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Dolní Moravice oslavila 750 let

Obec Dolní Moravice oÏila o ví-

kendu 4. - 6. ãervence oslavami

750. v˘roãí zaloÏení obce.

„Vzhledem k tomu, Ïe nám pfiálo
poãasí, organizace se povedla
a vût‰ina obãanÛ se podílela na
pfiípravû oslav, hodnotím je jako
úspû‰né,“ nechal se sly‰et staros-

ta obce Ladislav Velebn˘. Oslavy

provázel bohat˘ program pro dûti

i dospûlé. V obci navíc bylo

v souvislosti s nimi provedeno

nové informaãní znaãení, posta-

veny smûrové tabule, vydána kni-

ha o historii a souãasnosti obce,

opravena základní a matefiská

‰kola. Do oslav se zapojili i míst-

ní podnikatelé, napfiíklad Hamfií-

kova stáj uspofiádala parkúrové

skákání, hotelov˘ komplex Ava-

lanche zase olympiádu pro dûti

s rÛzn˘mi atrakcemi.

„Oslavy probûhly za úãasti pol-
ské a nûmecké delegace a celkov˘
poãet náv‰tûvníkÛ oslav dosáhl
podle m˘ch odhadÛ asi tisícov-
ky,“ doplnil statistiku starosta.

Zahraniãními úãastníky byli zá-

stupci partnerského polského

Ozimku a ãtyfii rodáci z Hesen-

ska, se kter˘mi byla dohodnuta

spolupráce v rámci Fondu nû-

mecko-ãeské budoucnosti pfii re-

konstrukci místního památníku

padl˘ch v 1. svûtové válce.

„Pfiipravujeme rovnûÏ vydání fil-
mu na CD o pfiírodních krásách
zdej‰ího okolí, památn˘ch stro-
mech, netop˘rech a podobnû,“
doplnil v˘ãet aktivit spojen˘ch

s oslavami obce starosta Dolní

Moravice Ladislav Velebn˘. JiKo

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Sokolovská ulice, kostel, 1967 Sokolovská ulice, SSO· Prima, 2008  Foto: V. Vlãek

Fota: archiv OÚ D. Moravice
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Aktuálnû z mûsta

Od nového roku podraÏí nájemné
V pondûlí 14. ãervence se uskuteãnilo zase-

dání Rady mûsta R˘mafiova. Na programu

jednání byla zpráva komise pro obãanské zá-

leÏitosti, dále stav vyfiizování stíÏností a pfii-

pomínek, majetkové a bytové záleÏitosti

a bod rÛzné. Radní pfiijali celkem ãtyfiiase-

dmdesát usnesení, z toho tfii mûla charakter

doporuãení pro jednání zastupitelstva.

Vût‰inu usnesení tvofiily záleÏitosti majetko-

vé a bytové.

Zpráva o ãinnosti komise pro obãanské zále-

Ïitosti uvádí pfiehled ãinností, kterou komise

zabezpeãuje. Jedná se zejména o vítání ob-

ãánkÛ, které se koná ãtyfiikrát roãnû. Za rok

2007 se narodilo 80 dûtí, z toho se jich 57 zú-

ãastnilo vítání. Komise pro obãanské záleÏi-

tosti zaji‰Èuje také svatební obfiady na zámku

v Janovicích. V loÀském roce si v janovickém

zámku fieklo své „ano“ 55 párÛ, jedenáct pá-

rÛ uzavfielo sÀatek na hradû Sovinci, tfii v ob-

ci Malá Morávka a jeden obfiad se uskuteãnil

v Dolní Moravici. Na poÏádání ãlenÛ rodiny

zajistila komise také dvû zlaté svatby.

Tfiináctiãlenná komise pofiádá kaÏdoroãnû na

podzim i slavnostní veãer pro 70- a 75leté ob-

ãany. V loÀském roce, jako kaÏd˘ rok, 

uskuteãnila komise osobní náv‰tûvy jubilan-

tÛ, ktefií dosáhli 80 a více let. Tato v˘znamná

jubilea oslavilo 117 obãanÛ. âlenové komise

se také podílí na necírkevním posledním roz-

louãení se zesnul˘mi. V roce 2007 se usku-

teãnilo 24 smuteãních obfiadÛ.

Radní schválili zprávu o vyfiizování návrhÛ,

podnûtÛ, pfiipomínek a stíÏností za období od

1. 7. 2007 do 30. 6. 2008. Odbor kanceláfie

starosty evidoval v uvedeném období celkem

14 stíÏností, z nichÏ jedenáct je jiÏ vyfiízeno

a tfii jsou v fiízení.

Podle zákona ã. 107/2006 Sb., o jednostran-

ném zvy‰ování nájemného z bytu a o zmûnû

zákona ã. 40/1964 Sb., obãanského zákoní-

ku, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a dle sdûle-

ní ministerstva pro místní rozvoj ã. 214/2008

dojde k 1. 1. 2009 ke zv˘‰ení nájemného.

Zákon o jednostranném zvy‰ování nájemné-

ho stanoví maximální pfiírÛstek regulované-

ho nájemného, pokud se nájemce a pronají-

matel nehodnou jinak. Nájemné se od 1. 7.

2002 do 31. 12. 2006 nezvy‰ovalo. TrÏní

(vydraÏované) nájemné u mûstsk˘ch bytÛ se

v souãasné dobû pohybuje na prÛmûrné 

úrovni 42,50 Kã/m2, trÏní nájemné u soukro-

m˘ch bytÛ se pohybuje od 55 do 100 Kã/m2.

Nízké regulované nájemné je také dÛvodem,

proã celá fiada nájemníkÛ stále drÏí byty

a pronajímá je dál za vy‰‰í nájemné, pfiiãemÏ

rozdíl je pfiíjmem nájemníka. Maximální pfií-

rÛstek nájemného z bytÛ by mûl podle návr-

hu na zv˘‰ení ãinit od 1. ledna 2009:

a) u standardních bytÛ (pÛvodní v˘‰e nájem-

ného 17,63 Kã/m2) 16,7 %;

b) u standardních bytÛ (pÛvodní v˘‰e nájem-

ného 14,88 Kã/m2) 27,1 %;

c) u bytÛ se sníÏenou kvalitou (pÛvodní v˘‰e

nájemného 14,12 Kã/m2) 23,7 %;

d) u bytÛ se sníÏenou kvalitou (pÛvodní v˘‰e

nájemného 12,64 Kã/m2) 30,8 %;

e) u bytÛ se sníÏenou kvalitou (pÛvodní v˘‰e

nájemného 10,94 Kã/m2) 40,6 %.

Navy‰ování se nedotkne bytÛ pronajat˘ch na

základû vydraÏeného smluvního nájemného,

bytÛ pronajíman˘ch podle pofiadníku od 1. 1.

2007 za cílové nájemné platné ke dni uza-

vfiení nájemní smlouvy a bytÛ na Lidické 

ulici ã. 14.

Rada maximální pfiírÛstek nájemného z bytÛ

k 1. 1. 2009 schválila.

Z podkladÛ MûÚ zpracoval JiKo

Církevních památky ve mûstû procházejí renovací
Odbor ‰kolství, kultury a cestov-

ního ruchu MûÚ R˘mafiov na 

úseku památkové péãe pokraãu-

je v opravách kulturních pamá-

tek. V loÀském roce byla prove-

dena dÛkladná drenáÏ a odizolo-

vání obvodového zdiva kostela

v Jamarticích s odvodem de‰Èové

vody, která byla hlavní pfiíãinou

pronikání vlhkosti do stavby.

Zrestaurován byl také litinov˘

kfiíÏ na pískovcovém soklu

v Edrovicích. Mûsto R˘mafiov

tyto opravy stály asi 450 tis. Kã.

Jedním z nejãastûj‰ích a nejza-

chovalej‰ích projevÛ lidového

stavitelství jsou boÏí muka.

S touto drobnou stavbou ve tva-

ru sloupu, pilífie, ãasto se stfií‰-

kou a kfiíÏkem ve vrcholu, se

mÛÏeme setkat ve volné krajinû,

na rozcestích nebo na vefiejn˘ch

prostranstvích v obci. Jejich

smyslem bylo pfiimût kolem-

jdoucího k zastavení a zamy‰lení

nad Ïivotem, slouÏily v‰ak i jako

orientaãní bod v krajinû a ãasto

pomáhaly urãit hranici pozemku.

V R˘mafiovû naleznete boÏí mu-

ka na Opavské ulici u silnice 

ã. 11 ve smûru na Bruntál. Jedná

se o státem chránûnou památku

zapsanou v Ústfiedním seznamu

kulturních památek âR. V leto‰-

ním roce byla dokonãena oprava

omítek, demontáÏ a montáÏ nové

bfiidliãné krytiny a v˘mûna dfie-

vûného bednûní pod krytinou na

této malé kulturní památce. Cel˘

objekt byl natfien na doporuãení

památkového ústavu nátûrem

v bílé barvû.

Dal‰ím objektem zájmu odboru

je kaple v Ondfiejovû, jejíÏ re-

konstrukce se ch˘lí ke konci.

V brzké dobû dojde rovnûÏ na 

opravu kapliãky v Edrovicích.

I kdyÏ se nejedná o kulturní pa-

mátku, zasluhuje si tato drobná

sakrální stavba na‰i pozornost.

V‰echny opravy financuje mûsto

ze svého rozpoãtu. Mimo ten by-

la získána dotace na dokonãení

fasády na kostele sv. Michaela

a na restaurování sochy Panny

Marie u kaple V Lipkách.

