÏil pokraãování sv˘ch 

osudÛ, pln˘ch bezradnosti i nadûje v pfií‰tí ‰Èastné dny. Na poãátku jej zastihu-

jeme, jak opou‰tí brány vûzení. To je moment srovnateln˘ se znovuzrozením,

s nov˘m poãátkem

zpackaného Ïivota,

jehoÏ lep‰í budouc-

nost Petr vidí za hra-

nicemi Maìarska.

Vyfiízení pasu v‰ak

vyÏaduje ãas a mla-

dík se na tûch pár dní

uch˘lí ke své sestfie.

Návrat do bezútû‰né-

ho prostfiedí chudin-

ské ãtvrti má fatální

dÛsledky. Do hry to-

tiÏ vstupuje pohled-

ná a lehkomyslná coura Majka, která právû tajnû porodila a dítû prodala

Petrovû sestfie. Vrcholy podivného trojúhelníku spoleãensk˘ch vyvrÏencÛ se

spojují ve zbûsil˘ kolotoã smyslnosti, násilí a tápavého hledání citu.

Nadãasov˘ pfiíbûh mlad˘ch outsiderÛ z mûstské periferie je pojat s velk˘m

smyslem pro autenticitu a staví se tak do vyhranûné opozice k sentimentálním

teenagersk˘m pohádkám hollywoodské provenience. MÛÏe dokonce pÛsobit

jako naturalistická sociální sonda, která v‰ak ve‰keré pokusy o nalezení pfií-

ãin a fie‰ení zoufalého stavu pohfibívá pod nálepku no comment. Autor jedno-

du‰e pfiedkládá svÛj deziluzivní, ale vûrohodn˘ pohled na bezv˘chodnost lid-

ského Ïivota, ze kterého se lidskost vytratila a v nûmÏ nenaplnûnou touhu po

lásce nahradila agresivní Ïivoãi‰nost. V̆ sledn˘ dojem z filmu, k jehoÏ kvali-

tám valnou mûrou pfiispívají v˘kony hlavních protagonistÛ, je v Ïargonu kri-

tikÛ pfiipodobÀován k terapii ‰okem a k podívané, která se ãlovûku doslova za-

dfie pod kÛÏi.

Smysl svého Ïivotního putování hledá marnû i titulní hrdina filmu Wilbur se
chce zabít, jehoÏ autorkou je Lone Scherfigová, dánská reÏisérka a autorka

mocnû opûvovaného snímku Ital‰tina pro zaãáteãníky, natoãeného podle pra-

videl hnutí Dogma 95. Pfiíbûh notorického sebevraha Wilbura, zasazen˘ do

prostfiedí skotské metropole Glasgow, v‰ak od „dogmatick˘ch“ postupÛ 

oprostila.

Wilbur je mlad˘ pohledn˘ muÏ, kter˘ má Ïivot pfied sebou, ale jediné váÏné 

úsilí, které je schopen vyvinout, smûfiuje k jeho brzkému ukonãení. Je aÏ s po-

divem, Ïe se mu dosud Ïádn˘ z nesãetn˘ch pokusÛ o sebedestrukci nevydafiil.

Wilbur má totiÏ stráÏného andûla v podobû bratra Harboura, majitele malého

knihkupectví, kter˘ vÏdy stojí poblíÏ, aby mlad‰ího sourozence zachránil.

Poté, co se Wilbur pokusí o sebevraÏdu kombinovan˘m zpÛsobem (otrava

prá‰ky a plynem), si jej odvede domÛ a pfiinutí, aby nav‰tûvoval skupinovou

terapii v nemocnici. Stereotyp sebevraÏd a záchran se v‰ak pfieru‰í teprve

v den, kdy do knihkupectví vstoupí svobodná matka Alice. Vrcholy trojúhel-

níku jsou obsazeny a osudy se zaãínají naplÀovat. Postupnû dochází k „ne-

spravedlivé“ v˘mûnû rolí, protoÏe ti, kdoÏ chtûli zemfiít, najednou chtûjí Ïít,

zatímco ti, ktefií o Ïivot stále bojovali ...

Wilbur se chce zabít je snímek velice tich˘, emotivní, poetick˘, smutn˘ a ve-

sel˘ souãasnû. Snoubí v sobû dva základní archetypy - lásku a smrt - v té nej-

pÛsobivûj‰í konfiguraci, kterou kanonizoval uÏ Allen Edgar Poe (láska ve stí-

nu smrti). Narozdíl od syrového maìarského filmu nabízí jistá v˘chodiska ze

zdánlivû nefie‰iteln˘ch situací, stejnû jako on ov‰em poukazuje k zvlá‰tnímu

(patageometrickému) zákonu lidsk˘ch vztahÛ, kter˘ praví, Ïe existence trojú-

helníkÛ je neudrÏitelná. ZN
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V posledním vyprávûní o slavné éfie

EderÛ jsme na závûr upozornili, jak je

nûkdy Ïivota bûh vûc nesmírnû sloÏitá

a Ïe ãlovûk mÛÏe mínit, jak chce, ale 

existuje oblast mimo jeho vnímání, kde

se rozhodne zcela neãekanû jinak.

Ederové ze ·tiavnice po svém hvûzd-

ném nástupu dospûli aÏ ke svému kon-

ci bûhem jediné pÛle století a vymfieli

po meãi i po pfieslici. Anna si vzala za

muÏe v˘znamného luterána Jana

Kobylku z Kobylí, jednoho z nejschop-

nûj‰ích pfiíslu‰níkÛ starého slezského

zemanského rodu, jenÏ v‰ak na rozdíl

od EderÛ rozhodnû netrpûl nedostat-

kem potomkÛ a v ãetn˘ch liniích Ïije

dodnes, aãkoli jeho dne‰ní potomci jiÏ

nenosí svÛj proslul˘ erb. ·lechtictví je

totiÏ vûc kfiehká i o‰idná a v minulosti

staãilo, aby ztráta majetku s nouzí do-

nutily aristokrata vyhledat jin˘ zpÛsob

obÏivy neÏ duchovní, diplomatickou ãi

finanãnû nároãnou vojenskou dráhu,

a kde byla urozenost. ·lechtictví trvale

propadlo a potomek starobylého rodu

ztratil titul, erb a nûkdy i jméno, o pfií-

domku nemluvû.

Stejné dÛsledky pfiineslo tûÏké provinû-

ní proti právu a obdobnû dopadl uroze-

n˘ cizinec a jeho potomci, byÈ ze sebe-

v˘znamnûj‰ího rodu, kdyÏ se usadili

v rakouském mocnáfiství a nepoÏádali

nebo nemohli poÏádat a zaplatit si tzv.

inkolát, tj. uznání pÛvodu. Nuzného

‰lechtického kadeta, viz proslulého

ìArtagnana, zas museli zaopatfiit pfií-

buzní, milenky nebo známí, erár totiÏ

Ïádné vybavení neposkytoval a v‰e

vãetnû reprezentativního konû a je‰tû

nároãnûj‰í zbroje si musel dÛstojník

pofiizovat za své. Ba dokonce tak mal˘

muÏ a velik˘ vojevÛdce, jako byl

EvÏen Savojsk˘, „der edler Ritter“, jak

mu fiíkali Raku‰ané, syn krásné

Mazarinovy netefie Marie Mancini, jed-

né z prvních milenek pfiebohatého fran-

couzského krále Slunce, mnohdy ani

nemûl co do úst. Chodil v o‰oupaném

kabátci a neb˘t bohat˘ch pfiíznivcÛ,

ktefií vidûli dál neÏ Ludvík XIV., asi by-

chom nikdy nemûli tak skvûlého vítûze

nad Turky a dal‰ími nepfiáteli monar-

chie a EvÏen by moÏná pfii‰el o své

jméno.

Franti‰ek Josef I. se sice snaÏil pfiíli‰

tvrdé tradice zmírnit a propadlé tituly

vrátit, ale nov˘ch pravidel z roku 1913

jiÏ nikdo nevyuÏil, o pár mûsícÛ pozdû-

ji, na konci ãervence 1914, zaãala vál-

ka a lidé mûli jiné starosti. Poslední 

úder pfii‰el u nás z ãeskoslovenského

parlamentu roku 1919, kter˘ ‰lechtictví

zru‰il jako jedin˘ v Evropû kromû so-

vûtského Ruska. Dokonce i v socialis-

tickém NDR a Polsku zÛstaly ‰lechtic-

ké tituly trvale zachovány dodnes.

A tak se najednou hrabata

z Vald‰tejna stala obãany

Vald‰tejny a podobnû

v‰ichni dal‰í aristokraté.

Pfiesto na svou vlast ne-

zanevfieli, mnozí praco-

vali v diplomatick˘ch

sluÏbách republiky, jiní

byli ãleny dÛstojnické-

ho sboru, pfiíslu‰níky ãs.

odboje doma i v zahrani-

ãí, dal‰í poloÏili Ïivot

v koncentraãních táborech.

Lidovû demokratick˘ stát se

jim pak odmûnil - zabavením ma-

jetku, kriminály a vyhnanstvím. Berta,

hrabûnka Kinská, ze starého ãeského

rodu s pÛvodním jménem Vchyn‰tí

z Vchynic, provdaná Suttnerová

a Nobelova platonická láska, se stala

první Ïenskou nositelkou Nobelovy ce-

ny za mír. Dosud není oficiálnû zapoãí-

távána pfies ãetná upozornûní historikÛ

mezi ãeské nositele Nobelov˘ch cen.

Psala totiÏ nûmecky jako Palack˘,

Jungmann, Dobrovsk˘ ãi Vincenc

Prasek ad., o jejichÏ národnosti nikdo

nepochybuje, ov‰em to nebyli ‰lechtici.

Neprávem si ji, âe‰ku, pfiivlastÀují

Raku‰ané a Nûmci, proã jim ji nene-

chat, feudálku jednu, Ïe? My pfiece má-

me Nobelov˘ch cen ...

Ale nahlédnûme do minulosti vladyc-

kého rodu KobylkÛ. Stejné jméno pÛ-

vodnû nosily rodiny dvû. Kobylkové

z Felzova bydleli v Kolínû a pfiestoupi-

li jen práh dÛstojenství erbovních mû‰-

ÈanÛ, ale do fiad ‰lechty nikdy nedosáh-

li. Na‰i rytífii Kobylkové z Kobylí zís-

kali svÛj predikát podle slezské vsi

Kobylí (Kobyle) poblíÏ Krnova.

V modrém znaku nosili polopostavu

moufienína v ãerveném kabátci s bí-

l˘m, tj. stfiíbrn˘m opaskem a jejich ‰tít

nesl u nás neobvykl˘ ãerven˘ lem.

Jako kaÏdé erbovní znamení i moufie-

nín mûl svou heraldickou legendu.

Podle polského genealoga Paprockého

z Hlohol, náv‰tûvníka kobylkovského

Sovince, byl stateãn˘ voják a siln˘ pfie-

dek rodu vybrán k zápolení s vÛdcem

nepfiátelského muslimského vojska,

obrovit˘m korsick˘m Maurem a do-

sud nepfiekonan˘m zápasníkem. Boj

byl nesmírnû tûÏk˘, ale ná‰ rek soka ve

stra‰livé potyãce pfiemohl a zabil.

Erb pr˘ pak dostal za své pfie-

slavné vítûzství od sicilské-

ho krále.

Pokud jejich pfiedkem

nebyl Drslav z Kobylí,

znám˘ jiÏ roku 1377,

objevují se Kobylkové

na stfiedovûké scénû

pomûrnû pozdû, kdyÏ

bratfii Smil a Oldfiich ro-

ku 1442 drÏí Kobylí

a 1447 se zakupují na

Studénce. Oldfiich posléze

Studénku prodal. Jeho syn

Burian mûl s manÏelkou

Barborou Hynalovnou z Kornic

Buriana, Jifiíka a Mikulá‰e, ktefií proda-

li Kobylí 1557 a rozdûlili se na vûtev

ãeskou a moravskou. Jifiík drÏel od ro-

ku 1559 nedaleko Opavy ·templovec,

pust˘ (jako ãást R˘mafiovska) od taÏení

UhrÛ 1474, a zaslouÏil se o jeho obno-

vu i s tvrzí. ZavraÏdili jej roku 1563 na

tvrzi v Heralticích. Syn Mikulá‰ 

(  1593) se odstûhoval na jiÏní Moravu

a stal se majitelem Stfiílek a podûdil téÏ

slezsk˘ ·templovec.

Roku 1543 se pfiipomíná jejich pfiíbuz-

n˘ Jindfiich, otec na‰eho Jana Kobylky

a zakladatel mlad‰í moravské vûtve ro-

du. Jindfiich byl biskupsk˘m vazalem

a zastával v˘znamné místo mírovského

hradního hejtmana, tedy správce vlast-

ní pevnosti s cel˘m panstvím, jeÏ

k Mírovu náleÏelo. Za vynikající sluÏ-

by jej biskup a skvûl˘ rybníkáfi Jan

Dubravius odmûnil roku 1551 svobod-

n˘m dvorem v Újezdû a lény Velké

a Malé Podolí u Mohelnice spolu se vsí

Vy‰ehofií. Pfies v‰echny lákavé per-

spektivy, jeÏ mu nabízela olomoucká

diecéze, jiÏ za Dubraviova nástupce

Marka Khuena roku 1557 sluÏbu opus-

til a na rozdíl od jin˘ch pfiíbuzn˘ch se

stal horliv˘m luteránem navzdory star-

‰ímu pfiesvûdãení. Dokonce ani nedal

na domluvy biskupa a císafie, aby vy-

hnal „vybûhlého“ mnicha z klá‰tera

v Louce, kterého dosadil na faru ve

Vy‰ehofií a ten slouÏil m‰i svatou do-

konce „po ãesku“, tedy nikoli latinsky.

V evangelické vífie vychoval Jindfiich

také syny, star‰ího Jana a mlad‰ího

Václava. Zklaman˘ Khuen se s jeho

konverzí nesnadno vyrovnával

a s Jindfiichem, synem Václavem a jeho

str˘cem Mikulá‰em Kobylkou z Bílé

Lhoty, kter˘ po pfiedãasné smrti synov-

ce jejich majetek spravoval, vedl ãetné

rozhofiãené spory. Statky v‰ak

KobylkÛm zÛstaly aÏ do konfiskací po

Bílé hofie. Aãkoli Kobylkové slezské

rodové zboÏí Kobylí prodali 1557, pfií-

domek jiÏ celému rodu nadále zÛstal,

coÏ si nejspí‰e vymínili v prodejní

smlouvû.

Pfiedkem ãesk˘ch KobylkÛ byl

Mikulá‰, syn Jana Kobylky ze star‰í

vûtve aAnny ·pidlovny, dal‰í mírovsk˘

hejtman od roku 1560. ZároveÀ zastá-

val jako rytífi v˘znamnou funkci ko-

morníka men‰ího moravského zemské-

ho práva cúdy (soudu) olomoucké. Syn

Karel David, kterého mûl se svou chotí

Barborou Ma‰ovskou z Moravãína, se

pozdûji odstûhoval do âech, oÏenil se

s ãeskou zemankou Eli‰kou

Vintífiovnou z Vlãkovic a ta mu povila

chlapce Viléma, Davida, Karla

a Jindfiicha Václava. Nejmlad‰í ze synÛ

získal slu‰n˘ jihomoravsk˘ tavíkovick˘

majetek s vûnem Maxmiliány Luxové

z Luxen‰tejna. Îil je‰tû roku 1712

v Praze. Pak stopy ãeské vûtve mizí.

Moravskou linii rodu zaloÏil Jan

Burian ( 1637), kter˘ vlastnil tvrz

a vesnici Horní Mo‰tûnici. 1620 po-

zbyl Nûmecké Podolí. A tak jak to b˘-

valo v soudob˘ch vírou rozdûlen˘ch

rodinách, synové Mikulá‰ Vilém a Jan

Maxmilián zÛstali vûrní katolictví.

Druh˘ z nich se stal dokonce císafi-

sk˘m radou, nejvy‰‰ím zemsk˘m su-

dím a podkomofiím moravsk˘m. Také

jeho potomek, bezdûtn˘ Ignác ·Èastn˘

Kobylka z Kobylí, strávil Ïivot ve

sluÏbách panovníka jako nejvy‰‰í c. k.

vachmajstr a pfiidal k majetku je‰tû ne-

malé vûno své Ïeny Terezie

Kotulínské z Kotulína. Jeho smrtí se 

6. 4. 1724 vytrácí moravská vûtev

z fiad ‰lechty. Mgr. Jifií Karel

Jak to bylo s rodem KobylkÛ a se ‰lechtou u nás vÛbec

Z historie

Pozor zmûna!
Od 1. bfiezna je bazén

v pondûlky pro vefiejnost uzavfien!

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

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 19.00

âtvrtek 14.00 - 18.00

Pátek 14.00 - 20.00

Sobota 13.00 - 19.00

Plavání pro vefiejnost v bfieznu
Bazén v BfiidliãnéKtefií r˘mafiov‰tí páÈáci jsou nej‰ikovnûj‰í?

SoutûÏ Entent˘ny, kterou pro Ïáky pát˘ch tfiíd 

obou r˘mafiovsk˘ch základních ‰kol kaÏdoroãnû

pofiádá Stfiedisko volného ãasu, dospûla do finále.

Rozhodující souboj mezi ãtyfimi soutûÏními druÏ-

stvy probûhl ve stfiedu 10. bfiezna v malém sále

SVâ. Ve finálovém kole se utkaly pátá A, B a C ze

Základní ‰koly na Jelínkovû ulici, barvy Základní

‰koly na ulici 1. máje hájila pátá A. Dûti s vervou

soutûÏily ve znalostních i sportovních disciplí-

nách, pfiedhánûly se v rychlosti sv˘ch reakcí, v po-

stfiehu i fyzické ‰ikovnosti. Vylosovaní zástupci

kaÏdého z druÏstev mezi sebou bojovali ve vûdo-

mostních testech, v navlékání korálkÛ, v oblíbené

doplÀovaãce (tentokrát hádali jména ÏivoãichÛ)

a nakonec v‰ichni i v hodu míãem na ko‰. Z lítého

souboje nakonec vy‰li jako absolutní vítûzové Ïá-

ci páté B ze Z· Jelínkova pod vedením tfiídní uãi-

telky Gabriely Casciani. První tfii druÏstva získala

keramické medaile z dílny Evy Kudlákové

a v‰echny tfiídy si na památku odnesly diplom

a pro radost i sladk˘ obfií koláã. ZN

Nedûle     13.00 - 19.00
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Mûstská knihovna

Mûstská muzeum a galerie Octopus

Anketa Hledáme nejoblíbenûj‰í knihu
V Mûstské knihovnû v R˘mafiovû se mohou ãtenáfii od

1. bfiezna vyjádfiit v celostátní anketû Hledáme nejob-

líbenûj‰í knihu k tomu, která kníÏka je pro nû nejzají-

mavûj‰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.

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

âeské republiky budou zvefiejÀovány postupnû: 

7. dubna 2004 seznam 200 nejoblíbenûj‰ích knih,

v ãervnu 2004 seznam 100 nejoblíbenûj‰ích knih,

v záfií 2004 seznam 50 nejoblíbenûj‰ích knih. Nejoblí-

benûj‰í kniha obyvatel âeské republiky bude vyhlá‰e-

na v T˘dnu knihoven ve dnech 4. aÏ 10. fiíjna 2004.

Seznamy nejoblíbenûj‰ích knih budou doplnûny en-

cyklopedick˘mi hesly o autorech a soupisy jejich dûl.

Kde je moÏno odevzdat hlas
pro svou nejoblíbenûj‰í knihu?

Anketa je v prvé fiadû zpfiístupnûna na samostatné we-

bové strance www.mojekniha.cz. Provoz webové strán-

ky a databáze údajÛ zaji‰Èuje Národní knihovna âR

a Státní technická knihovna v Praze. Odkaz na webov˘

formuláfi bude umístûn na webov˘ch stránkách spolu-

pracujících knihoven, institucí i elektronick˘ch médií.

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

ketní lístky, které budou k dispozici v knihovnách

a dal‰ích spolupracujících institucích.

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

covníky, aby pfiem˘‰leli o nejoblíbenûj‰í knize svého

Ïivota a odevzdali pro ni svÛj hlas na www.mojekni-

ha.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.

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, So - 8.00 - 11.00 hodin

Ve stfiedu je knihovna zavfiená.

6. 3. - 28. 3. 2004
Vladimír Halla - Hledání ztraceného ãasu (malba, grafika)

Hledání ztraceného ãasu ve stylu rudolfínské renesance
V sobotu 6. bfiezna se uskuteãnila v galerii Octopus

vernisáÏ v˘stavy v˘tvarníka Vladimíra Hally s pod-

nûtn˘m názvem Hledání ztraceného ãasu. Autor je

olomouck˘ rodák, kter˘ roku 1992 zamûnil rodnou

Olomouc za nedalekou Starou Ves. Není první 

z umûlcÛ, ktefií vymûnili ruch lidnat˘ch sídli‰È za

poklid Jesenicka. Není v‰ak poustevníkem, ale ne-

obyãejnû temperamentním a vitálním ãlovûkem,

jehoÏ kvality jiÏ ocenila fiada galerií ve velk˘ch

mûstech. Uspofiádal jiÏ sedm praÏsk˘ch a pût olo-

mouck˘ch v˘stav a dal‰í instalace v Pfierovû,

Vala‰ském Mezifiíãí i ·umperku. U nás nyní vysta-

vuje potfietí. Autorovy obrazy bychom na‰li v sou-

krom˘ch sbírkách téÏ ve Francii, ·v˘carsku,

Nûmecku, Anglii, v Austrálii, Kanadû a ve

Spojen˘ch státech. Zku‰en˘ v˘tvarník se s neoby-

ãejnou odvahou pustil do neprobádan˘ch konãin

tvorby na volné noze jiÏ v roce 1980, kdy nebyl ko-

munistick˘ reÏim vÛbec naklonûn nekontrolované

svobodné tvorbû.

Základním tématem autorovy originální nadsázky

je rudolfínská renesance - císafiského dvora i kr-

ãem. Jemn˘m ‰pilcem dne‰ní doby je vûãné téma

intrikánÛ, politikáfiÛ, na‰eptávaãÛ, patolízalÛ, císafi-

sk˘ch ‰a‰kÛ, nafoukan˘ch hlupákÛ i vycmrndl˘ch

fanatikÛ, fikan˘ch podvodníkÛ, podezfiel˘ch astro-

logÛ, nenechav˘ch finanãníkÛ, vytrval˘ch bfiídilÛ,

ladn˘ch Ïen, rozvern˘ch krásek i zap‰kl˘ch mat-

rón, téÏ naivÛ, opilcÛ ãi vizionáfiÛ s dvorními po-

skoky ãi milenkami.

V tom není jen laskavé srovnání, ale téÏ moudré

poznání, Ïe se vlastnû pfies bariéru dlouhé doby

ãlovûk zas tak moc nezmûnil. Také dávn˘ krãmáfi

obsluhuje alkoholiky smutné, veselé, pfiíjemné li-

di, dobráky, ufivané pitomce, agresivní primitivy,

mudrlanty i jiÏ zcela otupûlé intelektuály a jistou

pikantérií je, Ïe v osobit˘ch tváfiích dvofianÛ i pijá-

kÛ poznáme nejednoho z Hallov˘ch umûleck˘ch

kolegÛ. K tomu v‰emu pak ochotnû pfiidá celou

‰kálu ‰a‰kÛ rÛzného kalibru. MÛÏete si vybrat, vel-

ké i drobnûj‰í oleje s bohatou, ale umûfienou ‰ká-

lou odstínÛ barev v tradiãním spektru. Citliv˘ di-

vák nemÛÏe nevidût autorovo spfiíznûní s velk˘m

klaunem Bolkem Polívkou. V̆ tvarník disponuje

velkou fantazií, rozumí zákoutím lidské du‰e a ne-

ní nepfiítelem ãlovûka. Tvofií zcela osobit˘m zpÛ-

sobem, kvalitní technikou s velkou mírou filozo-

fického pohledu na lidské hemÏení kdysi a dnes.

Také autorova mûsta, mûsteãka a vesnice se nijak

nedrÏí reálu a vÏdy se jedná o krajiny jeho srdce

s jemnou vzpomínkou na krásná pozadí portrétÛ i-

talské ãi vlámské renesance, ale s je‰tû vût‰í záfii-

vostí a pov˘‰ením na hlavní téma obrazu.

Shrneme-li, prostory na‰í galerie tentokrát nabízí

vzácné kofiení: duchapln˘ humor bez pachuti lidské

zloby ãi zlomyslnosti, svût trochu bohémského

a laskavého Ïertéfie, sympatického ãlovûka s vel-

kou ‰kálou nápadÛ. Galerie Octopus
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Písnû nepísnû - Recenze nerecenze
Písnû nepísnû, tak se jmenuje nové CD Vladimíra

Václavka, které pfii‰lo na svût na konci loÀského ro-

ku a bylo v R˘mafiovû také koncertnû pfiedstaveno.

Mnozí ti, ktefií se k nûmu vyjádfiili ve sv˘ch recen-

zích, v nûm spatfiují jist˘ odklon, ãi dokonce nûco

naprosto nového ve Vladimírovû tvorbû, aniÏ by si

pov‰imli, Ïe tak na povrch jen více neÏ kdy jindy

vystoupilo to nesly‰né a z du‰e jdoucí. To, co vÏdy

tvofiilo jeho pevn˘ tvÛrãí základ, hledající jistou 

úspornost a hloubku namísto rozevlát˘ch povrch-

ních hudebních struktur, které záhy vy‰umí.

Faktem zÛstává, Ïe Písnû nepísnû nejsou pouze jed-

ním z projektÛ jednostrannû zhudebÀujících poezii,

ale ruku v ruce jdoucí symbióza slov a hudby, do-

hromady tvofiící jednolité v˘razivo, nehledající

„krásno“ v jednom nebo naopak v druhém.

Více neÏ zpûvu je jeho místy deklamovaná polo-

zpívaná poezie podobna mantrám, jakoby mimo-

chodem pfiicházejícím odnûkud z dfienû toho nej-

ãistûj‰ího svûtla je‰tû hofiící svíce Ïivota. Málokdy

mÛÏeme sly‰et tak vyrovnan˘ kytarov˘ v˘raz bez

jediné „hvûzdné“ exhibice. A pfiitom ani na chvíli

posluchaã nezapochybuje o dokonale zvládnutém

nástroji v jeho rukou, absentujícím jakékoliv silác-

ké stavûní se na pfiezírav˘ piedestal moudra a kaza-

telství.

Básnické texty F. G. Lorcy, Bohuslava Reynka,

Antonína Pfiidala a v neposlední fiadû i Vladimíra

Václavka jsou tím archetypem poezie, která se sna-

Ïí opsat nepopsatelné, a ãlovûku dojde prav˘ smy-

sl v˘razu, Ïe jen poezie umí snít své sny. A pfiitom

toto CD není elitáfiskou záleÏitostí pro úzce vypro-

filovanou intelektuální posluchaãskou obec, ale je

sdûlné kaÏdému v jeho sebepoznání, neboÈ jen

„V nûkter˘ch du‰ích jsou modré hvûzdy“ (V nûkte-

r˘ch du‰ích, F. G. Lorca / V. Václavek), ale „Co já
si poãnu na hfibitovû, aÏ tam jednou budu leÏet
v hrobû“ (Písniãka, A. Pfiidal / V. Václavek), vÏdyÈ

i já „Vûfiím v kruh bolesti a strachu ãlovûka v kon-
centráku“ (DrakÛv let, V. Václavek / V. Václavek),

a kdyÏ tu‰ím, Ïe „RÛÏe na zaãátku i na konci jsou
nejspí‰ stejné“ (Sen, F. G. Lorca / V. Václavek), po-

znávám se, Ïe „Jsem blázen ve své vsi, znají mû
smutní psi“ (Blázen, B. Reynek / V. Václavek), pfii-

jímám víru v andûlské pohlazení „Radost, andûl
hladí psíka“ (Odlet vla‰tovek, B. Reynek / V. Vá-

clavek), pociÈuji malífiovo prozfiení „U malífie na
pekelci, slétají se ptaãí herci“ (Ptaãí herci, A. Pfiidal

/ V. Václavek), nechávám se polapit chapadly smut-

ku (Shinanai, T. Fukushima) a nakonec mi je blaze

jako pejskovi v kuchyni „Chtûl bych b˘t ÏíÏala, ze
v‰ech zvífiat mám nejradûj medvídka m˘vala“ (Se-

dím si, V. Václavek / V. Václavek, B. Cicko).