Hana Pavlásková
a úsek památkové péãe

Fota: archiv MûÚ R˘mafiov
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Zaklet˘ zámek v Janovicích: Jaká je realita?
Pod schodi‰tûm starobylého

zámku se srocuje stále vût‰í dav

lidí, nûktefií jsou vybaveni foto-

aparáty, vût‰ina také de‰tníky,

protoÏe nebe je zataÏené a sem

tam zapr‰í. V jednu chvíli se

skupinky zájemcÛ o náv‰tûvu

zámku prolnou se sváteãnû odû-

n˘mi svatebãany, rovnûÏ cvaka-

jícími fotoaparáty, neboÈ z hlav-

ního vstupu právû vycházejí ãer-

ství novomanÏelé. Konãí se

dne‰ní poslední svatební obfiad.

Nûkolik snímkÛ ze zámeckého

nádvofií a svatebãané odjíÏdûjí,

turisté zÛstávají a vyhlíÏejí své

prÛvodce. Ti záhy pfiicházejí,

aby poãetné publikum seznámili

s historií zámku a pfiedev‰ím aby

je vpustili dovnitfi k netrpûlivû 

oãekávané prohlídce. Situace ni-

jak zvlá‰tní pro ãervencové so-

botní odpoledne, v na‰em pfiípa-

dû v‰ak naprosto v˘jimeãná. ¤eã

je totiÏ o zámku v Janovicích.

Zatímco jiné zámky ãi hrady

v âeské republice se bûhem léta

otvírají stovkám a tisícÛm ná-

v‰tûvníkÛ, do janovického zám-

ku uÏ fiádku let noha turistova

nevkroãila. Ke klasické prohlíd-

ce s v˘kladem vlastnû nikdy, 

alespoÀ v pováleãné éfie ne.

Janovick˘ zámek, vystavûn˘ asi

v letech 1520-1530 Petrem ze

Îerotína jako renesanãní tvrz

a v následujících staletích nûko-

likrát roz‰ífien˘ a pfiestavûn˘, to-

tiÏ nedostal ‰anci stát se chlou-

bou kraje a lákadlem pro turisty,

aãkoliv je‰tû pfied ‰edesáti lety

rozhodnû mûl co nabídnout.

Vedle dobového nábytku pfiede-

v‰ím sbírky zámeckého muzea

s nespoãtem exponátÛ, které zde

shromáÏdili Karel Alfréd Har-

rach (1831-1914) a jeho syn

Franti‰ek Arno‰t Harrach (1870-

1937). Byly mezi nimi kolekce

ãínského porcelánu, orientálních

zbraní, loveck˘ch trofejí, cíno-

vého a majolikového nádobí, ale

i obrazy v˘znamn˘ch umûlcÛ,

napfi. zdej‰ího rodáka Jana

Kry‰tofa Handka. 

Po nábytku ani vzácn˘ch expo-

nátech v‰ak do dne‰ních dnÛ ne-

zbyly takfika Ïádné stopy.

Dûdicové posledních janovic-

k˘ch HarrachÛ, Anna Marie

Harrachová a její manÏel, ma-

ìarsk˘ diplomat Franti‰ek Sig-

mund Rosty-Forgách de Bár-

kócz, z vnitfiního vybavení zám-

ku vãetnû sbírek zámeckého mu-

zea a bohaté knihovny po válce

nedostali témûfi nic. Vût‰ina cen-

ností, napfi. stfiíbro, byla zkonfis-

kována, ukradena nebo záhadnû

zmizela v roce 1947 bûhem pfie-

vozu do Maìarska, kde mûla b˘t

navrácena majitelÛm. Sbírka lo-

veck˘ch trofejí byla odvezena

v roce 1949 na lesnick˘ ústav

Vysoké ‰koly zemûdûlské v Brnû

a kompletní vybavení dvou po-

kojÛ putovalo na zámek v Libû-

chovû. 

PÛvodnû reprezentativní letní

‰lechtické sídlo v Janovicích se

bezprostfiednû po válce stalo in-

ternaãním táborem pro nacistic-

ké funkcionáfie, váleãné zajatce

i odsunované Nûmce. V roce

1946 jej získal Národní pozem-

kov˘ fond a po nûm dal‰í organi-

zace, v 50. letech se západní

trakt zámku uÏíval dokonce jako

sklad obilí JZD, ten na‰tûstí po

nûkolika letech vystfiídal státní

archiv, kter˘ zde pÛsobil do roku

2000. V souãasnosti zámek spra-

vuje Zafiízení sluÏeb pro

Ministerstvo vnitra âR. Po revo-

luci o nûj projevil zájem syn

Anny Marie Harrachové Miku-

lá‰ Forgách, jeho restituãní ná-

rok v‰ak s odkazem na Bene‰ovy

dekrety nebyl uznán, a zámek

tak stále postrádá majitele, kter˘

by odvrátil jeho chátrání. 

Tolik ve struãnosti k novodobé

historii kdysi oslÀujícího aristo-

kratického sídla. Podrobnû se ja-

novick˘m zámkem zab˘vá his-

torik Jifií Karel (jeho ãlánky vy-

cházely v roce 2007 v na‰í rubri-

ce Z historie), kter˘ se také spo-

leãnû se ZdeÀkem Kudlákem,

vedoucím odboru vnitfiních vûcí

MûÚ R˘mafiov, ujal role prÛvod-

ce pfii ojedinûlé vefiejné prohlíd-

ce janovického sídla. Tu si neda-

lo 5. ãervence ujít takfika dvû stû

zájemcÛ, vesmûs R˘mafiovanÛ,

ktefií kolem zámku ãasto prochá-

zejí, ale pfiíleÏitost vstoupit do

nûj zatím nemûli.

První dojem, kter˘ v náv‰tûvní-

cích interiér zámku vyvolal, by-

lo v‰eobecné pfiekvapení – z to-

ho, jak je zámek obrovsk˘,

prázdn˘, zanedban˘ a pfiitom

stále krásn˘. Prvotní pocity vy-

stfiídalo rozhofiãení nad tím, Ïe je

tak krásn˘ prostor ponecháván

napospas bezdomovcÛm a pfiíle-

Ïitostn˘m vandalÛm, ale zaznûla

i fiada nápadÛ, jak jej znovu vyu-

Ïít. Muzeum, hotel, láznû, kul-

turní zafiízení, chránûné bydle-

ní... To v‰echno, nebo nûco zce-

la jiného, by tu mohlo vznik-

nout, kdyby...

Po dvou hodinách bloumání me-

zi hol˘mi zdmi nesãetn˘ch po-

kojÛ, sálÛ a chodeb, procházení

kolem sporadick˘ch záti‰í s mrt-

v˘m rojem vãel ãi sbírkou prázd-

n˘ch lahví a stoupání po scho-

di‰tích s dosud zdobn˘m zábra-

dlím aÏ do obrovsk˘ch prostor

pÛdy se náv‰tûvníci zámku po-

malu trousí ven a shromaÏìují

v parku, aby si mohli sdûlit do-

jmy ãi získat od obou prÛvodcÛ

dal‰í informace. Zdá se, Ïe niko-

ho nenechala prohlídka chlad-

n˘m. Om‰elost a pustota zámec-

k˘ch traktÛ je je‰tû zfietelnûj‰í

v porovnání s nejstar‰í ãástí, kte-

rá byla ãásteãnû zrenovována

a vyuÏívá se jako obfiadní síÀ.

âlovûka napadá, jak krásn˘m

zámkem by se R˘mafiov mohl

chlubit, kdyby mûl podobnû dÛ-

stojné vyuÏití i zbytek sídla.

âeská televize nedávno odvysí-

lala reportáÏ z cyklu Ta na‰e po-

vaha ãeská nazvanou Zámky na

odpis. Vedle ãasto diskutované

trojice zámkÛ na OsoblaÏsku re-

portéfii nav‰tívili i Janovice.

V‰echny ãtyfii stavby spojuje si-

tuace, která se zdá b˘t bez v˘-

chodiska, alespoÀ v dohledné

dobû. Zámky náleÏí minister-

stvÛm, zdravotnictví nebo vnit-

ra, ale ty o jejich udrÏení nemají

zájem. Jako kulturní památky,

vyÏadující velmi nákladnou pé-

ãi, na kterou nikdo nemá finan-

ce, jsou odkázány k nejhor‰ímu

moÏnému scénáfii – k chátrání.

To by mohl odvrátit jedinû nov˘

majitel, ale pfii jeho hledání se

vÏdy vyskytne nûjak˘ háãek –

napfi. fakt, Ïe je z poloviny

Maìar, jako v na‰em pfiípadû.

Budou „zámky na odpis“ stále

viset ve vzduchoprázdnu, nebo

se nûco koneãnû zmûní? Sou-

ãasná situace janovického zámku

tomu pfiíli‰ nenasvûdãuje.

Restituãní spor není uzavfien,

správce v Prahy nemá pro jano-

vick˘ zámek vyuÏití, i kdyÏ 

údajnû i odtud zaznûl návrh na

vybudování jakéhosi sanatoria

pro váleãné veterány. Jedin˘

krok, ke kterému v‰ak v poslední

dobû správce zámku na popud 

Fota: P. Fidlerová Zothová



úseku památkové péãe MûÚ

R˘mafiov pfiistoupil, byla likvida-

ce dfievomorky z trámoví nad ob-

fiadní síní letos v ãervnu. Nûkteré

trámy jsou natolik po‰kozené, Ïe

se budou muset vymûnit.