UÏ nevûfiím nikomu pod ãtyfiicet jeho zdánlivé

a první pravdy. Snad jen trávû, která usychá do ti-

cha, její zralost. Tak jako této hudbû. 

Miroslav Václavek

Zeptali jsme se za vás
Rozhovor s Vladimírem Hallou

Proã jsi zvolil, Vláìo, název v˘stavy
Hledání ztraceného ãasu?
Renesaãní nebo, chce‰-li, rudolfín-

ská doba, doba vlády císafie Rudolfa

II. mû pfiímo fascinuje. Objevuji mo-

menty, které se dají transformovat do

dne‰ní doby. Místo nejrÛznûj‰ích pa-

no‰Û a mû‰ÈanÛ mohu do obrazu

vkomponovat i hlavy sv˘ch pfiátel.

Mnozí náv‰tûvníci v˘stavy mohli

spatfiit v obrazech napfiíklad herce

Júlia Satinského, Jana Wericha,

Václava Vydru, Václava Klause

i Václava Havla. Na jin˘ch obrazech

se z plátna ‰klebí pan Pithart, ãi do-

konce Fidel Castro.

Jak vznikaly postaviãky tv˘ch pfiá-
tel?
Prvotním námûtem byli v podstatû

klauni v nejrÛznûj‰ích podobách

a motivech. V dne‰ní dobû hrají klau-

ni na plátnech jiÏ druhé housle. Jsou

zkrátka jak˘msi doplÀkem. ZÛstala

v‰ak dominantní barevnost a pestrost,

která se objevovala zpoãátku právû

u ‰a‰kÛ a zachovala se dodnes.

Kdy jsi zaãal s malováním?
PÛvodním povoláním jsem technik

a s malováním a vystavováním jsem

zaãal v roce 1978. Dalo by se fiíci, Ïe

profesionálnû maluji od roku 1980.

Îivit se malováním za totality bylo

dost nepfiíjemné. Byla to doba, která

nebyla naklonûna svobodnému umû-

ní. Ten, kdo nebyl registrován, to

zkrátka nemûl lehké. Byl jsem

v Ochranné organizaci autorské

(OOA). Odevzdalo se pfiiznání z pfií-

jmÛ a tím pádem jsme jako umûlci

mohli mít 3% daÀ. Zaãínal jsem ten-

krát s tapisériemi. AÏ po nástupu

Gorbaãova k moci se malinko uzda

svobodnému umûní popustila.

Tenkrát bylo nutné nejdfiíve vytvofiit

model, s tím se ‰lo na okresní národ-

ní v˘bor - odbor kultury, tam pro-

bûhlo schvalovací fiízení, zda se jed-

ná o cenn˘ v˘tvor, pak se model do-

poruãil, nebo taky ne, krajské umû-

lecké komisi, která mûla sídlo

v RoÏnovû pod Radho‰tûm a dal‰í 

anabáze ... dvûma slovy - ‰patná doba.

Jaká bude tvá
dal‰í v˘stava?
Co pfiipravuje‰
nového?
V r˘mafiovské

galerii Octopus

plánuji v˘stavu

za pût let a bude

se jednat o por-

trétní a figurální

tvorbu. Letos bu-

du vystavovat

je‰tû v Brnû,

koncem kvûtna

v Praze v divadle

U HasiãÛ, pfií‰tí

rok bych chtûl

v y s t a v o v a t

v Ostravû v gale-

rii Ml˘n. Mezi

mé pravidelné

aktivity patfií vû-

nování obrazÛ do

rÛzn˘ch aukcí, které jsou zamûfiené na

pomoc postiÏen˘m dûtem. V kvûtnu

se opût zúãastním zlínské Klapky. Je

to obdoba aukce, jejíÏ v˘tûÏek jde na

podporu studia dûtského filmu a dût-

ské tvorby. V souvislosti s touto akcí

jsou tradiãnû osloveny aÏ tfii stovky 

umûlcÛ a v˘tvarníkÛ. Mezi

známé osobnosti, které se

zúãastÀují zlínské Klapky,

patfií mimo jiné i malífi

Kristián Kodet, Libor

VojkÛvka, Antonín Lukav-

sk˘ a dal‰í.

O tobû je známo, Ïe malu-
je‰ portréty znám˘ch
osobností. MÛÏe‰ se zmí-
nit o nûkom, koho si v po-
slední dobû maloval nebo
koho se chystá‰ namalo-
vat?
Budu malovat Kvûtu

Fialovou. Kouzelné je, jak

kaÏd˘ herec nebo hereãka

pfiistupuje k malování por-

trétu svérázn˘m zpÛsobem.

Nûkdo si vyhlazuje na tváfii

kaÏdou vrásku a nûkdo, na-

pfiíklad paní Fialová, nao-

pak vítá kaÏdou vrásku a je ráda z kaÏ-

dé bolístky. Zkrátka je to svût klaunÛ

a hledání ztraceného ãasu.

Dûkuji ti, Vláìo, za rozhovor a pfie-
ji mnoho dal‰ích podnûtn˘ch obra-
zÛ a pûkn˘ch záÏitkÛ s na‰imi pfied-
ními osobnostmi. JiKo

Otevírací doba Mûstského muzea R˘mafiov
Po: zavfieno,  Út - So: 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00, Ne: 13.00 - 16.00

Foto: archiv V. Halla

Foto: archiv V. Halla
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Studentsk˘ klub

- -  -   Pozor! Znovu pfiipomínáme . . .   -  -  -

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 potrvá aÏ do konce srpna, kdy bu-

dou v‰echny pfiíspûvky bez rozdílu vyhodnoceny odborníky na slovo vzat˘mi. V záfií bude pro

autory tûch nejlep‰ích uspofiádán literární veãer spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰ením a ocenûním

vítûzÛ.

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

rovû ani teritoriálnû vymezena (hranice r˘mafiovského regionu nejsou zavazující). Zasílejte

nám své básnû, povídky, fejetony i v˘tvarné poãiny, ty nejzajímavûj‰í budeme prÛbûÏnû otis-

kovat. KaÏd˘ pfiíspûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem. Redakce RH
Foto: Vladimír Kodovsk˘

Ve dnech 27. aÏ 28. bfiezna vypukne ve velkém sále SVâ jiÏ potfietí
turnaj v poãítaãové hfie Starcraft: Broodwar.

Zaãátek turnaje: sobota 27. bfiezna v 8.00 hod.
Starcraft: Broodwar Series je název seriálu tur-

najÛ ve stejnojmenné poãítaãové hfie, kter˘ se

koná v R˘mafiovû dvakrát do roka - na jafie a v

létû. První turnaj, kter˘ zaloÏil tuto tradici, nesl

název BWspring2003 R˘mafiov a úãastnilo se ho

pfies padesát hráãÛ z celé âeské a Slovenské re-

publiky. Pofiadatelé se rozhodli na velmi úspû‰-

nou akci navázat prázdninov˘m turnajem

BWsummer 2003 R˘mafiov, jenÏ se díky nevída-

né úãasti (120 hráãÛ z âeska, Slovenska 

a Polska) stal nejvût‰ím setkáním hráãÛ v na‰í

republice. Na letním turnaji se se‰la absolutní

‰piãka, mimo jiné úãastníci mistrovství svûta 

a Evropy.

Hlavním sponzorem BWsummer2003 byl ãaso-

pis Gamestar a firma U. S. Action, turnaj podpo-

fiili síÈov˘mi prostfiedky i vûcn˘mi dary r˘mafiov-

ské firmy RM servis, PC servis, Ceny s úsmû-

vem a Zigi-elektro. Zázemí poskytlo Stfiedisko

volného ãasu.

Leto‰ní zápolení se bude odehrávat na je‰tû pro-

fesionálnûj‰í úrovni, ve spolupráci s na‰ím hlav-

ním sponzorem, âeskomoravsk˘m svazem pro-

gramingu (organizace, jeÏ se zab˘vá poãítaãov˘-

mi hrami a slaví úspûch na Invexu i pfii mistrov-

ství âR), která na‰i akci poctí sv˘m natáãením 

a televizním zpracováním.

Cena vstupenky pro diváky je 30 Kã, hráãi zís-

kají informace na www.darkangels.cz/scbs.

V‰ichni jsou srdeãnû zváni. Pofiadatelé

SblíÏení 2004: Mezinárodní festival tvorby mládeÏe
Festival organizovan˘ Slezskou diakonií a DDM

âesk˘ Tû‰ín se koná 17. - 18. ãervna 2004
v Tû‰ínském divadle. Festival je otevfien v‰em

mlad˘m tvÛrãím skupinám (bez ohledu na to, zda

mají, nebo nemají handicap), ktefií chtûjí prezen-

tovat svou umûleckou práci (tanec, drama,

zpûv ...). Hlavní my‰lenkou festivalu je prezenta-

ce umûlecké práce handicapovan˘ch a zdrav˘ch

mlad˘ch lidí na jednom jevi‰ti.

Obûd pro sedm úãastníkÛ bude zaji‰tûn. Slezská di-

akonie je pfiipravena zaplatit honoráfi cca 75 euro,

kter˘ pokr˘vá v‰echny náklady vãetnû dopravy.

Aby byl zaji‰tûn hladk˘ prÛbûh festivalu, oceníme,

pokud nám do 20. dubna potvrdíte úãast s násled-

n˘mi informacemi:

❖ Název pfiedstavení + krátk˘ popis pfiedstavení
❖ Téma produkce (hudební, literární, dramatická ...)

❖ Poãet úãinkujících + doprovod
❖ Délka programu
❖ Popis organizace

V pfiípadû potfieby neváhejte kontaktovat manaÏera festivalu. Kontakt: Mgr. Petr Kantor, manaÏer festivalu (777 021 478, 558 731 812).

Úmûvnû

A opût ta roztrÏitost ...
Vcházím do obchodu. Îe já nevzala

s sebou kredenc! Proã? ProtoÏe prá-

vû na kredenci leÏel lístek se sezna-

mem v‰eho potfiebného. A tak hle-

dám v pamûti i v regálech.

Spokojenû odcházím, abych se po

chvíli zase vrátila pro nûco velmi

dÛleÏitého, bez ãeho bych se já, pro-

vianÈák, neobe‰la.

Do sklepa ãi do spiÏírny doma jdu

taky nûkolikrát, aspoÀ si procviãím

nohy, ãlovûk pr˘ udûlá prÛmûrnû

deset tisíc krokÛ dennû. Motám se

kolem plotny, mezitím spousta ved-

lej‰ích úkolÛ, praãka, telefonát,

zvonek, sousedka. Zvednu k uchu

pokliãku z vafiících se brambor:

„Vafiíte se? Dobfie, pokraãujte.

V pofiádku!“ Beru vûci z ledniãky.

Jak se tam dostala moje penûÏenka?

Je tam, no asi jde o zmrazení cen.

A s tûmi m˘mi rukavicemi a klíãi, to

si taky pûknû uÏívám. Asi je budu

nosit na ‰ÀÛrce na krku jako ‰kolá-

ãek, to bude nejlep‰í.

Nejsem v tom sama. Kolegynû si

vyjela do Polska za nákupy a podi-

vila se, Ïe ji celník odmítl pustit.

Místo cestovního pasu pfiedloÏila

vkladní kníÏku.

Kamarád, nenapraviteln˘ kufiák, si

na ulici zapaloval cigaretu, obrátil se

zády proti vûtru, aby chránil ohníãek

zápalky. LabuÏnicky potáhl - a po-

kraãoval v cestû. BohuÏel opaãn˘m

smûrem, neÏ byl jeho domov, kam

pÛvodnû kráãel. Udûlal si tedy

okruÏní cestu R˘mafiovem.

Îe bych tak mohla pokraãovat a sami

byste mi nûjakou pfiíhodiãkou pfiispû-

li? Urãitû. âlovûk se dost nachodí.

Je‰tû Ïe se tomu umíme zasmát. Si
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LUBO· HLAVIENKA: Zpovûì - (Ne)dokonãení
MuÏ skoãil pfied tu Ïenu a rychl˘m v˘padem se

snaÏil udrÏet útoãníky v bezpeãné vzdálenosti.

Dvû postavy na nû útoãící ale jako by ani nebra-

ly na zfietel jeho pfiítomnost a nezmen‰enou

rychlostí se hrnuly dál. Dal‰í v˘pad se v‰ak uÏ

stal pro jednoho z nich osudn˘m. S rozseknut˘m

obliãejem se zhroutil na zem. MuÏ se ze svého

úspûchu neradoval dlouho, hned v pfií‰tím oka-

mÏiku se totiÏ v matnû osvûtlené místnosti

bl˘skla ‰avle a z jeho krku se vznesla temnû ru-

dá mlha, jeÏ se rázem rozprskla po stûnû.

V okamÏiku, kdy se jeho tûlo dotklo podlahy, se

Ïenina ruka napfiímila a z pfiedmûtu, jejÏ aÏ do to-

ho okamÏiku kfieãovitû svírala, vy‰lehl záblesk.

Útoãník se sice pokusil smrtelné ránû vyhnout

a rychle sebou ‰kubl do boku, kulka se mu v‰ak

i pfies jeho snahu zaryla hluboko do hrudi a od-

hodila jej nûkam do tmavého kouta místnosti.

Poslední z postav se zatím blíÏila k Ïenû. Ta po-

malu zvedla oãi od tûla choulícího se na dfievû-

né podlaze a s ledov˘m klidem se zadívala do

oãí muÏi, jenÏ se právû chystal ukonãit její po-

zemskou pouÈ.

Nevím, zda to mám pfiiãíst na vrub svému roz-

ru‰ení, nebo vypitému vínu, ale tûch pár slov,

které ti dva mezi sebou v tu chvíli prohodili, se

nepodobalo niãemu, co znám. Co jsem ale po-

znal naprosto bezpeãnû, byl tón, jak˘m byla ta

slova vyfiãena. Nemuseli na sebe ani kfiiãet, a-

bych poznal, jak hluboká zá‰È mezi nimi panuje.

Jejich hlasy, jejich nenávistné pohledy to v‰e

jasnû vykfiikovaly do svûta místo nich.

„SmaÏ se v pekle!“ vyjekl najednou ten muÏ

a jeho ‰avle se zaãala rychle zvedat k poslední-

mu úderu.

KdyÏ jsem to uvidûl, ve‰ker˘ respekt a strach ze

mû najednou spadly. Zatím jsem jen sedûl ni-

k˘m nezpozorován u svého stolu a ti‰e sledoval

podivné pfiedstavení odehrávající se pfiede

mnou, teì v‰ak nade‰el ãas, abych se vynofiil ze

svého úkrytu a vstoupil na scénu.

Îena, snad si vûdoma bezv˘chodnosti svého po-

stavení, se schoulila k zemi, rukama si pfiikryla

hlavu a jen pasivnû oãekávala moment, kdy se

do ní zakousne hladové ostfií ‰avle. A v ten oka-

mÏik jsem vystoupil z pfiítmí a za mohutného fie-

vu se s tasenou zbraní vydal vstfiíc útoãníkovi.

Ten zareagoval sice rychle, ne v‰ak dost na to,

aby mohl ãelit mému nenadálému útoku. D˘ka

se mu zaryla hluboko do pravého ramene, ne-

chtûl jsem jej zabít, a jeho zbraÀ se zafiinãením

dopadla na zem. Byl sice uÏ beze zbranû, pfiesto

mohl b˘t je‰tû nebezpeãn˘m soupefiem. Neváhal

jsem tedy ani na okamÏik a nûkolika údery pûs-

tí jej poslal do mrákot.

Teprve kdyÏ se jeho tûlo rozvalilo bezvládnû po

zemi, mohl jsem se podívat do oãí té, jejíÏ Ïivot

jsem právû zachránil. UÏ první pohled na ni jas-

n˘m hlasem fiíkal, Ïe ona do tohoto prostfiedí ne-

patfií, její hedvábn˘ ‰at, pozlacené lemy a ne-

obratnû skr˘vané prsteny na rukou jasnû signali-

zovaly, Ïe je nûco víc neÏ jen chudá trhovkynû.

Klekl jsem k ní a odhrnul tmavû modr˘ závoj

spadající jí do oãí. Husté prameny jejích ãer-

n˘ch vlasÛ se jako hejna vla‰tovek najednou

rozlétly do v‰ech stran a neposednû se vlnily ko-

lem jejího protáhlého obliãeje. S trochu pfiekva-

pen˘m v˘razem na tváfii se na mû podívala.

Nevím, jak bych ten okamÏik popsal slovy,

a myslím, Ïe to snad ani dobfie nejde, ale kdyÏ

jsem se na ni díval, cítil jsem, Ïe ona se má stát

m˘m osudem. Ona, nûkdo mnû naprosto nezná-

m˘ a cizí, se mi mûla stát mou budoucností a já

nebyl s to tomu vnitfinímu hlasu ani v nejmen-

‰ím vzdorovat.

Znovu, je‰tû dÛkladnûji neÏ pfiedtím, jsem se dal

do prohlíÏení kfiivek jejího jemného obliãeje.

Vidûl jsem sice pfiedtím uÏ krásnûj‰í Ïeny, tato

byla ale v nûãem jiná neÏ v‰echny ostatní. Její

smyslnost, magiãnost vyzafiovala pfii kaÏdém je-

jím pohybu. Její ãerné oãi byly hluboké jako

bezedné jámy a bezpoãet muÏÛ se v nich uÏ pfie-

de mnou urãitû utopilo. Mal˘ nosík se jí jako

sluneãnice obracel k oblakÛm a tenk˘ bíl˘ krk 

obepínalo nûkolik tûÏk˘ch náhrdelníkÛ.

Náhle, jako by pfiicházel aÏ z jiného svûta, ke

mnû doplul nepfiíjemnû znám˘ zvuk. Mysl vyru-

‰ená z tichého snûní se je‰tû nestaãila zkoncent-

rovat plnû na realitu, kdyÏ jsem zahlédl muÏe,

o nûmÏ jsem se domníval, Ïe je uÏ mrtv˘, jak se

v jeho tfiesoucí se ruce vyjímá zbraÀ, mífiící na

tu, jeÏ se mûla stát m˘m osudem. Nerozhodoval

jsem se tedy pfiíli‰ dlouho a vrhl se mu do rány.

Nûkde jsem se doãetl, Ïe kdyÏ je ãlovûk na bi-

tevním poli a kulky mu hvízdají kolem u‰í, nic

nehrozí, protoÏe tu kulku, jeÏ je mu urãena, tu

kulku pr˘ nikdy neusly‰í. Já fiíkám, Ïe je to leÏ,

velká a sprostá leÏ, protoÏe já ji sly‰el. Sly‰el

jsem ji a byla to ta nejvût‰í rána, jaké se v mém

Ïivotû snad nic nevyrovná. Jedna jediná rána

a v‰e, co následovalo po ní, je jen nikdy nekon-

ãící zl˘ sen.

Záblesk na zlomek okamÏiku ozáfiil místnost,

jen aby se hned v tom pfií‰tím v‰e kolem najed-

nou zahalilo do husté, neprostupné mlhy. Cítil

jsem, jak mi nûco tupého narazilo do hrudi a zu-

fiivû se to prokousávalo dál, jak mi to trhalo Ïíly

a pfieráÏelo kosti, nûco, co mi nemilosrdnû vyrá-

Ïelo du‰i ven z tûla.

Pak to ustalo, má osudová kulka, ta nejhluãnûj-

‰í ze v‰ech kulek, se koneãnû zastavila a mrt-

volné ticho, snad naru‰ované jen ozvûnou kosy

skládající zde závûreãné resumé, se rozlilo po

místnosti. MÛj zrak sklopen˘ do prachu zemû se

pomaliãku zatoulal aÏ k pfiekvapené tváfii mého

vraha. Chtûl jsem se mu je‰tû podívat do oãí,

chtûl jsem vidût ten jeho pohled, nic jiného, jen

ten pohled, ale to mû uÏ rychle opou‰tûly síly,

a tak zemská pfiitaÏlivost nevybírav˘m zpÛso-

bem pfiitlaãila mé tûlo k podlaze.

Zrak se mi rychle zatemÀoval, podivn˘ v˘kfiik,

jenÏ zaburácel celou místností, jsem zaslechl,

jako by pfiicházel z nev˘slovnû velké dálky, aã-

koliv byla teplá noc, musel jsem se cel˘ tfiást

chladem, kter˘ mnou prostoupil. Umíral jsem,

vûdûl jsem to, ale nejhor‰í na tom bylo, Ïe jsem

litoval jedinû toho, Ïe mi nebylo dovoleno strá-

vit více ãasu s tou, pro niÏ jsem se pfied chvílí 

obûtoval.

Snad abych si je‰tû naposled prohlédl ten ‰pina-

v˘ kout, odkud se vydám na vûãnost, tak jsem

slábnoucím zrakem procházel naposled celou

síÀ. Rozvrzané stoly zahalené do tmy, pár pfie-

vrácen˘ch Ïidlí, rozházen˘ch po zemi, tu a tam

tence plápolající plamen svíce, zápasící se sla-

b˘m vánkem profukujícím dovnitfi otevfien˘mi

okny, mrtvá tûla pokroucená v nejpodivnûj‰ích

úhlech. V‰echno jsem se snaÏil narychlo si je‰tû

vr˘t do pamûti, neÏ se nade mnou uzavfie hladi-

na nadobro, v‰echno, i tu hlinûnou vázu s rud˘-

mi kvûty, jeÏ stála na oknû, i ty tfii schody, které

se sem svaÏovaly z ulice, i ten tfipytiv˘ prsten,

kter˘ se leskl na ruce jedné z mrtvol. Prostû v‰e.

KdyÏ tu jsem ucítil, jak se nûkdo dot˘ká mé tvá-

fie, jak otáãí mou hlavou, jak mi shrnuje vlasy

napadané do tváfie. Byla to ona, zíral jsem na ni

sotva z pár desítek centimetrÛ, pfiestoÏe jsme si

v té chvíli byli na míle vzdáleni. Nûco fiekla, ne-

sly‰el jsem ji. Znovu se jí ústa jemnû zavlnila,

tentokrát mi uÏ ale její slova neunikla. Proã

jsem to udûlal, ptala se mû. Nesly‰el jsem svou

odpovûì, pokud vÛbec nûjaká byla, a jen nechá-

pavû pozoroval, jak se ke mnû naklání a ‰eptá

mi nûco ti‰e do ucha.

„Chce‰ Ïít?“ ta slova se mi v hlavû rozeznûla ja-

ko zvon svolávající k modlitbû. Chce‰ Ïít, jak

prostá, jednoduchá otázka je to za normálních 

okolností, chce‰ Ïít, dvû krátká slova znamena-

jící víc, neÏ si kdo mÛÏe pfiedstavit, chce‰ Ïít,

jak snadné je ta slova vyslovit a o co tûÏ‰í je na

nû odpovûdût, vÏdyÈ je‰tû pfied nûkolika málo

hodinami bych asi odpovûdûl, Ïe ne, ale teì,

tváfií v tváfi jí jsem si tím uÏ nebyl tak jist˘.

Nakonec z posledních sil vyklouzlo z m˘ch úst

ven to slovo, které mûlo navÏdy zmûnit mÛj 

osud. Ono kratiãké slovíãko, jeÏ dennû pouÏívá-

me tolikrát, Ïe si uÏ ani neuvûdomujeme jeho sí-

lu, to nepatrné slÛvko, jímÏ jsem stvrdil svÛj

sÀatek s temnotou.

„Ano,“ znûlo to jako ortel.

Naklonila se ke mnû je‰tû blíÏ a pfiiloÏila mi své

zápûstí na ústa. Z drobné ranky na nûm vyvûral

gejzír tmavû rudé tekutiny. Pij, zaznûl jemnû je-

jí hlas. To uÏ mi ale první kapky dopadaly do

hrdla. Jedna, druhá, tfietí, nevím, jak dlouho to

trvalo, neÏ tento pramen vyschl, ale mohlo to

b˘t jen nûkolik desítek vtefiin, moÏná ani to ne.

Znovu jsem se na ni podíval, namísto tváfie jsem

v‰ak zahlédl uÏ jen nejasn˘, rozmazan˘ obraz.

V ten okamÏik mnou projela silná bolest, jíÏ

jsem uÏ nebyl s to vzdorovat a upadl jsem do

blahodárného nevûdomí.

Neptejte se mû prosím, otãe, co se tenkrát se

mnou stalo, neodpovím totiÏ vám ani nikomu ji-

nému, kdo by se ptal, protoÏe to sám nevím. 

A abych pravdu fiekl, nikdy jsem ani nechtûl zji-

stit, co pfiesnû se tehdy ve mnû odehrávalo.

Jediné, co jsem vám o tom schopen povûdût, je

to, Ïe tûch nûkolik málo kapek její krve ve mnû

zniãilo i to poslední, co mû je‰tû oddûlovalo od

propasti, do jejíchÏ tmav˘ch hlubin jsem se mûl

jiÏ v zápûtí vrhnout. (Konec ... ?)

Autor: Michal Fidler
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V sedmi ãasopiseck˘ch pokraãová-

ních mûl ãtenáfi moÏnost naslouchat

zpovûdi Miguela Ignazia de Alkorty,

‰panûlského ‰lechtice a hlavní postavy

románu Lubo‰e Hlavienky. Aãkoliv

na stránkách na‰eho periodika jsme se

nyní s tímto hrdinou rozlouãili, jeho

vyprávûní není zdaleka u konce - spí‰

naopak. Miguel jako by se teprve do-

stal na skuteãn˘ poãátek svého pfiíbû-

hu, neboÈ v‰e, co otci Giacomovi do

této chvíle ve zpovûdnici fiekl, bylo

jen jak˘msi prologem, vorgeschichte

samotného vyprávûní, a tudíÏ pouh˘m

pfiíslibem toho, ãeho se snad nadûjeme

v budoucnu, aÈ uÏ opût na stránkách

Horizontu ãi jiného ãasopisu, nebo do-

konce v kniÏní podobû.

KaÏd˘, kdo nûkdy narazil na upírskou

látku, jistû tu‰í, k˘m byla ona tajemná

Ïena z posledních odstavcÛ a jaké po-

kraãování Zpovûì pravdûpodobnû bu-

de mít. KaÏd˘, kdo nûkdy narazil na 

upírskou látku, v‰ak také nejspí‰ ví, do

jak˘ch hlubin triviálnosti a komerce

se vamp˘rské pfiíbûhy od dob Brama

Stokera ponofiily dík schematick˘m

filmov˘m hororÛm a poãítaãov˘m

hrám, pln˘m krve a dûsiv˘ch zábûrÛ

na laãné ‰piãáky odpudiv˘ch monster.

Málokdo si dnes je‰tû spojuje upír-

skou tematiku s kultem noci, smyslné

lásky a vzpoury proti Bohu a konven-

cím, s nímÏ byla spjata za romantismu

první poloviny devatenáctého století,

nebo s kultem zemdlelé únavy konce

století, v nûmÏ si libovali dekadenti.

Spí‰e neÏ k samoúãelné hrÛzyplnosti

se HlavienkÛv románov˘ rozbûh upí-

ná k této linii, inspirován romantic-

k˘m svûtabolem i dekadentní melan-

cholií.

Nelze posuzovat román na základû je-

ho úvodních pasáÏí, které jak jiÏ po-

znamenáno, navíc pfiedstavují spí‰e

jen expozici vlastního dûje, tfiebaÏe na

ni autor vypotfieboval velkou míru

pfiedstavivosti. MÛÏeme pouze odha-

dovat, kam se fabule bude dál odvíjet,

usuzovat, zda autor zÛstane vûrn˘ své-

mu barvitû popisnému stylu a dobro-

druÏnosti dûje, zda dál rozvine zfiej-

mou zálibu v historii a které dûjinné 

události do svého vyprávûní pojme.

To bychom se ov‰em odebrali do ob-

lasti hypotéz. ZÛstaÀme tedy u toho,

co známe.

Hned v prvních okamÏicích pfiíbûhu

vstupuje na scénu hlavní protagonista,

podivínsk˘ mladík s mrtvolnou bledo-

stí ve tváfii a tragick˘m osudem vepsa-

n˘m v bolestnû sevfien˘ch rtech.

Vchází za boufilivé noci do novogotic-

kého (jak jinak) kostela, aby se vyzpo-

vídal. Jeho vyprávûní v‰ak nepfiipomí-

ná nic, na co je jeho zpovûdník, stár-

noucí padre Giacomo, zvykl˘.