O stav janovického zámku nic-

ménû neztrácejí zájem místní 

obyvatelé. Pfiede dvûma lety se

v zámeckém parku konala

Bambiriáda, pfiehlídka volnoãa-

sov˘ch aktivit pro dûti a mládeÏ,

kterou iniciovala Matefiská ‰kola

Janovice, sousedící se zámkem.

Podle slov fieditelky Ivy Valové

byla motivací pofiadatelÛ i snaha

pfiipoutat k zámku pozornost.

Zatím nerealizována byla my‰-

lenka kulturních institucí z R˘-

mafiova uspofiádat v janovickém

zámku festival a workshopy. 

Vzbudit vefiejn˘ zájem o osud

zámku a odhalit jeho stav co nej-

vût‰ímu mnoÏství lidí byl ostat-

nû i hlavní motiv ãervencové

prohlídky. „âím více lidí to uvi-
dí, tím hÛfi se to pak bude zatlou-
kat,“ shrnul lapidárnû Jifií Karel.

Velká náv‰tûva první prohlídky

jej pfiekvapila, a proto chce do

janovického zámku pozvat zá-

jemce je‰tû jednou. Za zdmi za-

kletého zámku se totiÏ skr˘vá re-

alita a velká v˘zva. ZN
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Îivnostensk˘ odbor

Odbory MûÚ informují

Nov˘ Ïivnostensk˘ zákon
Dne 1. 7. 2008 nabyl úãinnosti zákon
130/2008 Sb., kter˘m byl novelizován Ïiv-
nostensk˘ zákon a nûkteré dal‰í pfiedpisy.
Má pfiinést zjednodu‰ení administrativy,
deregulaci systému Ïivností a usnadnit
vstup do podnikání.
Novela Ïivnostenského zákona mimo jiné
stanoví:
- Dosud vydávan˘ Ïivnostensk˘ list jako

prÛkaz Ïivnostenského oprávnûní ke kaÏdé

Ïivnosti je nahrazen jedin˘m v˘pisem

z Ïivnostenského rejstfiíku, kter˘ osvûdãuje

právo provozovat v‰echny vydané Ïivnosti

(v pfiípadû ohlá‰ení více Ïivností za jeden

správní poplatek).

- Podnikatel nemusí ohla‰ovat údaje, které

má Ïivnostensk˘ úfiad k dispozici nebo je

mÛÏe získat z jin˘ch registrÛ vefiejné správy.

- Velkou ãást agendy, která se pojí s Ïivno-

stensk˘m podnikáním, mohou podnikatelé

vyfiídit i na jiném Ïivnostenském úfiadû,

neÏ ke kterému místnû pfiíslu‰í. T˘ká se to

pfiedev‰ím ohlá‰ení Ïivnosti, zmûny byd-

li‰tû nebo místa podnikání, zru‰ení nebo

zfiízení provozovny, ustanovení odpovûd-

ného zástupce a zmûny osobních údajÛ.

- U fiemesln˘ch Ïivností uÏ není pro vstup do

podnikání nutná praxe v oboru, pokud má

Ïadatel v oboru vzdûlání.

- Zavádí se pouze jedna volná Ïivnost

„V̆ roba, obchod a sluÏby neuvedené v pfií-

lohách 1 aÏ 3 Ïivnostenského zákona“, kte-

rá obsahuje 80 oborÛ ãinností. Ohlá‰ením

této Ïivnosti bez vymezení konkrétního 

oboru je podnikatel oprávnûn k vykonává-

ní v‰ech oborÛ ãinnosti.

- Pfii zru‰ení Ïivnosti nemusí podnikatel do-

kládat souhlas správce danû.

- Pfieru‰ení provozování Ïivnosti není ãaso-

vû omezeno, podnikatel v‰ak musí Ïivno-

stenskému úfiadu ohlásit datum, do kterého

chce podnikání pozastavit.

- Odpovûdn˘ zástupce mÛÏe ãinnost vyko-

návat pro 4 podnikatele.

- Místní pfiíslu‰nost Ïivnostenského úfiadu

zÛstává zachována u správního trestání

(pokuty).

- Je sníÏen poãet koncesovan˘ch Ïivností

z 29 na 20.

- Je sníÏen poãet Ïivností vyÏadujících od-

bornou zpÛsobilost (fiemesln˘ch a váza-

n˘ch) ze 136 na 95.

- Pfii vstupu do podnikání je stanoven správ-

ní poplatek 1000 Kã za v˘pis, za kaÏdé dal-

‰í ohlá‰ení (u podnikatele, kter˘ je jiÏ ve-

den v Ïivnostenském rejstfiíku, i kdyÏ má

zru‰ena v‰echna oprávnûní) je správní po-

platek 500 Kã.

- Vefiejn˘mi se stávají v‰echny údaje Ïivno-

stenského rejstfiíku, s v˘jimkou rodného

ãísla a pokut vãetnû sankãních opatfiení 

uloÏen˘ch podnikatelskému subjektu, kte-

ré Ïivnostensk˘ úfiad sdûluje pouze podni-

kateli.

Tento nov˘ pfiedpis obsahuje je‰tû jiné zmû-

ny, ke kter˘m se vrátíme v nûkterém z pfií‰-

tích vydáních RH. 

Za Ïivnostensk˘ odbor MûÚ R˘mafiov
Jana PoÏárová

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

V¯ZVA ¤IDIâÒM
DrÏitelÛm dosavadních osvûdãení profesní zpÛsobilosti fiidiãe,

novû pro‰kolen˘m fiidiãÛm z povolání

Novelou zákona ã. 247/2000 Sb., o získá-
vání a zdokonalování odborné zpÛsobilos-
ti k fiízení motorov˘ch vozidel a o zmû-
nách nûkter˘ch zákonÛ, platnou od 1. 4.
2008, a provádûcí vyhlá‰kou ã. 156/2008
Sb., ze dne 28. 4. 2008 byla stanovena po-
vinnost vydávání nov˘ch dokladÛ -

PrÛkazÛ profesní zpÛsobilosti fiidiãe
(PPZ¤).
O vydání v˘‰e uvedeného dokladu musí po-

Ïádat drÏitelé dosavadních platn˘ch

Osvûdãení profesní zpÛsobilosti fiidiãe, ktefií

absolvovali ‰kolení s pfiezkou‰ením do 31. 3.

2008 a o vydání nového prÛkazu si doposud

nepoÏádali. Osvûdãení musí b˘t platné v den

podání Ïádosti. Pokud fiidiã pfiedloÏí, Ïe byl

pfiezkou‰en nebo pro‰kolen po 31. 3. 2008,

nelze toto pfiezkou‰ení ani ‰kolení povaÏovat

za platné.

Z dÛvodu plynulosti podání Ïádosti o vydání

PrÛkazu profesní zpÛsobilosti fiidiãÛ Ïádáme

fiidiãe, aby se co nejdfiíve dostavili na

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor dopravy a sil-

niãního hospodáfiství - evidence fiidiãsk˘ch

prÛkazÛ, v úfiední hodiny (po: 8.00-11.30,

12.30-17.00, st: 8.00-11.30, 12.30-17.00).

Mimo úfiední hodiny doporuãujeme dohod-

nout si náv‰tûvu telefonicky pfiedem na evi-

denci fiidiãÛ, tel.: 554 254 261, 554 254 217.

K podání Ïádosti vezmûte s sebou:

- platn˘ obãansk˘ prÛkaz;

- fiidiãsk˘ prÛkaz;

- dosavadní Osvûdãení profesní zpÛsobilosti 

fiidiãe;

- foto 35 x 45 mm (na doklady);

- 200 Kã na správní poplatek.

Pfii podání Ïádosti o PPZ¤ je nutné poãítat

s dobou pro v˘robu nového dokladu, kter˘

nelze vydat na poãkání. Îádost o vydání
PPZ¤ musí fiidiã podat u pfiíslu‰ného obec-
ního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností do
30. 9. 2008. Po 1. 10. 2008 nelze PPZ¤ pod-
le pfiechodného ustanovení vydat.

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství
MûÚ R˘mafiov

Foto: R. Panáãek
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Proã jsem si ho vybral: Tvorba Jirky

Halouzky je ãistá, bez venkovních vlivÛ

a vytvofiil velice osobní styl v dfievofiezbû,

a protoÏe v poslední dobû máme spoleãné cí-

le, padá volba na nûho.

Pochází‰ od Olomouce, kdy a co tû pfiimûlo
hledat jiné pÛsobi‰tû?
Pocházím z vesnice Horka nad Moravou,

z malého domku, kde pÛvodnû bydlel mÛj

dûda, kter˘ mû v podstatû vychovával k lás-

ce k pfiírodû a fiezbáfiskému fiemeslu. V mém

Ïivotû nastal zlom po náv‰tûvû u papeÏe Jana

Pavla II. smûrem k vytvofiení velkého díla,

a proto jsem zaãal hledat vût‰í prostory

k práci. Nakonec se mi podafiilo zcela ná-

hodnû koupit v Jifiíkovû b˘valou faru, která

odpovídala m˘m prostorov˘m pfiedstavám.

Co ti dává sílu k tak nezmûrnému tvÛrãímu
nasazení?
Nejlépe je, kdyÏ se skloubí koníãek se za-

mûstnáním, a to je mÛj pfiípad. Dûlat nûco, co

ãlovûka baví, je asi to nejlep‰í. Potom vám

nevadí, Ïe jste nebyli 20 let na dovolené, Ïe

pracujete i soboty, nedûle, ve svátky, od rána

do veãera, kdyÏ práce má nûjak˘ cíl a smysl.

Co se t˘ãe energie a tvÛrãího nasazení, mys-

lím si, Ïe zatím ho mám na dva Ïivoty.

Z ãeho má‰ v poslední dobû nejvût‰í radost?
Nejvût‰í radost mi samozfiejmû dûlají moji

dva malí synové, ktefií jsou plni energie,

a doufám, Ïe se potatí. Svoje pocity jsem

vtiskl pfies zimu sochám, které jsem nazval

Rodina.

Jaké nové plány má‰ a tvoje vize do bu-
doucnosti?
Mám dva druhy plánÛ do budoucnosti.

Krátkodobé a dlouhodobé. Prozradím ty

krátkodobé. V souãasné dobû pracuji na vá-

noãní JeÏí‰kovû schránce, do které budou dû-

ti vhazovat svá vánoãní pfiání. Ta bude o vá-

noãních svátcích umístûna na

Staromûstském námûstí v Praze, poté bude

mít stanovi‰tû na BoÏím Daru. Schránka bu-

de vyfiezávaná a bude váÏit 300 kg. Ale tím

nejdÛleÏitûj‰ím bude, Ïe v Pradûdovû galerii

v Jifiíkovû bude poprvé zhmotnûn JeÏí‰ek

a jeho dílna. Spolupracuji s Agency Je5, kte-

rá provozuje vánoãní po‰tu na BoÏím Daru

a která vyhlásila soutûÏ Jak vypadá JeÏí‰ek.

Do‰lo více jak 20 000 dopisÛ s námûty. Ten

nejlep‰í, kter˘ porota vybrala, vyfieÏu ze dfie-

va a bude mít domov u nás v Jifiíkovû. Chtûl

bych také v‰echny pozvat na myslivecké

a lesnické slavnosti v R˘mafiovû, kde budu

pfiedvádût své fiezbáfiské fiemeslo.

Pfií‰tû: Jifií Halouzka se bude ptát kastelána

hradu Sovince Pavla Zástûry.

·tafeta

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

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

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

Pavel ·lechta se ptá Jifiího Halouzky

Z okolních obcí a mûst

Mladí hasiãi v Îelezné
Letní soustfiedûní mlad˘ch hasiãÛ

z na‰eho okresu má dlouholetou

tradici. Pofiadatelem jsou ãlenové

Odborné okresní rady mládeÏe

a Zdenka ¤epková, starostka

SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy

a Slezska (SHâMS), okresního

sdruÏení Bruntál. V leto‰ním roce

je soustfiedûní nazváno „Nudû

Ïádnou ‰anci nedáme, kdyÏ se na

soutûÏe chystáme“. Projekt je fi-

nanãnû podpofien Moravskoslez-

sk˘m krajem ãástkou 65 300 Kã.

Soustfiedûní se koná kaÏdoroãnû

na táborové základnû v Îelezné

u Vrbna pod Pradûdem. Jde o t˘-

denní pobyt, kter˘ je urãen mla-

d˘m hasiãÛm ve vûku od 6 do 

18 let. V leto‰ním roce se pfiihlá-

silo celkem 70 mlad˘ch hasiãÛ.

Pozvání pfiijali i mladí hasiãi

z Polska, a to z mûsta Ozimku,

které je partnersk˘m mûstem

R˘mafiova. Ná‰ region zastupují

kolektivy z Janovic u R˘mafiova

a z RyÏovi‰tû.

DÛleÏitou souãástí soustfiedûní ne-

jsou pouze aktivity z hasiãského

Ïivota, ale také pohybové akce na

ãerstvém vzduchu, rÛzné spole-

ãenské, kolektivní a bojové hry,

v˘borná nálada a v‰e, co k pofiád-

nému soustfiedûní patfií. 

Eva La‰áková, starostka RyÏovi‰tû

V˘stava olejÛ a pastelÛ
Miroslava Morávka

Soukromá galerie
KfiíÏov

kaple sv. Franti‰ka
Xaverského

V˘stava
potrvá

do 31. srpna 2008
Otevfieno:

úter˘ - nedûle
9.00 - 17.30

Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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V kÛÏi ... chovatele koní

aneb Jak vypadá svût z koÀského hfibetu
O profesi v této reportáÏi se dá bez nadsázky

fiíci, Ïe se dûdila z otce na syna, dokonce se jí

vûnovalo nûkolik generací. Za lidmi, jimÏ 

uãarovali konû, jsem se tentokrát vypravil do

nedaleké obce Skály. Tady se totiÏ nachází

rozlehl˘ komplex koníren a k nim pfiiléhající

plánû, na kter˘ch se koníãci prohánûjí. Spatfiit

je mÛÏete hned za posledním horizontem na

zaãátku obce ze smûru od R˘mafiova.

Vût‰inou zahlédnete jezdce na koních, jak se

pilnû pfiipravují na závody na cviãné parkúro-

vé plo‰e na protûj‰í stranû, obãas je spatfiíte,

jak dÛstojnû kráãí pfies silnici a podkovy krás-

n˘ch a u‰lechtil˘ch zvífiat na okamÏik zakla-

pou po asfaltu. Jsem v samotném centru

Jezdeckého oddílu Horymas a m˘m prÛvod-

cem se na nûkolik hodin stal nûkolikanásob-

n˘ juniorsk˘ mistr republiky, finalista mist-

rovství Evropy v italském San Remu a vítûz

soutûÏe 6-7let˘ch koní v Polsku v roce 2006

v parkúrovém skákání Josef Kincl mlad‰í.

KdyÏ pohlédneme do historie, zjistíme, Ïe

konû byli pro ãlovûka vÏdy velmi dÛleÏití.

UÏ v pravûku mu slouÏili jako potrava, po-

zdûji ãlovûk konû domestikoval a po nûkolik

tisíciletí lidské historie pouÏíval pfiedev‰ím

pro pfiepravu. Konû slouÏili v dopravû, v ze-

mûdûlství, nezbytní byli ve vojenství, ale po-

skytovali lidem i zábavu pfii lovech, rÛzn˘ch

soutûÏích a dostizích. Od 20. století se na

nich jezdí hlavnû rekreaãnû a sportovnû.

V souãasnosti se kÛÀ vyuÏívá pfieváÏnû pro

zábavu a také (v podstatnû men‰í mífie neÏ

v minulosti) pro práci. KÛÀ je stále potfiebn˘

napfiíklad pfii stahování dfieva v lesích (zvlá‰È

pfii kalamitních situacích, v obtíÏném terénu

apod.), nebo pro provoz turistick˘ch povozÛ

(fiakrÛ, droÏek), zejména v centrech historic-

k˘ch mûst. Setkat se s koni lze i v cirkusech.

Konû se vyuÏívají i ve zdravotnictví - jednak

k v˘robû oãkovacích látek a sér a také k hi-

poterapii (léãbû jízdou na koni). âím dál víc

roste sportovní vyuÏití koní - existuje velké

mnoÏství jezdeck˘ch i vozatajsk˘ch discip-

lín.

reportáÏ

S m˘m prÛvodcem Josefem

Kinclem jsme se setkali na cviãné

parkúrové dráze, kde právû pro-

vádûl základní v˘cvik jeÏdûní na

koni. Hnûd˘ koník, kter˘ stojí jiÏ

osedlán na plo‰e, se tváfií velmi

klidnû a spokojenû. Desetiletou

Krist˘nku vyhoupl mlad˘ Ïokej

do sedla a upravil tfimeny na po-

Ïadovanou délku. Ty jsou pfiipev-

nûny k sedlu, zvy‰ují stabilitu

jezdce a pomáhají pfii takzvan˘ch

lehk˘ch sedech v rÛzn˘ch kro-

cích. Dívenka má na hlavû pfiilbu

a oãividnû pro strach udûláno.

Nab˘vám dojmu, Ïe s koníkem

splynula v dokonalé harmonii.

Nezbytné pfiipevnûní lonÏe -

dlouhého textilního pásku, kte-

r˘m se koník bude vodit v kruhu

- a mÛÏe se zaãít. Následují první

pokyny: „Teì pusÈ obûma ruka-
ma otûÏe a snaÏ se drÏet rovnová-
hu, vytoã se doleva a ruce upaÏ
a teì na druhou stranu. V̆ bornû.
Zkus se postavit ve tfimenech do
stoje, dobfie,“ pochvaluje si mla-

dou adeptku jezdectví Pepík

Kincl. Po chvíli zastavuje klidné-

ho hnûdáka a dává dívãinû úkol,

aby se v sedle otoãila o 360 stup-

ÀÛ vpravo a pak vlevo. Jde to, ale

uÏ to není tak jednoduché, jak se

mÛÏe na první pohled ãlovûku

stojícímu na pevné zemi zdát.

A opût pobídka a koník se dává

do kroku. „A teì si to vyzkou‰íme
za jízdy,“ pobízí holãinu mlad˘

Ïokej. A opût zvládá Krist˘nka

zadan˘ úkol na v˘bornou, i kdyÏ

je to asi velmi tûÏké. „Kolena
tiskni víc k sedlu a narovnej zá-
da,“ zní dal‰í rada. Po chvíli se

dává koník na povel do mírného

klusu. Je vidût, Ïe na takov˘ styl

jízdy uÏ musí b˘t ãlovûk zku‰e-

nûj‰í a holãiãka dosedání do sed-

la na kaÏdou druhou dobu je‰tû

nemÛÏe zvládnout. Chvíli se

v sedle natfiásá do chvíle, neÏ ko-

ník pfiejde opût do kroku.