Vymyká se totiÏ z bûÏn˘ch mezí ãaso-

vého urãení, neboÈ nás pfiená‰í z pfií-

tomnosti pfiímo do 16. století. UÏ fakt

zvlá‰tního vzezfiení hlavního hrdiny

mnohé napovídal, jeho slova jen po-

tvrzují na‰e tu‰ení - patfií mezi ty, jimÏ

se fiíká „nemrtví“.

Fragment, kter˘ jsme mûli moÏnost

ãíst, zachycuje dobu „pfied“ - tedy 

události, které pfiedcházely zlomové-

mu okamÏiku v Ïivotû hlavní postavy

a poãátku jeho upírství. Jejich sled je

v podstatû tradiãní a v mnohém pfiipo-

míná osud hrabûte Draculy. Voják,

vysoce postaven˘ aristokrat, musí 

opustit domov a odjet bojovat do

vzdálené zemû. Jeho ‰Èastn˘ návrat po

letech v‰ak nabírá prudk˘ obrat ve

chvíli, kdy zjistí, Ïe jeho Ïivotní láska

byla mezitím rukou nepfiátel pfiiprave-

na o Ïivot. Hrdina je natolik zdrcen,

Ïe prokleje Boha a zfiekne se víry.

Jeho dal‰í Ïivotní putování (logicky)

smûfiuje do temnot. V Hlavienkovû

románu je prostfiedníkem onoho

„sÀatku s temnotou“ femme fatale,

neznámá cizinka, která mu dá napít

vlastní krve.

Motiv krve je v upírsk˘ch pfiíbûzích

klíãov˘. Objevuje se v doprovodu

rÛznû odstupÀované bestiality nebo

naopak ve stylizaci spí‰e symbolické.

V Hlavienkovû próze se realizuje ve

dvojí formû, v cel˘ch potocích bû-

hem scén boje (s Turky na mofii, se

zrádn˘m Augustinem v kostele a ko-

neãnû v madridské ‰peluÀce) a v po-

dobû nûkolika kapek bûhem aktu

Miguelovy metamorfózy z ãlovûka

v upíra. Zda bude symbolick˘ rozmûr

motivu krve v souvislosti s upífií Ïíz-

ní zachován i nadále, se mÛÏeme

pouze domnívat. HlavienkÛv styl by

tomu odpovídal. Nezdá se totiÏ, Ïe by

se vyÏíval v líãení morbidních detai-

lÛ, aãkoliv jistá inklinace k popisné

rozmáchlosti, nûkdy aÏ rozvláãnosti,

je pro nûj typická.

TûÏko fiíci, jak˘m smyslem téma upír-

ství autor naplní. MÛÏe samozfiejmû

setrvat v rovinû atraktivního narativ-

ního schématu, souznícího s histori-

zující dekorací pfiíbûhu. V tom pfiípa-

dû by v‰ak román zÛstal sice v˘jimeã-

nû zdafiilou, rozsáhlou a nápaditou,

ale pofiád jen slohovou prací. Ta mÛÏe

uspokojit potfiebu literárnû vyjádfiit

bohatou obraznost, která autora nutí

kaÏdou vûtu obtûÏkat ãetn˘mi pfií-

vlastky, metaforami a metonymiemi

(z nichÏ nûkteré, jako napfi. „dvou-

metrová hora svalÛ, jejíÏ u‰i byly zdo-

beny nûkolika náu‰nicemi“, pÛsobí

jako ‰kobrtnutí jinak pfiekvapivû vy-

spûlého stylu) a kaÏdou scénu úvaho-

v˘mi pasáÏemi, jeÏ dûji ubírají na dy-

namice. Zpovûì se nicménû mÛÏe

rozvinout i v podobenství, jeÏ nabíd-

ne nejen zajímav˘ pfiíbûh, ale zároveÀ

nûjaké hlub‰í, sloÏitûj‰í sdûlení.

Lubo‰ Hlavienka ov‰em stojí skuteã-

nû teprve na zaãátku, nejen svého ro-

mánu, ale své literární dráhy vÛbec,

a jestliÏe se uÏ nyní pfiedstavil tak pou-

tav˘m textem, mÛÏeme se od nûj nadít

je‰tû mnoh˘ch, snad i my‰lenkovû zá-

vaÏnûj‰ích prací. ZN

... anebo zaãátek?

Olej v oleji
Je jich dvanáct, kaÏd˘ pochází z jiného kouta na‰í

republiky, jedna dokonce ze Slovenska, a v sobotu

6. bfiezna se v R˘mafiovû pfiedstavili dvoudenní v˘-

stavou pod názvem Olej B5. Viktor Valá‰ek,

Veronika Neumanová, Honza Studeník, Honza

Chlup, Vojta ·eda, Ivona Krejãí, Jakub Klíma,

Kamila Bíziková, Honza Sláma, Julie Kaãerovská,

Václav Odvárka a Klára Pernicová netvofií Ïádnou

v˘tvarnou skupinu s jednotícím umûleck˘m pro-

gramem. Spojuje je studium na Stfiední ‰kole umû-

leck˘ch fiemesel v Brnû a postava R˘mafiováka

Viktora Valá‰ka, kter˘ v˘stavu dûl sv˘ch spoluÏá-

kÛ inicioval a uspofiádal ve zcela nekonvenãních

prostorech. Místem vernisáÏe totiÏ byla nûkdej‰í

trafostanice a vyklizen˘ sklad technick˘ch olejÛ

(proto Olej B5) na Nerudovû ulici.

Autofii rozdûlili expozici do dvou ãástí, tvofiících

prostorov˘ protiklad. První, jejímÏ dûji‰tûm byla

krásná vûÏ trafostanice, náleÏející do komplexu

budov dfiívûj‰ího závodu Hedva, opticky smûfio-

vala vzhÛru (aby náv‰tûvník spatfiil v‰echna díla,

musel se vy‰krábat po úzkém schodi‰ti do první-

ho patra) a prezentovala ukázky ilustraãních, gra-

fick˘ch a designérsk˘ch prací, mimo jiné nûkolik

comicsÛ a plastik. Tato ãást v˘stavy byla dopro-

vázena básnick˘mi texty a komentáfii, a mûla tak

charakter v podstatû v˘tvarnû-literární. Druhá po-

lovina expozice byla naproti tomu instalována do

podzemního prostoru b˘valého skladi‰tû olejÛ

a „smûfiovala“ tedy dolÛ. Namísto pfiirozeného

denního svûtla tu vládla tma, jen místy potlaãená

záfií reflektorÛ, namísto vzdu‰nosti vûÏe sklepní

vlhkost (která byla ostatnû hlavním dÛvodem,

proã v˘stava Olej B5 trvala tak krátce). Slovní do-

provod v˘tvarn˘ch dûl, pfiedev‰ím rozmûrn˘ch 

olejomaleb, ale i kreseb a projekcí zde nahradila

hudba, navozující klubovou atmosféru - zpoãátku

Ïivá (dva bubínky a didgeridoo), pozdûji reprodu-

kovaná dle libosti.

Ti, ktefií v sobotu odpoledne pfii‰li na vernisáÏ 

v oãekávání nûjak˘ch oficialit, formálního pfied-

stavování jednotliv˘ch autorÛ a pokusÛ o v˘klad

vystaveného, jeÏ jsou obvyklou souãástí akcí toho-

to druhu, ãekali marnû. Autofii v˘stavy Olej B5 si

na podobné rituály pfiíli‰ nepotrpí. Ostatnû kdo by

se s tím zdrÏoval, kdyÏ si náv‰tûvník nakonec stej-

nû udûlá vlastní názor. Sjednotit tak rÛznorodou

expozici pod nûjakou spoleãnou interpretaci by

navíc bylo pomûrnû tûÏké, ne-li nemoÏné. Dvanáct

mlad˘ch v˘tvarníkÛ, studujících rÛzné obory (uÏi-

tá malba, vûdecká kresba a ilustrace, propagaãní

grafika, design, v˘stavnictví, konstrukce a tvorba

nábytku), to je dvanáct talentÛ, stojících teprve na

poãátku dlouhé cesty k dokonalosti, vût‰ina se

teprve chystá na maturitu a potom na dal‰í studi-

um. Pfies jejich nízk˘ vûk jim v‰ak uÏ nyní nelze 

upfiít osobit˘ v˘raz a jejich pracím nûkolik dÛleÏi-

t˘ch rysÛ, které je pfiece jen spojují - úsilí o osob-

ní v˘povûì, experimentátorství a hlavnû humor,

nûkdy aÏ rouhaãsk˘. Ov‰em ãím jin˘m se vyme-

zují nastupující generace neÏ jist˘m druhem here-

ze, jímÏ se boufií proti v‰emu, co je pfiedchází?

Kam povedou cesty téhle spontánnû utvofiené sku-

piny, ukáÏe ãas. Snad je nûkdy zavedou opût do

R˘mafiova. ZN
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Co je to, kdyÏ se fiekne ...

Na téma poezie
Bfiezen je vûru zvlá‰tní mûsíc.

NaplÀuje ho pfiedjafií, ‰pinavé, bláti-

vé, sem tam je‰tû mrazivé, ale slibu-

jící. âekání na jaro a s ním na zno-

vuzrození pfiírody b˘vá spojováno

i se zrodem nov˘ch my‰lenek a s je-

jich sdûlováním. Dnes je bfiezen za-

svûcen internetu, dfiíve v‰ak náleÏel

knihám. Technickému pokroku se

nelze vyhnout, a tak pokud bylo mé-

dium staré tisíce let nahrazeno v po-

myslném pfiedjafií nového vûku tím

nejmodernûj‰ím, mÛÏeme my staro-

milci jen ti‰e protestovat, ale to je asi
tak v‰echno, co s tím mÛÏeme dûlat.
První jarní den, 21. bfiezen, zÛstal

i pfies v‰echnu „postmodernizaci“

vûrn˘ nûãemu tak staromódnímu, ja-

ko je literatura, ba co dím poezie

(Svûtov˘ den poezie vyhlásila orga-

nizace UNESCO v roce 1999).

Troufám si pfiedpokládat, Ïe poezie

není je‰tû „cizím“ slovem, av‰ak fia-

da podpojmÛ, které se k ní váÏou, je

uÏ pro vût‰inu ãtenáfiÛ ménû srozu-

mitelná. Nehodlám tu podávat vy-

ãerpávající v˘klady v‰ech tûch poly-

syndetonÛ, synestézií, rondelÛ, ana-

pestÛ a césur. Poezie umí b˘t nejen

suchopárná a zapeklitá, ale také pÛ-

vabná a hravá (aãkoliv vytvofiit tako-

vou pÛvabnou ãi hravou báseÀ je ta-

ky pûkná dfiina). Posuìte sami:

Haiku
je typicky japonsk˘ básnick˘ útvar,

kter˘ v sobû snoubí v˘razovou jedno-

duchost a formální sevfienost, a je tak

rovnocenn˘m literárním protûj‰kem

japonského v˘tvarného ãi taneãního

umûní. Slovo haiku vzniklo splynu-

tím pojmÛ haikai a hokku, které ozna-

ãují typy básní, z nichÏ se haiku vyvi-

nulo. Vzniklo v 17. století jako projev

úsilí o obrození japonské poezie, jako

protiklad vyumûlkované sloÏitosti,

která jiÏ byla znaãnû pfieÏitá. Haiku

totiÏ zdÛrazÀuje prostotu námûtu i je-

ho vyjádfiení. Zpoãátku preferovalo

pfiírodní motivy, s nímÏ souviselo zá-

vazné uÏití nûkterého tzv. sezónního

slova, jeÏ prozrazovalo roãní období,

ke kterému se báseÀ vztahuje. Tato

zámûrná jednoduchost je v‰ak vyvá-

Ïena pfiísn˘mi formálními pravidly.

Haiku je velmi krátké, má pouze se-

dmnáct slabik, jeÏ jsou rozdûleny do

tfií ver‰Û v pomûru 5 : 7 : 5. Mal˘ roz-

sah básnû nutí peãlivû brousit my‰len-

ku aÏ na samu její podstatu a dát za-

znít jen tomu, co je nezbytnû nutné.

Kromû pfiírodní tematiky, která je

je‰tû dnes v haiku dominantní, se po-

stupem ãasu objevují Ïertovné, spo-

leãenské i intimní a úvahové námûty.

Îertovnû kritické haiku se také naz˘-

vá senrjú. Na pfielomu 19. a 20. sto-

letí, v dobû velkého zájmu o exotic-

ké útvary, se dostalo haiku i do ev-

ropské poezie, nejvût‰í rozvoj v‰ak

zaznamenalo aÏ po druhé svûtové

válce. Velkou oblibu si na‰lo

v Polsku, u nás jej sv˘mi pfieklady

pfiedstavil Alfons Breska.

Nejznámûj‰ím souãasn˘m tvÛrcem

je asi Karel Trinkewitz, kter˘ napsal

celou sbírku Haiku o Praze, nicménû

mezi pûstiteli této nároãné formy

jsou i autofii ménû známí. Pro ukázku

vybíráme báseÀ zakladatele haiku,

mnicha Matsuo Ba‰ó, a ãeského bás-

níka Ladislava Ruska:

Matsuo Ba‰ó
(pfiel. Miroslav Novák 

a Jan Vladislav)

Umlkly zvony.

Veãerním ‰erem náhle

sakury voní!

Ladislav Rusek

Jak nosiã vody

den co den dÏbán svÛj zvednu.

Dno v nedohlednu.

Kaligram
je dal‰í z pozoruhodn˘ch básnick˘ch

útvarÛ, jejichÏ tvorba vyÏaduje znaã-

nou pfiedstavivost a schopnost vyjád-

fiit my‰lenku na malé plo‰e. Termín

kaligram vznikl spojením fieck˘ch

slov kalos = krásn˘ a gramma = pís-

mo a znamená pfiibliÏnû totéÏ co ob-

razová báseÀ (ideo-

gram). Podstatou

kaligramu je totiÏ

uspofiádat ver‰e,

slova ãi slabiky do

nûjakého obrazce,

kter˘ je analogií to-

ho, co je v básni vy-

jádfieno verbálnû.

Aãkoliv tvÛrcem

termínu kaligram
a pfiedním pfiedsta-

vitelem vizuální po-

ezie je francouzsk˘

básník Guil-laume

Apollinaire, první

grafické básnû jsou

doloÏeny jiÏ v antice

ve 3. století pfi. n. l.