Koním se Josef Kincl mlad‰í vû-

nuje odmaliãka. Jeho dûda jezdil

na dostihov˘ch koních a pak spo-

leãnû se sv˘m synem, Pepíkov˘m

tátou, jezdili dostihy. Pozdûji se

Josef Kincl star‰í propracoval

k parkúrov˘m koním a zaloÏil

jezdeck˘ oddíl. „Na konû mû po-
sadili, kdyÏ mi byl jeden nebo dva
roky. Aktivnû jsem zaãal jezdit asi
v sedmi letech. Dûdeãek se pfiistû-
hoval v minulosti do Tvrdkova,
myslím, Ïe z âeskomoravské vr-
choviny, pak pÛsobil v Horním
Mûstû a nakonec ve Skalách,“
vzpomíná úspû‰n˘ parkúrov˘ jez-

dec Josef Kincl mlad‰í, kterému

i dnes vydatnû pomáhá a radí je-

ho táta.

Na rodinn˘ v˘cvik má mÛj prÛ-

vodce hodinu. Za tu dobu se

v sedle je‰tû vystfiídá Krist˘nina

sestfiiãka s maminkou. ProjíÏìku

po parkúru opût konãí desetiletá

Krist˘nka, která v závûru zvládla

pod odborn˘m vedením také za-

stavení a opûtovné uvedení konû

do kroku. „A teì je‰tû dojede‰
sama ke stájím, co fiíká‰?“ táÏe se

odváÏné mladé dámy v sedle

Pepík Kincl a souhlasné pfiik˘-
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vnutí hlavou malé sleãny, která se

potutelnû usmívá, je mu odmû-

nou za hodinové snaÏení. Klien-

tela pro v˘cvik nebo jen pro oby-

ãejné projíÏìky na koních b˘vá

podle mého prÛvodce rÛzná. Od

klientÛ, ktefií na koni nikdy nese-

dûli a chtûjí si to zkusit, nebo lidi,

ktefií jiÏ mají s konûm zku‰enost,

ale chtûjí se zdokonalit v ovládá-

ní, aby se pak mohli sami projet

po pfiírodû, aÏ po klienty, ktefií by

se rádi vûnovali jezdectví spor-

tovnû v rámci rekreaãních aktivit.

¤íká se, Ïe nejkrásnûj‰í pohled na

svût je z koÀského hfibetu. Jak se

na tento v˘rok dívá Pepík Kincl?

„Nejhezãí, co mÛÏe b˘t, je vyjet si
na koni ven na vyjíÏìku, a kdyÏ
s tím konûm jde‰ a vnímá‰ pfiíro-
du v‰ude kolem sebe, pod sebou
i nad sebou, tak je to úplnû jin˘
pocit, neÏ kdyÏ sedne‰ na ãtyfikol-
ku a cítí‰ benzín. Je to moc fajn,
kdyÏ jede‰ na koni a vedle tebe
jdou srnky a neuteãou, protoÏe
s konûm splyne‰ s pfiírodou. To je
opravdu velmi pfiíjemné.“
Kráãíme po úzké lávce pfies po-

tok a klidného hnûdáka není tfieba

pobízet, do své stáje by asi trefil

i poslepu. Cestou ke konírnû se

dovídám je‰tû nûkolik zajíma-

v˘ch informací o parkúru, kter˘

je velmi oblíben˘m jezdeck˘m

odvûtvím, pfii nûmÏ kÛÀ pfiekoná-

vá pfiekáÏky v˘‰kové (napfi. kol-

m˘ skok), ‰ífikové (napfi. vodní

pfiíkop) a v˘‰kovû-‰ífikové (napfi.

oxer). Parkúr je i olympijskou

sportovní disciplínou. A jen pro

zajímavost, v˘‰ka nejvy‰‰ího

skoku mohutnosti na svûtû je 

240 cm. Pak jsou tady je‰tû dosti-

hy, které se dûlí na rovinové, pfie-

káÏkové a klusácké. Existuje celá

fiada dal‰ích sportovních odvûtví

a zvlá‰tních soutûÏí provozova-

n˘ch s koÀmi, napfiíklad vozataj-

ské soutûÏe, koÀské pólo - kolek-

tivní hra s míãem na branky, kte-

rou hrají dvû skupiny jezdcÛ na

koních, kovbojské rodeo a dal‰í.

Zastavujeme v zadním traktu ko-

nírny, nezbytná pomoc nebojácné

dívce pfii sesednutí s konû, roz-

louãení a koník poslu‰nû a rád

putuje do útulného a senem voÀa-

vého koÀského pfiíbytku. „Tady
se mÛÏe‰ protáhnout kolem nûho,
pÛjdeme tam dozadu,“ radí mi

kamarádsky Pepa. Opatrnû pro-

cházím kolem krásného hnûdáka,

kter˘ má uÏ vrchol své sportovní

kariéry za sebou. A ouha..., jeho

pozornosti neunikl redakãní foto-

aparát, málem skonãil jako lasko-

mina v jeho Ïaludku... Ale váÏnû.

Teì je‰tû sundat sedlo a ve‰kerou

jezdeckou v˘stroj a rychle osed-

lat Pepíkova bûlou‰e a chvíli po-

trénovat na parkúru.

Mífiíme tedy do jiné ãásti konírny,

kde je ustájen ‰estilet˘ kÛÀ s exo-

tick˘m jménem Cascar, kter˘ je

v kritériích mlad˘ch koní v celo-

republikovém Ïebfiíãku na prv-

ním místû a spolu s osmi-

letou klisnou Laureou patfií k ob-

líben˘m koním Pepíka Kincla.

V‰ude vládne ãistota, pofiádek

a vÛnû sena. Na jednûch dvefiích

spatfiuji ceduli, Ïe stáje byly re-

konstruovány z fondÛ Evropské

unie. Neubráním se otázce, co je

na práci chovatele koní a instruk-

tora v˘cviku nejtûÏ‰í. „NejtûÏ‰í je
asi trpûlivost, kterou ãlovûk musí
mít pfii práci s koÀmi, ktefií jsou
obzvlá‰È dÛvûfiivá zvífiata. A jak-
mile dÛvûru u nich ztratí‰, velmi
tûÏko ji získává‰ nazpût. NejdÛle-
Ïitûj‰í je klid a naprostá psychic-
ká kontrola a vyrovnanost. Sa-
mozfiejmû také starost o konû.
KÛÀ není motorka, kterou mÛÏe‰
odloÏit do garáÏe a vrátit se k ní
za t˘den, promaÏe‰ ji a jede‰.
Konû potfiebují kaÏdodenní staro-
stlivost a péãi. KaÏd˘ kÛÀ je jin˘,
a proto potfiebuje individuální
pfiístup,“ vypráví zasvûcenû

Pepík Kincl.

Procházíme kolem jednotliv˘ch

boxÛ, kde jsou ustájeni na ãerstvé

slámû rÛznû zbarvení koníãci.

Jeden je vût‰í, jin˘ men‰í, ãern˘,

hnûd˘, strakat˘ nebo bíl˘. Na

kaÏdém stání je cedule se jmé-

nem, stáfiím konû a údajem, kdo

byl otec nebo matka, zkrátka ta-

ková obdoba na‰í obãanky. Dal‰í

cedulka zase uvádí sloÏení krmi-

va a denní dávkování. Nûktefií ko-

nû jsou náramnû zvûdaví a velk˘-

ma bystr˘ma oãima koukají na

nezvaného hosta, pfiitom stfiihají 

u‰ima, zda neusly‰í nûjakou po-

bídku k pomyslné dobrotû. Jiné

ani moc nezajímám a spí‰e se vû-

nují své oblíbené pochoutce -

granulím, ovsu nebo müsli.

Opodál dûvãata ãistí, zametají ne-

bo hfiebelcují. Z mého pfiem˘‰lení

mû vytrhne Pepík se slovy:

„Jsem moc rád, Ïe tady mám t˘m
lidí, ktefií mi velice pomáhají. Bez
nich by to ne‰lo. Kdybych se mûl
starat o tfii nebo ãtyfii konû, tak
bych to je‰tû snad zvládl, ale po-
starat se o dvacet koní, které tady
máme... Na jednoho konû je po-
tfieba si udûlat ãas aspoÀ jednu
a pÛl hodiny, to není dost dobfie
moÏné pro jednoho ãlovûka. Ty li-
di tady to dûlají s láskou ke koním
a taky proto, Ïe je to baví. A chtûl
bych jim tímto podûkovat,“ fiíká

Pepík Kincl. Dovídám se je‰tû, Ïe

ve Skalách a Horním Mûstû je 

ustájeno celkem asi sto koní, vût-

‰ina z nich jsou mladí konû, v od-

chovnách jsou hfiíbata od jednoho

do tfií let, ‰estnáct koní je sportov-

ních a pak jsou tu je‰tû bfiezí ko-

bylky.

Z ãeho má nejvût‰í radost? smûfiu-

ji dal‰í otázku na svého prÛvodce

bûhem na‰í pochÛzky po konírnû.

„Nejvût‰í radost mám z toho, kdyÏ
konû pode mnou dobfie ‘fungují’
a po ãtyfileté práci vidím velké po-
kroky, tfieba i na vefiejnosti, to mû
pak velice tû‰í. Je to ale, jak se fií-
ká, bûh na dlouhou traÈ. Nûktefií
koníci jsou tvrdohlaví, práce je
nebaví, nechtûjí se uãit, naopak
jsou konû, ktefií v˘bornû spolupra-
cují a uãí se mnohem rychleji
a hlavnû je práce baví, s tûmito
koÀmi se dá dostat podstatnû dál
a rychleji,“ vypráví s nad‰ením

mlad˘ parkúrov˘ jezdec.

Zajímám se, od kolika let mÛÏe

b˘t kÛÀ pfiipravován na parkúro-

vé skákání. „V podstatû od tfií let
se kÛÀ ‘obsedá’ a uãí se základní
tfii chody a jeÏdûní - krok, klus
a cval. PfiiãemÏ nejpomalej‰í je
krok (6 - 8 km/hod.) a nejrychlej-
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‰í cval (30 km/hod, dostihoví ko-
nû na krátkou vzdálenost mohou
dosáhnout aÏ 60 km/hod.), teprve
od ãtyfi let se po sloÏení základ-
ních zkou‰ek zaãne se závodûním.
Je to ale zase individuální,“ kon-

statuje zasvûcenû Pepík Kincl.

Do koÀského dÛchodu pak konû

odchází v patnácti aÏ sedmnácti

letech, nûkdy i pozdûji, to podle

toho, o jaké plemeno se jedná

a jakou zátûÏ v prÛbûhu v‰ech let

kÛÀ absolvoval.

A tak se dovídám, Ïe napfiíklad

plemena koní se dûlí podle stupnû

pro‰lechtûní na primitivní pleme-

na - zachovávají si pÛvodní zpÛ-

sob Ïivota, mají tvrdou konstitu-

ci, dospívají pozdûji, ale jsou

dlouhovûká, obvykle mívají men-

‰í vzrÛst a b˘vají velmi pfiizpÛso-

bivá - a na kulturní plemena -

jsou dlouhodobû ‰lechtûna podle

chovn˘ch cílÛ. Konû se podle pÛ-

vodu dají rozdûlit do ãtyfi skupin:

na konû mongolské (stepní) - je-

jich pfiedkem je kÛÀ Pfievalského,

potom na skupinu koní v˘chod-

ních (orientálních) - jejich pfied-

kem je tarpan a podskupiny koní

íránsk˘ch a koní arabského typu,

kam lze zafiadit i ãeského teplo-

krevníka, jenÏ tvofií vût‰inu koní

chovan˘ch u KinclÛ. Na‰li by-

chom zde také hanoverské a hol-

‰t˘nské konû, ktefií patfií do skupi-

ny koní západních - jejich pfied-

kem je kÛÀ západního typu (jiÏ

vyhynul), a potom je‰tû skupina

koní seversk˘ch (nordick˘ch).

Pfiicházíme k boxu, kde na mého

prÛvodce jiÏ netrpûlivû ãeká ‰es-

tilet˘ hfiebec Cascar. Oãividnû má

z pfiíchozího radost. Je potfieba co

nejrychleji provést jeho vyãi‰tûní,

které by se mûlo provádût pfied

a po jeÏdûní. âistûní má vût‰inou

nûkolik fází. Pepík bere do ruky

r˘Ïák a hfibílko (tvrdá umûlá

hmota s v˘stupky) a nahrubo ãis-

tí konû od neãistot, pak bere mûk-

k˘ kartáã a dokonãuje cel˘ proces

ãi‰tûní. Je‰tû nezbytné vyãi‰tûní

kopyt kopytním háãkem a mÛÏe

se sedlat. „Nejdfiíve si na konû
nasadím uzdeãku, která nám udr-
Ïuje kontrolu nad konûm jak pod
sedlem, tak mimo sedlo. Dále si
nasadím podsedlovou deãku, ge-
lovou podloÏku (zmírÀuje nárazy
do hfibetu konû a rozkládá váhu
jezdce). Naposledy si nasadím
sedlo, které na koni drÏí podbfii‰-
ník procházející pod bfiichem, za
pfiedníma nohama,“ popisuje ãin-

nost mlad˘ jezdec. A co uzda?

„Uzda se pouÏívá pfii pfiehlídkách
a drezurách, na rozdíl od uzdeã-
ky, která je vyuÏívána mnohem
ãastûji, má navíc jednu lícnici
k dal‰ímu udidlu, uzdeãka má
udidlo jen jedno, uzda dvû,“ do-

plÀuje Pepa Kincl a nasazuje

Cascarovi udidlo do huby.

„Nûkdy se pouÏívají i martingaly,
které zmírÀují otfiesy jezdcovy ru-
ky a pfii zkrácení mÛÏou pÛsobit
jako pomÛcka, která brání koni
zvedat hlavu, jsou upevnûny nad
kohoutkem kolem krku a k pod-
bfii‰níku. Teì je‰tû navlíknout ka-
ma‰e, které se pouÏívají k ochra-
nû nohou konû pfii práci, skákání
i pfiepravû, a mÛÏeme vyrazit.“
Vyvádí pomalu konû z boxu a oba

mífií ven z konírny. Ostatní konû

závistivû pokukují, otáãejí u‰ima

a hlasitû frkají. „Klap, klap, klap,
klap,“ oz˘vá se stájemi jako

ozvûna. Pfied konírnou se Josef

Kincl mlad‰í vyhoupne mr‰tnû do

sedla a pomal˘m krokem zamífií

na parkúr. Teì teprve vidím, jak

je Cascar mohutn˘. Ve stáji se

zdál b˘t men‰í.

Cestou spolu prohodíme je‰tû pár

slov. Na závûr pokládám dotaz,

ãeho si Pepík Kincl nejvíce cení.

„Asi nejvíce si cením úãasti na
mistrovství Evropy v italském San
Remu, kde jsem se dostal coby se-
dmnáctilet˘ do finále. To jsem vÛ-
bec neãekal,“ fiíká s neskr˘va-

n˘m dojetím mlad˘ Ïokej. V re-

publice jsou asi tfii jezdci, kter˘m

se tento husarsk˘ kousek povedl,

a Pepík patfií mezi nû. A jeho vi-

dina budoucnosti? „Kdysi jsem
mûl velkolepé plány dostat se na
olympiádu, dnes jiÏ stojím rovn˘-
ma nohama na zemi a mÛj cíl je,
abychom na‰li kvalitní konû a vy-
budovali pro nû odpovídající zá-
zemí, aby na‰i konû byli zdraví
a udrÏeli se v˘konnostnû stále
mezi jezdeckou ‰piãkou. A práce,
kterou tady dûláme, aby byla za
námi vidût,“ konstatuje Pepík

Kincl.

Podûkování, podání ruky a mla-

d˘, nadûjn˘ jezdec mizí na parkú-

rové plo‰e, kde nejprve mírn˘m

vyklusáváním zahfiívá Cascara,

kter˘ se zanedlouho pfiehoupne

pfies první nevelkou pfiekáÏku.

TakÏe díky a hodnû úspû‰n˘ch

skokÛ, pfieji obûma uÏ jen v my‰-

lenkách. A díky vám v‰em, ktefií

se staráte o krásná a u‰lechtilá

zvífiata, jak˘mi konû bezesporu

jsou. JiKo

(Dûkuji celé rodinû Kinclov˘ch,
zejména Josefu Kinclovi ml., za
to, Ïe mohla tato reportáÏ vznik-
nout.)
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Naboural tajnû vypÛjãené auto
V úter˘ 8. ãervence zahájil policejní komisafi

stíhání 18letého mladíka pro trestné ãiny ne-

oprávnûného uÏívání cizí vûci a fiízení moto-

rového vozidla bez fiidiãského oprávnûní.

Mladík, kter˘ nevlastní fiidiãsk˘ prÛkaz, si

bez vûdomí majitele vypÛjãil Renault zapar-

kovan˘ na ulici Pfiíkopy v R˘mafiovû.

Otevfiel jej klíãem, kter˘ pfiinesla majitelova

16letá dcera. ProjíÏìka mladé dvojice netr-

vala dlouho. U obce Nové Pole mladík hava-

roval. Pfii nehodû nebyl nikdo zranûn, ‰koda

na vozidle v‰ak dosáhla 98 tisíc Kã.

VypÛjãil si peníze a zmizel
V tûchto dnech si v ¤ecku pfievzal obvinûní

z trestného ãinu podvodu 32let˘ muÏ z Dolní

Moravice. Trestního jednání se mûl dopustit

tím, Ïe si 24. prosince 2005 vypÛjãil od 46le-

tého muÏe 210 tisíc Kã, ale nikdy mu je ne-

vrátil. Na ãástku vypsal smûnku se splatnos-

tí do 1. 1. 2006. Termín nedodrÏel a po tele-

fonické urgenci po‰kozenému slíbil zaplatit

do 30. 9. 2006. Podveden˘ muÏ jej poté ne-

zastihl ani v místû bydli‰tû, ani na telefonu.

Jefiábem strhl vedení
U vlakového nádraÏí v R˘mafiovû do‰lo 

8. ãervence k nehodû, kterou zavinil 28let˘

jefiábník. Pfii manipulaci se strojem strhl ra-

menem jefiábu elektrické a telefonní vedení.

Nikdo nebyl zranûn, zpÛsobená ‰koda ãiní

15 tisíc Kã.

LyÏafisk˘ vlek chtûli dát do ‰rotu
V tûchto dnech zahájil policejní komisafi

SKPV trestní stíhání 58letého a 50letého mu-

Ïe pro trestn˘ ãin krádeÏe. Oba pachatelé se

letos v bfieznu nûkolikrát vloupali do budovy

b˘valé lu‰tírny v Janovicích a odcizili sou-

ãástky lyÏafiského vleku. Vlek postupnû ro-

zebírali a odváÏeli do sbûrny. Policisté ãást

odcizen˘ch vûcí zajistili a vrátili majiteli.

ZpÛsobená ‰koda ãiní témûfi 800 tisíc Kã.