OÏivení dosáhly za

renesance (proslulá

je lahvovitû uskupe-

ná odpovûì BoÏské

Lahvice v páté kni-

ze Rabelaisova

Gargantuy a Pan-
tagruela z roku

1564). V období ba-

roka byl kaligra-

mÛm pfiisuzován

magick˘ smysl

a v 17. století bylo

velice módní sesku-

povat ver‰e do tvaru

krucifixu, pfiípadnû

symbolÛ básnictví (vavfiín, loutna).

K rabelaisovské láhvi, ale také ke tva-

ru poháru se v 18. století vrátil milov-

ník vína a básník Panard.

Pro 20. století oÏivil kaligramy

Apollinaire, jeden ze zvûstovatelÛ

moderní poezie, jejímÏ v˘znamn˘m

projevem bylo propojování poezie

s v˘tvarn˘m umûním. Pfied ním k vi-

zuální poezii tíhli jiÏ symbolisté a fu-

turisté. Apollinaire na nû navázal

a v duchu nastupujícího kubismu vy-

tvofiil v roce 1918 celou sbírku obra-

zov˘ch básní s názvem Calligrammes
(odtud termín kaligram). Jeho pfiíkla-

dem se nechala inspirovat celá fiada

ãesk˘ch básníkÛ - Nezval a Seifert ve

svém poetistickém období, po válce

tvÛrci tzv. konkrétní poezie Jifií Koláfi

a Josef Hir‰al, pfiekladatel Christiana

Morgensterna, v jehoÏ poezii nalez-

neme mimochodem jeden z nejpfie-

kládanûj‰ích kaligramÛ svûtové poe-

zie:

Christian Morgenstern:
Trycht˘fie

(pfiel. Josef Hir‰al)

Dva trycht˘fie jsou noãní tmou.

Tûl jejich úzkou skulinou

proudí jas luny

klidnû, stále

na cestu

lesem

a t.

d.

ObrateÀ neboli palindrom
Krásné ãeské slovo obrateÀ vytvofiil

Jifií Taufer, básník a pfiekladatel rus-

ké poezie podle ruského preverteÀ,

jako ekvivalent termínu palindrom
(z fiec. palindromos = couvající, vra-

cející se), kter˘ oznaãuje slovo, vûtu

nebo ver‰, jejichÏ znûní zÛstává stej-

né nebo alespoÀ smysluplné pfii ãtení

zleva doprava i pozpátku. KaÏd˘ si

jistû vzpomene na dûtské hfiíãky typu

„Kobyla má mal˘ bok“ nebo

„Jelenovi pivo nelej“. Takov˘ palin-

drom se naz˘vá ráãek, v rámci poeti-

ky téÏ versus recurrents nebo diabo-
lici, tedy ver‰ ìábelsk˘.

Poãátky palindromÛ spadají opût uÏ

do antiky, zvlá‰tû oblíbené byly 

v úpadkové dobû fiímské dekadence.

Po období doznívání ve stfiedovûku

a za renesance, kdy se ráãkÛm pfiipiso-

val tajemn˘ v˘znam, se jejich v˘skyt

prakticky omezil na oblast jazykov˘ch

her. Dnes jsou spí‰e v˘jimkou a nemí-

vají velk˘ rozsah. Pokud nejsou tvofie-

ny jen jako hravá kratochvíle ãi

ozvlá‰tnûní, mají ãasto symbolick˘

v˘znam. V ãeské poezii se palindromy

objevují v titulech dûl, napfi. Téma pa-
mûÈ Jifiího Taufera ãi Job boj Josefa

Hir‰ala a Bohumily Grögerové.

Stejnû jako kaligramy, i palindromy

se nového rozkvûtu doãkaly na po-

ãátku 20. století, v tvorbû evrop-

sk˘ch modernistÛ. Velkou pozornost

jim vûnovali ru‰tí futuristé, zvlá‰tû

Velemir Chlebnikov, kter˘ formou

palindromÛ napsal rozsáhlou báseÀ

s názvem Razin:

Velemir Chlebnikov: Razin
(úryvek - pfiel. Jifií Taufer)

Já, Razin, s vílou vûdy volám lesy ãí-

sel,

málo vidûv u oliv. S ní - za ráj:

Kalí silák

meã. I dal sosnû d˘my den s osladiãem.

Saze zas.

A koufi u oka

i náraz a rány.

Repot se ‰ífií. Mífií ‰estoper.

Cel˘ je jilec

a kov oka.

On a ráno.

A na

kefie fiek

mává meãem a vám

nese sen,

volaje: „Já? Lov!

Volho! Oh, lov!“

Nebo dopadá podoben

márám.

„Mífiím!

E, tlapy, palte!

·ípe, pi‰!

·ílí‰?

·íp? Meãem pi‰!

V oko okov!

(...)

Îijí psi. Mizí Ïal, aÏ i zimy spí jiÏ.

Rezem den hlavolamy vymaloval.

Hnûì mezer.

I pokryl medem lyr - kopí.

Já - tich˘ taj.

Ni Vlak˘ry, ni ryk lavin.

Niva rtÛ. Nit stínÛ travin.

Guillaume Apollinaire: Kaligram
(pfiel. Jindfiich Hofiej‰í)

ZN
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(Pozn. red.: Tento pfiíspûvek byl redakci doruãen v dobû pfied jednáním rady mûsta o budoucí podobû stfiedního ‰kolství.)

ST¤EDNÍ ·KOLSTVÍ V R¯MA¤OVù
aneb nûkolik odpovûdí

Nûkolik ãlánkÛ uvefiejnûn˘ch v po-

slední dobû k problematice ‰kolství

v R˘mafiovû a vlastní jeden a pÛlletá

zku‰enost s v˘ukou v R˘mafiovû mû

pfiinutily poru‰it pfiedsevzetí „uÏ se

do niãeho nemíchej a v klidu si oduã

svoje hodiny“. V prÛbûhu své se-

dmadvacetileté praxe ve ‰kolství

jsem uãila jak na základní ‰kole, tak

na ‰kole stfiední a vysoké, a to ve

Vysokém M˘tû, v Praze, v Opavû

a v Ostravû. V loÀském ‰kolním roce

jsem uãila (na dobu urãitou) na míst-

ním gymnáziu. Od leto‰ního ‰kolní-

ho roku uãím na SOU a OU

v R˘mafiovû. Mám tedy moÏnost po-

rovnat situaci v obou stfiedních ‰ko-

lách jak z hlediska místního, tak i ve

srovnání se ‰kolami jinde.

Obû stfiední ‰koly jsou poznamenány

souãasnou ‰kolskou politikou, jejíÏ

prioritou je poãet ÏákÛ. Snaha nalézt

optimální ekonomick˘ provoz na‰ich

‰kolsk˘ch zafiízení vyústila v souãas-

né dobû ve stanovení pfiedev‰ím „po-

ãetních“ kritérií pro jednotlivé ‰koly.

Dochází tak, v celostátním mûfiítku,

k ru‰ení ‰kol nebo k jejich sluãování.

V pfiípadû stfiedních ‰kol pfiistoupila

nûkterá mûsta, ve snaze zachovat si

stfiední ‰kolství, k vytváfiení tzv. inte-

grovan˘ch ‰kol nebo ke spojení dvou

‰kolsk˘ch institucí pod jedno fiídící

centrum. Jako pfiíklad uvádím gym-

názium a SO· v Orlové, gymnázium

a SO· ve Fr˘dku-Místku nebo gym-

názium, SO· a SOU textilní v A‰i.

Netvrdím, Ïe by toto byl optimální

zpÛsob fie‰ení, ale musím pfiiznat, Ïe

umoÏÀuje nejen zachovat stfiední

‰kolství v men‰ích mûstech, ale do-

mnívám se, Ïe umoÏÀuje i zkvalitnûní

tohoto stfiedního ‰kolství. JAK?

Vezmûme pfiípad R˘mafiova. Jak

gymnázium tak i SOU „bojují“ o po-

ãet studentÛ. Tato situace se velmi ne-

gativnû promítá do v˘ukového proce-

su, pfiedev‰ím do poÏadavkÛ, které

jsou kladeny na studenty. Budu velmi

konkrétní. Aby Gymnázium R˘mafiov

naplnilo (poãetnû) tfiídy, musí pfiijímat

uchazeãe, ktefií by za normální situace

nepro‰li pfiijímacím fiízením.

Uãitelsk˘ sbor je tak od poãátku po-

staven pfied problém: udrÏet si Ïáky

a tedy i vlastní existenci, nebo udrÏet

poÏadovanou úroveÀ, kterou mají mít

gymnázia, coÏ by ale znamenalo 

ukonãení studia nejménû pro 1/3 Ïá-

kÛ. V̆ sledkem je, Ïe úroveÀ gymná-

zia se sniÏuje, protoÏe není moÏn˘

kvalitní v˘bûr uchazeãÛ. Tady bych se

odvolala na své zku‰enosti a v této

souvislosti musím pfiiznat, Ïe jsem

byla doslova ‰okována úrovní loÀské-

ho maturitního roãníku, ale i prvního

roãníku ãtyfiletého gymnázia

v R˘mafiovû. Tûch pfiibliÏnû deset 

opravdu studentÛ v roãníku se muselo

pfiizpÛsobovat úrovni ostatních 

15 - 20 ÏákÛ, ktefií o studium nejevili

zájem a dávali to zcela nepokrytû na-

jevo. Vytvofiil se tu jak˘si „bludn˘

kruh“. Uãitelé byli zoufalí nad chová-

ním a pfiístupem ãásti studentÛ k v˘u-

ce, ale „hrozba“ zániku gymnázia

v pfiípadû sníÏení poãtu studentÛ je

nutila situaci tolerovat.

V leto‰ním ‰kolním roce na gymnáziu

v R˘mafiovû jiÏ neuãím, ale z infor-

mací, které mám od studentÛ i uãite-

lÛ, vypl˘vá, Ïe situace se nezmûnila.

SOU a OU v R˘mafiovû je v podobné

situaci. Uãili‰tû má v souãasné dobû

dostatek ÏákÛ, naopak nemÛÏe v nû-

kter˘ch pfiípadech vyhovût dal‰ím Ïá-

dostem o pfiijetí, ale v˘hledovû se dá

pfiedpokládat, Ïe se situace zmûní.

Pfiedev‰ím díky tomu, Ïe ãást ÏákÛ,

ktefií by sv˘m prospûchem na Z·

a pfiístupem ke studiu mohli dosáh-

nout v˘uãního listu na SOU, jde „stu-

dovat“ na místní gymnázium a po je-

ho absolvování marnû hledá uplatnû-

ní, pfiípadnû si hledá uplatnûní pomo-

cí úfiadÛ práce.

Na základû uvedené situace mnû pfii-

padalo jako velmi pfiijatelné, moÏná

v daném pfiípadû i v˘hodné, pfiistoupit

k zaloÏení Stfiední integrované ‰koly

v R˘mafiovû. ·koly, která by pod jed-

ním fiízením zahrnovala gymnázium

i SOU a OU. Domnívám se dokonce,

Ïe toto fie‰ení by pfiispûlo i ke zkvalit-

nûní studia na obou ‰kolách, ale pfie-

dev‰ím na gymnáziu.

PROâ? ProtoÏe rozhodující pro zfii-

zovatele je celkov˘ poãet ÏákÛ ve

‰kolním zafiízení. Jejich rozdûlení uv-

nitfi tohoto zafiízení je jiÏ záleÏitostí

‰koly samé. Naskytovala se tu tedy

moÏnost zkvalitnit v˘bûr uchazeãÛ

o studium na gymnáziu, které by se

tak stalo skuteãnû tím, ãím má b˘t,

pfiípravou studentÛ k vysoko‰kolské-

mu studiu. Osobnû se pfiiznám, Ïe mi

není zcela jasné, proã se R˘mafiov

o tuto moÏnost pfiipravil.

Dal‰ím dÛleÏit˘m kritériem jsou pro

zfiizovatele v˘daje, které má ‰kola na

provoz. Nezab˘vala jsem se podrob-

n˘m studiem této oblasti, ale je zjev-

né, Ïe náklady SOU a OU zvy‰uje

pfiedev‰ím provoz opravárensk˘ch dí-

len v rámci praxe uãÀÛ. Návrh na zru-

‰ení oboru opraváfie zemûdûlsk˘ch

strojÛ a opraváfisk˘ch prací je samo-

zfiejmû nejjednodu‰‰ím fie‰ením a na-

padne kaÏdého. Kde jsou ale ostatní

hlediska? Napfiíklad specifika regio-

nu, sociální situace a dopravní do-

stupnost v pfiípadû dojíÏdûní do vzdá-

lenûj‰ích oblastí. Proã namísto zru‰e-

ní neuvaÏovat napfiíklad o moÏnos-

tech dal‰ího vyuÏití jak dílen, tak uã-

ÀÛ? V pfiípadû vytvofiení integrované

‰koly by pfiece bylo moÏné vyuÏít uã-

nû i k drobn˘m opravám a údrÏbû za-

fiízení, jak˘m je napfiíklad tûlocviãna

nebo posilovna (nyní patfií gymnáziu

a to je na tom tak ‰patnû, Ïe paní uklí-

zeãka nemá k dispozici ani vysavaã).

Optimálnûj‰í vyuÏití uãitelÛ by jistû

také stálo za zváÏení. SOU a OU má

kvalifikovanou uãitelku francouz‰ti-

ny, která aktivnû provozuje i prÛvod-

covskou ãinnost a aktivnû tlumoãí

a pfiekládá. Ze zku‰enosti vím, jak

jsou tito uãitelé Ïádáni právû pro

gymnaziální v˘uku. Proã tomu tak

není v R˘mafiovû? SOU a OU má

kvalifikované inÏen˘ry - strojafie.

V̆ uka deskriptivní geometrie by pro

nû nebyla problém (na gymnáziu se

tento pfiedmût nevyuãuje, aãkoli je

nutn˘m pfiedpokladem pro vysoko-

‰kolská studia technického zamûfiení).

Jistû by se na‰la je‰tû fiada dal‰ích pfií-

kladÛ, které by ukázaly dal‰í ekono-

mické v˘hody integrované ‰koly.