Zlodûj ‰el po elektronice
V noci z 15. na 16. ãervence se vloupal zlo-

dûj do rodinného domu na Polní ulici

v Bfiidliãné. Odcizil hifi vûÏ Sony, videore-

kordér a myãku na nádobí. ZpÛsobená ‰koda

ãiní 31 tisíc Kã.

Policie radí: Zabezpeãte svá auta!
V letních mûsících dochází k ãast˘m vloupá-

ním do vozidel odstaven˘ch na lesních cestách

a u pfiehrad. Dal‰í pfiípad ‰etfiili policisté

z Bfiidliãné ve ãtvrtek 17. ãervence. Pachatel

se vloupal do Favoritu, kter˘ jeho majitelka

zaparkovala na lesní cestû v Jifiíkovû. Zlodûj

vypáãil pfiední dvefie a odcizil z vozu daleko-

hled, penûÏenku, doklady a finanãní hotovost.

Celková ‰koda ãiní 3000 Kã.

V souvislosti s tûmito pfiípady policie radí:

Pfied odchodem od vozidla zkontrolujte uza-

vfiení v‰ech oken, vãetnû stfie‰ního, motorové-

ho a zavazadlového prostoru a uzavfiení a u-

zamãení v‰ech dvefií. Aktivujte v‰echna zabez-

peãovací zafiízení, kter˘mi je va‰e vozidlo

chránûno. Automobil zabezpeãte i tehdy, vzda-

lujete-li se od nûj, jen abyste vyloÏili nákup!

Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích

plochách vozidla Ïádné vûci, zejména kabel-

ky, kuffiíky a jiná zavazadla, mobilní telefo-

ny, fotoaparáty, notebooky, doklady, penû-

Ïenky ãi volnû poloÏené peníze. I zdánlivû

bezcenná vûc mÛÏe pachatele nalákat!

Nikde, zejména pfied obchodem, restaurací ãi

budovou zamûstnání, nedávejte okatû do ku-

fru cenné vûci. Pachatelé si ãasto své obûti

právû na takov˘ch místech vytipují a pfii

vloupání do vozidla jdou najisto.

Zejména autorádia b˘vají velk˘m lákadlem,

proto dejte pfiednost rádiu s odnímateln˘m

panelem ãi s moÏností vyjímání. Neschová-

vejte je ale v autû, zejména ne v odkládacích

prostorech.

Svá zavazadla a osobní vûci nikdy nespou-

‰tûjte z dohledu.

V pfiípadû krádeÏe platební karty okamÏitû

volejte poboãku banky, krádeÏ oznamte

a kartu zablokujte.

PÛjãil JoÏkovi auto
a uÏ ho nevidûl

V pátek 18. ãervence oznámil 28let˘ muÏ r˘-

mafiovsk˘m policistÛm, Ïe pfiede dvûma dny

na tfiídû HrdinÛ pÛjãil muÏi, kterého zná pou-

ze pod jménem JoÏka, své vozidlo Audi A3.

MuÏ mu tvrdil, Ïe si potfiebuje pro nûco zajet

a do hodiny mu vÛz vrátí, ale do souãasné

doby se tak nestalo. Ve vozidle byly i dokla-

dy. ZpÛsobená ‰koda ãiní 210 tisíc Kã.

Policisté ihned vyhlásili celostátní pátrání.

Vloupal se do jídelny
V noci z 18. na 19. ãervence neznám˘ pa-

chatel prohodil dfievûn˘ trámek oknem jídel-

ny na Radniãní ulici v R˘mafiovû a vnikl do-

vnitfi. Z pfiíruãní kasiãky na prodejním pultu

a z ‰uplíku odcizil hotovost, stravenky a mo-

bilní telefon Nokia. ZpÛsobil celkovou ‰ko-

du ve v˘‰i pfiibliÏnû 23 tisíc Kã.

Zpracováno z podkladÛ
tiskové mluvãí PâR Bruntál

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ: Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii úrazech

19. Bodnutí hmyzem - Ïahnutí medúzou
Bodnutí hmyzem b˘vá hlavnû v letních mû-

sících ãastou pfiíhodou, kterou malé dítû pro

bolestivost hÛfie sná‰í, vût‰inou ale neb˘vá

váÏnûji ohroÏeno. Ránu pfiechodnû provází

zarudnutí v okolí vpichu, bolest a mal˘ otok.

Pfii bodnutí vãelou nebo vosou b˘vají celko-

vû ohroÏeni pouze alergiãtí jedinci, ktefií mo-

hou na pfiíhodu reagovat anafylaktick˘m ‰o-

kem. VáÏnûj‰í nebezpeãí i pro zdravé jedince

pfiedstavují mnohoãetná bodnutí, pfiedev‰ím

sr‰ni.

Postup první pomoci:
- po bodnutí vãelou nebo sr‰nûm se nejprve

pokuste z rány ‰etrnû (napfi. pinzetou) odstra-

nit zbytek Ïihadla;

- ránu ochlazujte studen˘mi obklady, bolest

a otok vût‰inou samy do nûkolika hodin 

odezní;

- ranku mÛÏete místnû o‰etfiit protialergick˘-

mi pfiípravky (napfi. Fenistil gel), pfii vût‰í re-

akci je moÏné po domluvû s lékafiem podat

tyto léky celkovû;

- pokud se rozvíjí celková tûÏká alergická re-

akce a pokud dítû hÛfie d˘chá, obzvlá‰tû pfii

bodnutí do oblasti krku a dutiny ústní, ne-

prodlenû volejte ZZS (tel. ã. 155) a zaãnûte

okamÏitû provádût proti‰oková opatfiení.

Îahnutí medúzou - v Evropû mÛÏe nebez-

peãné Ïahnutí zpÛsobit mûch˘fiovka fialová.

Medúza vypadá jako svûtle modr˘ prÛsvitn˘

sáãek, plovoucí ve vodû. Îahnutí je prováze-

no velmi silnou a palãivou bolestí a zãerve-

náním kÛÏe, na které se mohou objevit pu-

ch˘fie. U citlivûj‰ích dûtí se rozvíjí problémy

s d˘cháním a porucha vûdomí, zpÛsobená

pfiestupem jedu do krevního obûhu.

Postup první pomoci:
- pokuste se odstranit v‰e, co po Ïahnutí zÛ-

stane na kÛÏi dítûte (v první chvíli i hrstí vlh-

kého písku), ránu pak dÛkladnû om˘vejte nû-

kolik minut pod proudem ãisté studené vody;

- ránu sterilnû pfiekryjte, men‰í ranky (boles-

tivá zarudnutí bez puch˘fiÛ) mÛÏete o‰etfiit

antihistaminov˘m lékem (napfi. Fenistil gel),

kter˘m zmírníte bolestivost a místní reakci;

- pfii poru‰e vûdomí a kolapsu uloÏte dítû ve

stínu do stabilizované polohy, zkontrolujte

volné d˘chací cesty a základní Ïivotní funk-

ce a pfiivolejte ZZS.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Tenis v saunû Starosta informuje
O víkendu 19. - 20. ãervence se konal dal‰í turnaj v tenise. V sobotu se soutûÏi-

lo ve dvouhrách a v nedûli byly na pofiadu zápasy ve ãtyfihrách. Po oba dny po-

ãasí soutûÏícím vÛbec nepfiálo, bylo parno a velmi dusno. Pfiesto byli ãetní di-

váci svûdky velmi zajímav˘ch a urputn˘ch zápasÛ, po oba dny aÏ do veãerních

hodin, kdy pfiece jenom vedro polevilo.

V sobotu se po skonãení zápasÛ ve dvouhrách mohl z vítûzství radovat Karel

·i‰ka, druh˘ skonãil Roman Krã a tfietí Honza Hnilo. V nedûlních ãtyfihrách se

opût, jiÏ po nûkolikáté, stali vítûzi otec a syn Vládkovi, za nimi na druhém mís-

tû skonãil Jáno‰ík s Hnilem a tfietí byli Krã s Minichem. Na Tomá‰e Motyku,

hlavního organizátora turnaje, zbyly jen dvû bramborové medaile, jak ve dvou-

hfie, tak ve ãtyfihfie.

V̆ stavba ãistiãky odpadních vod je alfou a omegou dal‰ích

navazujících i jin˘ch prací ve mûstû. Vody spla‰kové pÛjdou

do âOV a povrchové pfiímo do fieky Moravice. Uãinili jsme

v‰echny potfiebné kroky. Na kanalizaci naváÏe rekonstrukce

vefiejného osvûtlení, silnic a chodníkÛ. Dále se musí zajistit

vy‰‰í informovanost na‰ich obyvatel. Nedávná vichfiice na-

ru‰ila dráty místního rozhlasu, obyvatelé jsou odkázáni pou-

ze na webové stránky nebo na úfiední desku. V fiíjnu bychom

chtûli ve mûstû rozjet zku‰ební provoz bezdrátového vysílá-

ní s investicí ve v˘‰i milion ãtyfii sta tisíc korun.

Dal‰í akcí je rekonstrukce ‰kolního hfii‰tû. V ãervnu získala

základní ‰kola prostfiednictvím radnice dotace. Také jsme 

uspûli se Ïádostí o projektovou dokumentaci na hfii‰tû u ‰koly.

Polovinu z potfiebn˘ch 480 tisíc korun nám pfiifikl regionální 

operaãní program. âeká nás v˘bûrové fiízení na projektanta.