Nebyla jsem pfiítomna jednáním, která

mûla komise pro v˘chovu a vzdûlává-

ní a zástupci obou ‰kol se zástupci

Moravskoslezského kraje. Z informací

Ing. Kováfiíkové, která je povûfiena fií-

zením SOU a OU, ale vím, Ïe starosta

i ãlenové uvedené komise v R˘mafiovû

integraãní zámûr podporovali. Také

zástupci krajského úfiadu nebyli zcela

proti. Problém byl v tom, Ïe se nedo-

kázaly „domluvit“ obû ‰kolské institu-

ce. Tedy nesouhlas stávající fieditelky

gymnázia PhDr. E. Zavadilové s inte-

graãním zámûrem a z toho plynoucí je-

jí neochota o tomto zámûru podrobnû-

ji jednat se zástupci SOU a OU vyústi-

ly v závûr, Ïe do roku 2008 zÛstanou

obû ‰koly samostatné. Zatímco paní

fieditelka toto rozhodnutí ve svém ãlán-

ku povaÏuje za pfiínos pro r˘mafiovské

‰kolství, dovoluji si tvrdit, Ïe toto roz-

hodnutí je krokem k zániku stfiedního

‰kolství v R˘mafiovû.

Zdá se vám to pfiíli‰ pesimistické?

R˘mafiovské gymnázium má jiÏ stole-

tou tradici. Mezi jeho absolventy pat-

fií fiada v˘znamn˘ch osobností. Jak si

chce toto gymnázium udrÏet dobrou

tradici i nadále?

Tím, Ïe bude sniÏovat úroveÀ sv˘ch

poÏadavkÛ? Tím, Ïe bude i nadále

pfievládat memorovací zpÛsob v˘uky

nad problémov˘m? Tím, Ïe prostor

pro tvofiiv˘ pfiístup a diskusi bude

i nadále nahrazován pfiíkazy?

Domnívám se, Ïe tudy cesta pro posí-

lení prestiÏe, ale ani pro získání no-

v˘ch studentÛ nevede.

PrestiÏ gymnázia a zájem o studium

na nûm je záleÏitostí, která se buduje

roky a závisí na úrovni jak studentÛ,

tak pedagogického sboru, na pocitu

sounáleÏitosti a hrdosti na to, Ïe jsem

student a uãitel gymnázia. Toto je to,

co mi pfii mém pÛsobení na gymnáziu

v R˘mafiovû chybûlo. Studenti mû do-

slova ‰okovali sv˘m vyjádfiením „bo-

huÏel jsem Ïákem této instituce“ nebo

„utrpûl jsem pfiijetí na toto zafiízení“.

Zájem o studium na gymnáziu se ne-

dá „nadiktovat“ ani zajistit náborov˘-

mi akcemi. Naopak, tyto zpÛsoby

jsou jen dÛkazem toho, Ïe není nûco

v pofiádku. Zájem o studium je tfieba

vzbudit obsahovou nabídkou studia,

a to jak v otázce kvantity, tak i kvali-

ty. Budou-li studenti a jejich rodiãe

vûdût, Ïe gymnázium má u vysok˘ch

‰kol povûst kvalitních absolventÛ, bu-

de to ta nejlep‰í „náborová“ akce.

DosaÏení a udrÏení uveden˘ch cílÛ

pfiedpokládá ale kvalitní v˘bûr. Ten je

v souãasné situaci „Achillovou pa-

tou“, a proto vznik integrované ‰koly

mohl, alespoÀ ãásteãnû, napomoci fie-

‰it tento problém.

Domnívám se, Ïe by bylo vhodné

znovu se zamyslet nad tím, co je pfií-

nosem a co záporem v pfiípadû spoje-

ní obou stfiedo‰kolsk˘ch institucí pod

jedno fiídící centrum, a informovat

o této problematice ‰ir‰í vefiejnost tak,

aby v nejbliÏ‰í budoucnosti bylo

moÏné podpofiit co nejoptimálnûj‰í

koncepci rozvoje ‰kolství

v R˘mafiovû.

PhDr. Jitka Vaculová, CSc.,
uãitelka SOU a OU R˘mafiov
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Otevfien˘ dopis
Dobr˘ den,

aãkoliv obvykle nejsem ten, kdo kri-

tizuje nelehkou a ãasto dobrovolnou

práci osob, které se podílejí na správû

a fiízení na‰í obce, musím reagovat na

ne‰Èastnou událost, která se v tûchto

dnech pro obyvatele mûsta stala dis-

kutovanou a shledala se s nemalou

mûrou rozhofiãení.

Jedná se o nov˘ zpÛsob vymûfiení

plateb za odpady. Nejsem zaskoãen

v˘‰í poplatku. Je jasné, Ïe náklady na

svoz a skladování odpadu jsou nema-

lé a rozhodnû nejsou v˘hodn˘m ob-

chodem, tak jako se tomu dûje ve vût-

‰ích mûstech, a to celosvûtovû. Je

známo, Ïe podnikání v tomto oboru

je nadmíru v˘hodn˘ business.

Nejsem organizován v Ïádné ekolo-

gické organizaci a ani oznaãení eko-

logick˘ aktivista bych ke své osobû

nevztahoval. Jsem pouze racionálnû

uvaÏující ãlovûk, kterého témata jako

„trvale udrÏiteln˘ rozvoj“ bezesporu

oslovují.

Pfiipadá mi tedy znaãnû nevhodné, Ïe

obãané nebudou nadále zv˘hodÀová-

ni za separaci odpadÛ. Toto rozhod-

nutí povaÏuji za naprosto chybné. To,

Ïe obãané mohli v minulosti za tfiídû-

ní odpadu ãerpat urãité benefity, bylo

nezvratiteln˘m povzbuzením pro ‰e-

trnûj‰í zacházení s odpady. Pokud se

této motivace lidem v budoucnosti

nedostane, bude to rozhodnû krok

zpût a i finanãní znev˘hodnûní pro

mûsto v letech budoucích.

Finanãní znev˘hodnûní, o kterém ho-

vofiím, se vztahuje k vstupu âR do

EU. Nejsem plnû informován, ale

pfiedpokládám, Ïe R˘mafiov dosud

neãerpal z fondÛ pfiedvstupní pomoci

Ïádné horentní sumy. Pokud by v‰ak

byl zpracován kvalitní projekt, do-

mnívám se, Ïe uÏ nyní by bylo moÏ-

né ãerpat ze strukturálních fondÛ ne-

malé ãástky. Neza-

pomeÀme, Ïe Evrop-

sk˘ fond regionální-

ho rozvoje je tím,

kter˘ je pfiímo pfie-

durãen˘ k tomu, aby

financoval regiony,

jako je ten ná‰. Do-

vedu si pfiedstavit, Ïe

obratnou politikou

by bylo moÏné zís-

kat prostfiedky ze

v‰ech tfií hlavních cí-

lÛ regionální politi-

ky EU stanoven˘ch

do roku 2006. To by

v‰ak mohla ohrozit

i taková zdánlivû

maliãkost, jakou je

„protiekologické“

chování na‰eho mûs-

ta v otázce zdánlivû

bezv˘znamného vhazování odpadÛ

do barevn˘ch kontejnerÛ.

Ze zku‰enosti z mého okolí mohu po-

tvrdit, Ïe tfiídûní odpadÛ po zavedení

zv˘hodnûní pro takto konající obyva-

tele se shledalo s nevídan˘m ohlasem.

Mohu v‰ak také potvrdit, Ïe ti samí li-

dé v tom po zavedení nového systému

nehodlají pokraãovat. Má rodina se-

parovat bude, ale uãiní tak i ostatní?

Rozumím, Ïe neexistuje dokonalá

moÏnost kontroly. Nezb˘vá neÏ vûfiit,

Ïe ti, kdo uvedli, Ïe odpad tfiídí, tak

skuteãnû ãinili.

KampaÀ na podporu tfiídûní odpadÛ,

která jiÏ fiadu t˘dnÛ zaplavuje média,

opravdu nikoho neoslovuje?

Nejsem si jist˘, Ïe decentralizovan˘

státní rozpoãet a samostatné hospo-

dafiení municipalit je nástrojem, kter˘

by se mûl projevit protienviromentál-

nû. Nebylo by vhodnûj‰í hledat úspo-

ry nûkde jinde ãi získat nové zdroje? 

S pozdravem Josef ·opík ml.

Trhat - ano, ãi ne?
Jaro uÏ nám témûfi Èuká na dvefie, ale s touto milou

událostí pfiichází i nûjaké ty problémy. Jeden

z nich byl jiÏ zmiÀován ve sdûlovacích prostfied-

cích. Jmenuje se snûÏenka pfiedjarní (Galanthus ni-

valis). Je pravdou, Ïe taková hezká kytiãka udûlá

kaÏdému radost a zahfieje u srdce.

Je ale také pravda, Ïe existuje zákon ã. 114/1992

Sb., o ochranû pfiírody, kter˘ mimo jiné praví v §

5, odst. 1, Ïe: „V‰echny druhy rostlin a ÏivoãichÛ
jsou chránûny pfied zniãením, po‰kozováním, sbû-
rem ãi odchytem, kter˘ vede nebo by mohl vést
k ohroÏení tûchto druhÛ na bytí nebo k jejich de-
generaci, k naru‰ení rozmnoÏovacích schopností
druhÛ, zániku populace druhÛ nebo zniãení eko-
systému, jehoÏ jsou souãástí. Pfii poru‰ení tûchto
podmínek ochrany je orgán ochrany pfiírody
oprávnûn zakázat nebo omezit ru‰ivou ãinnost.“
Sbírat rostliny zakazuje jiÏ zmiÀovan˘ zákon také

v národních pfiírodních rezervacích a v pfiírodních

rezervacích. Tento zákon také v § 49 fiíká, Ïe:

„Zvlá‰tû chránûné rostliny jsou chránûny ve v‰ech
sv˘ch podzemních a nadzemních ãástech a v‰ech
v˘vojov˘ch stádiích; chránûn je také jejich biotop.
Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat,
po‰kozovat, niãit nebo jinak ru‰it ve v˘voji.“
Provádûcí vyhlá‰ka ã. 395/1992 Sb. k danému zá-

konu urãuje v seznamu druhÛ rostlin, které jsou

zvlá‰tû chránûny, snûÏenku pfiedjarní jako druh

ohroÏen˘.

Jednodu‰e fieãeno se snûÏenka nesmí utrhnout ni-

kde, a pokud jsem v˘‰e uveden˘ zákon a provádû-

cí vyhlá‰ku pochopil dobfie, tak ani na vlastní za-

hradû. Potom tu ov‰em nastává polemika. Nevím,

kdo tvofiil seznam chránûn˘ch rostlin v uvedené

vyhlá‰ce, ale jisté je, Ïe kdo v jarních mûsících

nav‰tíví napfiíklad Pomoraví ãi Poodfií, zjistí, Ïe ta-

to ohroÏená rostlina zde roste ve statisících, ne-li

milionech kusÛ. Je proto s podivem, Ïe se snûÏen-

ka dostala na tento seznam. Domnívám se, Ïe vy-

hlá‰ka ã. 395/1992 Sb. je jiÏ zastaralá, a myslím,

Ïe seznam ohroÏen˘ch druhÛ by se mûl minimálnû

co pût let obmûÀovat. Potom by se tam tfieba mís-

to snûÏenky urãitû objevil blatouch bahenní

(Caltha palustris). Ten, kdo chodí ãastûji ven do

pfiírody, mi jistû potvrdí, Ïe tahle rostlina z bfiehÛ

na‰ich potokÛ a z baÏin témûfi vymizela, a já osob-

nû bych ji do v˘‰e zmiÀovaného seznamu zafiadil

jako druh silnû ohroÏen˘.

Pokud nûjaká babiãka natrhá pár snûÏenek a jde

je nûkam na námûstí prodat, aby si pfiivydûlala ke

svému mizernému dÛchodu, tak na tom nic ‰pat-

ného nevidím. A jestliÏe k této babiãce pfiijde

stráÏník, tak jak jsem to shlédl v televizi, kytky jí

zabaví a je‰tû jí chce uloÏit pokutu, tak mû ãin-

nost tohoto stráÏníka pfiipadá pfiinejmen‰ím trap-

ná. Navíc by mû zajímal osud takto zabaven˘ch

snûÏenek. Ale zákon je zákon a i tento pfiíklad 

ukazuje na to, jak slabé a nedokonalé na‰e záko-

ny jsou.  Bfietislav Chromec

Kurz Armády âR - pfieÏití v zimních podmínkách
V oblasti Hrubého Jeseníku probíhá od 15. 3. do 26.3. kurz speciální tûlesné

pfiípravy pfieÏití v zimních podmínkách pfiíslu‰níkÛ Sil podpory a v˘cviku.

Organizací kurzu byl povûfien Odbor v˘cviku ¤editelství v˘cviku a tvorby

doktrín Vy‰kov.

Cílem kurzu je vycviãit budoucí profesionální instruktory Armády âeské re-

publiky, ktefií se budou podílet na nov˘ch formách v˘cviku profesionální ar-

mády.

Frekventanti kurzu si bûhem v˘cviku osvojí následující dovednosti :

- orientace v terénu ve dne i noci

- pfiesuny na skialpov˘ch lyÏích, snûÏnicích v exponovaném terénu

- budování improvizovan˘ch pfiístfie‰kÛ a bivakování

- pfiíprava stravy a získávání vody

- pfiekonávání pfiírodních pfiekáÏek pomocí lanov˘ch technik

- transporty ranûného

- vyzvednutí skupiny vrtulníkem ve volném terénu a práce v podvûsu

Kurz vyvrcholí komplexním tfiídenním zamûstnáním, pfii kterém frekventanti

kurzu plnû vyuÏijí získané dovednosti pfii pobytu a nocování ve volné pfiírodû.

pplk. Mgr. Milan Steininger
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Sport

V. roãník POHÁRU JAROSLAVA DRÁPELY
* 1. 5. 1983 29. 3. 1999

ãlena druÏstva olympijsk˘ch nadûjí âR - 2002
Vypisuje: OSÚ AD KSL MSK a KVY
Pofiadatel: TC Pradûd, SK SHS Tfiebíã a SKI KLUB Velké Mezifiíãí
Termín: 2. - 4. 4. 2004
Místo: Pradûd, Petrovy kameny - vlek „B“
Disciplíny: 2. 4. ÚKZ KSL MSK ve slalomu Ïactva

3. 4. ÚKZ KSL MSK a M KSL KVY ve slalomu Ïactva
4. 4. ÚKZ KSL MSK a M KSL KVY v obfiím slalomu Ïactva

Kategorie: ml. Ïactvo 1992, 91 + star‰í Ïactvo 1990, 89
Tratû: slalom homologace ã. 048/08/99

obfií slalom homologace ã. 049/09/99
Pfiihlá‰ky: písemnû do 30. 3. 2004 na adresu: Petr Houser, Chata Kopfiivná 122, 793 36 Malá Morávka

e-mail: houser-shs@volny.cz, fax: 554 273 152
Ubytování: Chata Kopfiivná, Malá Morávka, mobil: 723 471 031

www.koprivna.cz; e-mail: koprivna@koprivna.cz
objednávky do 30. 3. 2004

Startovné: 200,- Kã za závodníka a start, pfii pozdní pfiihlá‰ce nebo prezentaci
hradí závodník startovné ve v˘‰i 300,- Kã

Doprava: vlastní, v˘jezd autobusu a aut z Hvûzdy na Ovãárnu v 8.00 hod.
Prezentace: ãtvrtek 1. 4. 2004 chata Kopfiivná, Malá Morávka,17.00-18.30
Porada, losování: ãtvrtek 1. 4. 2004 chata Kopfiivná, Malá Morávka, 19.00
Informace: Petr Houser - mobil: 602 719 204, e-mail: hoser-shs@volny.cz
Zdravotní sluÏba: HS Ovãárna
RÛzné: - závodí se podle pravidel lyÏování a soutûÏního fiádu SL âR a SLMS

- úãastníci startují na vlastní náklady
- za neodevzdané startovní ãíslo úãtuje pofiadatel 500,- Kã
- o odvolání závodu se budou informovat vedoucí druÏstev dne

31. 3. 2004 po 18.00 hod - viz: Informace
Hodnocení: - první tfii v kaÏdé kategorii obdrÏí diplom a vûcnou cenu

- star‰í Ïák a star‰í Ïákynû s nejmen‰ím souãtem nejlep‰ích umístûní 
ve tfiech závodech se stává vítûzem Poháru Jaroslava Drápely
a získává pohár a speciální cenu (pfii rovnosti souãtu rozhoduje

umístûní na M KSL KVY ve slalomu)
âasov˘ pofiad: ãtvrtek 1. 4. 17.00 - 18.30 prezentace

19.00 porada, losování
pátek 2. 4. 8.30 - 9.00 prohlídka trati I. kola st. Ïky

9.15 start I. kolo st. Ïky
9.16 dal‰í pofiad na poradû 1. 4. 2004

porada 30 min. po ukonãení závodu
sobota 3. 4. jako 2. 4.
nedûle 4. 4. jako 3. 4.
vyhlá‰ení v˘sledkÛ v nedûli, 30 min. po ukonãení závodu

âinovníci závodu: technick˘ delegát Stanislav Lochman
fieditel závodu Pavel Holu‰a
rozhodãí na startu Zdenûk Lojkásek
rozhodãí v cíli Jaroslav Luke‰
velitel trati: Radek Luke‰ Pavel Holu‰a v. r., fieditel závodu

Pfiijeìte si otestovat zdarma nejnovûj‰í kolekci lyÏí pro rok 2005

SPORTEN SKI TEST
poslední pfiedvádûcí akce v leto‰ní sezónû 

lyÏafisk˘ vlek „B“ - Pradûd - Ovãárna

sobota 20. bfiezna 2004 od 9.30 hod.
MoÏnost testování lyÏí a snowboardÛ vãetnû modelÛ 2004/05 S-line,

Magic blade, Carvo, Caro, Spider, Daemon, AHV, AHV 1, AHV 5, AHV 6
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10. a 11. 4. NA POMLÁZKOVÉ VESELICI
VELIKONOâNÍ JARMARK NA SOVINCI
nás zavede na venkovské ‰lechtické sídlo na slavnosti vítání jara.

¤íkadla, tradice, písniãky, tanec, folklórní zvyky velikonoc a lidová fie-

mesla: hrnãífi, dráteník, ko‰íkáfi, pletení pomlázek. MÛÏete si vyzkou‰et

zdobení kraslic a perníãkÛ a v˘robu svíãek.

Po oba dny celodenní kost˘movan˘ program v sobotu 9.00 - 19.30 hod.,

v nedûli 9.00 - 18.00 hod.

Program: vítání jara a vyná‰ení smrti, velikonoãní pásma Mrskaãka ãi  

Na pomlázkové veselici

Pfiedstaví se:
❇ nejÏádanûj‰í úãinkující loÀské sezóny kejklífi a Ïonglér Tomá‰ Kfiupala

❇ folklórní soubor Markovice, divadelní spoleãnost Magnet

❇ divadelnû-‰ermífiská spoleãnost Cordiallo

❇ ‰ermífiské skupiny Lucrezia, Páni z Bludova

❇ zazní lidové a národní písniãky v podání skupiny Rabu‰a

❇ premiéru bude mít hudební pohádka O zakleté Haniãce

❇ jako bonus uvidíte módní pfiehlídku renesanãního o‰acení a módních

doplÀkÛ. Budou také pfiedstaveny hanácké lidové kroje

Mimo tradiãní soutûÏe a dûtské hry bude probíhat soutûÏ O kraslici roku

a v sobotu na závûr ohÀová show a plivaãi ohnû.

BliÏ‰í informace na tel. ã. 777 205 029

e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz

P¤ÍZRAK Z TEMNÉ VùÎE 1. a 2. 5.
PÁLENÍ âARODùJNIC

M˘ticko-démonick˘ program pln˘ ohÀov˘ch efektÛ v sobotu zakonãen˘ vel-
kou ohÀovou show. Právo útrpné a divadlo. Rej ãarodûjnic u pekelného ohnû.
Parodie na slavné muzikály, kejklífi a Ïonglér, prohlídky hradních sklepÛ s pli-
vaãi ohnû. SoutûÏe a hry.

LÁRY FÁRY DO POHÁDKY 22. a 23. 5.
POHÁDKOV  ̄HRAD DùTEM

Bohat˘ a mimofiádnû pestr˘ program pln˘ klaunÛ, kejklífiÛ, ÏonglérÛ a fakírÛ,
také komedianti a kouzelník. PrÛchod pohádkov˘m hradem, dovednosti s bi-
ãem a ‰vihadly. My‰í závody, ohÀová show a rytífisk˘ dûtsk˘ turnaj.

PAST NA MEDVùDA 3. a 4. 7. 
LESNICKÉ A SOKOLNICKÉ SLAVNOSTI

Létání, v˘cvik a ukázky lovu atrapy kofiisti se sovami a drav˘mi ptáky.
Ukázky vábení jelenÛ a troubení na lesní rohy, právo útrpné, muãení pytlákÛ
a zlodûjek chrastí. Lesnické hry, fiezbáfii pfii práci, divadlo a ‰ermífii.
Náv‰tûvnick˘ turnaj ve stfielbû z lukÛ.

ZA âEST A KRÁLE 17. a 18. 7.
SLAVNOSTI VÁLKY T¤ICETILETÉ

Rekapitulace bitvy a obléhání hradu z podzimu 1643. Ukázky Ïivota v oble-
Ïeném hradû i v polním leÏení pfied hradem, mu‰ket˘fii a dûlostfielectvo.
V soubojích na sekery, hole a meãe se pfiedstaví sto úãinkujících. Zbrojífii,
platnéfii a kováfii. V̆ stava zbraní a zbrojí období 16. - 17. stol., raÏba pamût-
ních mincí.

HODOKVAS RYTÍ¤E KOBYLKY 14. a 15. 8.
TRADIâNÍ DOBOV  ̄¤EMESLN¯ JARMARK

Dobová kuchynû, sokolníci a cviãená zvífiata. Divadlo, ‰ermífii, dobová i no-
vodobá trÏnice. Vyzkou‰ejte si vyrobit vlastní svíãku, hrneãek na hrnãífiském
kruhu. V sobotu veãerní program a country bál - vyhrává skupina Holátka.

O PRSTEN âERNÉ VDOVY 11. a 12. 9. 
ST¤EDOVùK  ̄MUMRAJ NA GOTICKÉ TVRZI

Rytífisk˘ turnaj v seku meãem na ostro a na pfiesnost. Dob˘vání hradu a go-
tická dobová hudba. V̆ stava zbraní, zbrojí a obléhací techniky z období 14. 
- 16. stol. Módní pfiehlídka gotického a renesanãního o‰acení vãetnû dobo-
v˘ch módních doplÀkÛ. Divadlo a turnaj ve stfielbû z ku‰í.

HOFMISTROVA ZÁVùË 9. a 10. 10. 
SLAVNOSTI UKONâENÍ SEZÓNY

Za pfiítomnosti kejklífiÛ, ‰ermífiÛ, divadelníkÛ a tûch, ktefií Vás bavili v prÛbû-
hu roku 2004. SoutûÏe, hry a dobová fiemesla.

Ve‰keré dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. ã. 777 205 029, 
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz

Pfii v‰ech akcích celodenní kost˘movan˘ program v soboty 9 - 19 hod., v ne-
dûli 9 - 17.30 hod. Doprovodn˘ program: stfielnice a ukázky fiemesel.
Obãerstvení a stánkov˘ prodej.

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA HRADù SOVINCI V ROCE 2004

Soukromá fiádková inzerce
Mlad˘ pár hledá podnájem nebo koupi bytu 2+1, 3+1, pfiíp. rodinného dom-

ku v R˘mafiovû. Nabídky volejte na mobil: 607 684 385.

Pro Velikonoãní vajíãko si mohou skoãit
i jezdci bez licence

Jezdeck˘ oddíl a obãanské sdruÏení

„Setfiená slza“ pofiádá 11. 4. 2004

v 10.30 vefiejn˘ skokov˘ trénink

o „Velikonoãní vajíãko“. Pofiadatelé

se rozhodli pro vefiejn˘ skokov˘ tré-

nink, aby se mohli zúãastnit také zá-

vodníci, ktefií nemají licence.

Na pfiekáÏkách budou jako první

soutûÏit dûti na ponících, dále junio-

fii a závûr bude patfiit dospûl˘m jezd-

cÛm. Smyslem „Velikonoãního va-

jíãka“ je popularizovat tento sport

u dûtí a mládeÏe s cílem smysluplnû

vyuÏít jejich voln˘ ãas, aby se nepo-

flakovali po mûstû.

Letos se mimo jiné uskuteãní druh˘

roãník seriálu závodÛ JESENIA

CUP 2004, kter˘ se tû‰í velké oblibû

nejen divákÛ, ale i jezdcÛ. My‰lenka

pofiadatelÛ se ujala i u stájov˘ch od-

dílÛ z Olomouckého kraje. V na‰em

kraji organizují tento seriál závodÛ

jezdeck˘ oddíl Horymas Horní

Mûsto a Stfiedisko jezdeckého sportu

Hamfiíkova stáj Dolní Moravice. 

Zdenûk Pfiibil

Dvanáctilet˘ Jan KfiíÏek s poníkem Adamem Foto: archiv SJS Hamfiíkova stáj

Foto: David Komínek
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POZOR!!!
OTEVŘENA NOVÁ SBĚRNA OBUVI

Od 1. bfiezna 
byla otevfiena 
nová sbûrna obuvi 
na tfiídû HrdinÛ
(v prodejnû drogerie 

paní Îelezné - u schodÛ)

DOPL≈KOV¯ PRODEJ 
OBUVNICKÉHO MATERIÁLU

❖ ‰nûrovadla
❖ lÏíce na obuv
❖ vloÏky do bot apod.

TELEPOINT PARTNER

RÝMAŘOV

náměstí Míru 2
(vedle pošty)

1. patro

tel.: 554 230 485

• chcete ušetřit za hovory?

rádi Vám poradíme

s výběrem  nových 

cenových plánů 

a slev na volání.

• přijďte si vybrat 

z nové nabídky 

nových 

bezšňůrových 

telefonů 

za atraktivní 

ceny.

• Zfiízení telefonní stanice jen za 1501,- Kã vã. DPH

• Znovuzfiízení telefonní stanice jen za 1,- Kã 

(u zru‰en˘ch stanic od 1.1.2002 do 30.9.2003)

Akce platí do

31.3.2004

Prodejna

Levné odûvy - ãistící prostfiedky
p. ·taffové

je pfiestûhována
na Husovu ulici 7

(televizní opravna)
R˘mafiov

Nabízíme:
- stáãené saponáty (Fialka, Domestos aj.)
- odûvy second hand dûtské i pro dospûlé

ZIMNÍ V¯PRODEJ
ZA POLOVIâNÍ CENY

PouÏité lyÏe, lyÏáky, hole, snowboardy

Na nové zboÏí sleva 20 % - hokejovina, bûÏky, lyÏe

Akce trvá od soboty 20. 3. do soboty 27. 3.

Myslete jiÏ na pfií‰tí zimu, vyzkou‰íte je‰tû letos!

Nové zboÏí:

kopaãky Fila, trika, ãepice, suven˘ry k MS v hokeji

BOB SPORT
Husova 3

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 jarních 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

• Odvoz a dovoz do 5 km 

ZDARMA



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

Fiat Punto 1.2 - 5 dv., r. v. 2001,
29 tis. km, 1. majitel, super stav,
pÛvodní cena: 265 tis., airbag,
rádio. Cena: 179 000 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: 189 500 Kã. 

Ford Fiesta 1.3 Ambiente, 
r. v. 1998, 70 tis. km, airbag,
rádio, centrál, el. okna, Al ko-
la. Cena: 139 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

VW Transporter 1.9 TD, r. v.
1995, 128 tis. km, 6 míst,
taÏné, centrál, rmg., stfi. okno.
Cena: 239 000 Kã.

Renault Mégane Clasic 1.6 RN,
r. v. 1998, 123 tis.km, airbag,
ABS, rádio, el. okna, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 159 000 Kã.

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

akontace od 24 tis. Kč

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: 109 000 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.

· - Felicie GLXi, r. v. 1997, 
70 tis. km, rádio, centrál, me-
talíza, mlhovky, 1. majitel, 
super stav. Cena: 119 000 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.

Volkswagen Passat 1.9 TDi, kli-
ma, r. v. 1997, 140 tis. km, , 4x
airbag, ABS, rádio, posil. fiíz.,
centrál. Cena 240 000 Kã.

· 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.