V pfií‰tím roce poÏádá mûsto o dotaci v rozsahu asi deseti mi-

lionÛ korun na realizaci celého projektu. Hfii‰tû chceme po-

stavit víceúãelové, pro v‰echny obyvatele Bfiidliãné. Chtûli

bychom na nûm umístit horolezeckou stûnu, bûÏecké dráhy,

hfii‰tû pro míãové hry, ale i písek a posezení pro matky s dût-

mi. Po hfii‰ti pfiijde na fiadu oprava tûlocviãny, hlavnû podla-

hy, klimatizace, sociálního zafiízení a ‰aten.

Vûtrníky nechceme
V Bfiidliãné, jak známo, schválili usnesení, ze kterého jedno-

znaãnû vypl˘vá, Ïe si zastupitelé, a nejen oni, vûtrné elekt-

rárny nepfiejí. Rozhodnû ne na katastru mûsta. I kdyÏ mûsto

vûtrníky nechce, okolním obcím bránit nemÛÏe. Tlaky k v˘-

stavbû jsou ze strany okolních obcí, jako jsou Velká ·táhle,

RyÏovi‰tû, Lomnice ãi Huzová. Takové plány tamní radnice

opravdu mají, motivací jsou nezanedbatelné prostfiedky.

Krajsk˘ úfiad se k v˘stavbû vûtrn˘ch elektráren vyjádfiil za-

mítavû, ze zpracované studie vypl˘vá, Ïe do prostoru

JeseníkÛ nejsou podobné typy staveb vhodné, a proto se ne-

doporuãují

„Na svém území má mûsto za podnikem Al Invest fungující
trafostanici. Ta se v okrese nalézá pouze v Bfiidliãné
a Horních Îivoticích. Kdyby vybudovali vûtrné elektrárny
v okolních obcích, umoÏníme jim u nás zfiídit vûcné bfieme-
no,“ slíbil starosta Bfiidliãné.

Situaci by vyfie‰il bezúplatn˘ pfievod. Je moÏné, Ïe

Pozemkov˘ fond âR prodá pozemky pfiímo provozovatelské

firmû. âást tamní v˘mûry ale jiÏ patfií mûstu. Jen nás mrzí, Ïe

150 metrÛ vysoké vûtrné elektrárny v okolních katastrech

budeme muset vídat v pfiípadû v˘stavby i z na‰eho mûsta.

Minul˘ t˘den se starosta setkal se zhotovitelsk˘mi firmami

u jednání o vûcném bfiemenu na trafostanici. „Nebudeme jim
bránit v uloÏení kabelu a roz‰ífiení trafostanice. Jde o vefiej-
nû prospû‰né zafiízení, tomu bychom ani bránit nemohli,“
uvedl starosta.

Jednání se vedla i o pozemcích. Trafostanice sousedí s pod-

nikatelskou zónou mûsta. Na zastupitelstvu bylo pfiijato 

usnesení a zámûr, Ïe pfies Mûstskou obchodní spoleãnost ne-

bo Správu domÛ se vybuduje fotovoltaická elektrárna o v˘ko-

nu do jedné megawatthodiny. Nyní mûsto Ïádá u Pozemkové-

ho fondu âR o pfievod pfiilehl˘ch pozemkÛ na mûsto Bfiidliãná.

Zmûna provozní doby sbûrny a krytého bazénu
- Mûstsk˘ úfiad oznamuje obãanÛm

Bfiidliãné, Ïe 14. 7. 2008 byla obnovena

provozní doba ve sbûrnû nebezpeãného

a komunálního odpadu na ·kolní ulici.

Otvírací doba byla stanovena na úter˘

a ãtvrtek od 14 do 17 hodin a v sobotu od

10 do 12 hodin.

- ProdlouÏení provozní doby Krytého bazé-

nu v Bfiidliãné v dobû letních prázdnin:

v sobotu a v nedûli od 13 do 20 hod.

- Firma Unist ve své budovû na pû‰í zónû 

uzavfiela prodejnu náfiadí a fiemesln˘ch po-

tfieb, zfiejmû uÏ definitivnû.

Pfiipravil Daniel Mach

Otec a syn Vládkovi opût první

Zleva: Krã, ·i‰ka, Hnilo  Fota: archiv D. Macha
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Pfiipomínáme si

Srpnové memento
Co básní se napsalo o studeném

15. bfieznu 1939, odporn˘ den.

21. srpnu 1968 chybí patos ães-

k˘ch bardÛ, pokud bychom ne-

poãítali Karla Kryla, Hutku a nû-

kolik dal‰ích odváÏlivcÛ, kter˘m

to reÏim záhy spoãítal... Pokud

vãas neode‰li. A pfiece, ãím se

vlastnû obû tragédie li‰í? Od os-

mûlen˘ch nacistÛ se dalo pfiepa-

dení státu ãekat spí‰, zvlá‰tû

kdyÏ uÏ na podzim pfiede‰lého

roku narazili jen na potupnou

ãeskoslovenskou kapitulaci, co

zlomila národu hfibet. JenÏe

v srpnu 1968 to bylo mnohem

hor‰í, podl˘ noãní útok s pomocí

domácí páté kolony, je‰tû krutûj-

‰í a zákefinûj‰í. Pfii‰el totiÏ neãe-

kanû a od spojencÛ na „vûãné ãa-

sy“... Na Háchu aspoÀ dopadalo

noãní fivaní Hitlera s Göringem.

Svoboda nevûdûl nic.

Osobnû jsem velk˘ spáã a zaspá-

vaã pfied Pánem zvlá‰tû o prázd-

ninách, ale procitnutí toho rána

bylo dûsivé. Kolem ‰esté ráno

drnãí zvonek, nakva‰enû oteví-

rám domovní dvefie a za nimi

pfiítel a ‰éf Bohou‰ ·véda.

Boufiím se, do ‰koly se pfiece jde

aÏ ‰estadvacátého. Povídá, po-

slouchej, uÏ jsou tady. Kdo?

A od Opavské ten nepfietrÏit˘

skfiípav˘ zvuk ocelov˘ch pásÛ

a monotónní burácení siln˘ch

motorÛ. Ten proÏlukl˘ zvuk ni-

kdo z nás, kdo zaÏil válku, neza-

pomene. Do‰lo mi - obsazují

nás. Pfiesnû tak to znûlo v bfieznu

devûtatfiicet i celé dni pfii úprku

poraÏeného wehrmachtu o ‰est

let pozdûji. Tanky, náklaìáky

zjeÏené zbranûmi vojákÛ a zase

tanky, motocykly, samochodky,

auta s dûly ãi minomety, radio-

vozy... tanky... zbídaãení konû

s vozy chybûli, „pokrok“ se ne-

zapfie.

Rychle nahoru vzbudit Ïenu

a pak tragikomick˘ zkrat. Nemûl

jsem k tehdej‰ímu státu nikdy

dÛvûru, nemûl jsem ho rád,

vÏdyÈ nás katolické skauty roze-

hnali, zavfieli milovaného vedou-

cího, dûsili nás na Vysoãinû kr-

vav˘mi procesy s lidmi, které

jsme osobnû znali, mnohé rodiny

vãetnû na‰í si zaÏily své za války

i po Vítûzném únoru. Na osma-

‰edesátém jsem ocenil neb˘valé

uvolnûní, ale nûjak se mi nezdá-

la stále fungující moc jediné

strany, aÈ s lidskou nebo jinou

tváfií. Leã selsk˘ rozum masary-

kovské rodiny pravil, kdyÏ nás

nûkdo pfiepadne, musíme se brá-

nit. Vojenská kníÏka fiíká: pfii na-

padení státu se ihned sbalit a hlá-

sit se jako záloÏák v malo‰táhel-

ském hostinci. Kupodivu mû ne-

napadlo, Ïe Ïádná mobilizace

v této trapné konstelaci nemÛÏe

b˘t. Dopadl jsem se stejn˘m

vztekem a beznadûjí jako táta za

Mnichova, ten aspoÀ vyfasoval

pu‰ku, ovinovaãky a pfiílbu. Já

ani to ne. Ve ·táhli uÏ byli

Rusáci, jak se obecnû fiíkalo

v‰em ze SSSR, ba i tûm nedob-

rovoln˘m. Nic nemûlo smysl.

Dzúrova armáda s nacpan˘mi

muniãními sklady se o nás zají-

mala jen potud, abychom zmlkli

a dali ruce do kapes. Pozdûji se

ukázalo proã. Rádio i televize

nabádají ke klidu a hovofií o hro-

zivé situaci. Obrana se nekonala,

spí‰e hrdá rezistence. Tedy Ïád-

ná armáda, Ïádn˘ odpor, Ïádné

shromaÏdi‰tû. ·kodnou máme 

opût pfiímo v kuchyni. A zase do-

b˘vali praÏsk˘ rozhlas a zas

krev.

Smeknout v‰ak klobouk pfied tû-

mi, co se nepoddali a z rozhlasu

i televize nám po celé dny vysí-

lali aÏ v na‰í zapadlé provincii

o jednotû a odvaze ... o stfielbû ...

o mrtv˘ch ... V ãele televize stál

stateãnû dfiív mnoh˘mi z nás vy-

smívan˘ a odmítan˘ svazák

Zdenûk Hejzlar, podlost spojen-

cÛ jej zmûnila. Roku 1991 nám

pfii pfiedná‰ce na ostravské uni-

verzitû zhruba fiekl: „Mysleli
jsme si, Ïe vám komunismus na-
tluãeme do hlav klackem, m˘lil
jsem se a hluboce se omlouvám.
Nevrátím se, stydím se a ztratil
jsem právo vám cokoli radit.“
Sklidil boufiliv˘ potlesk, byl

v‰ak jedin˘.

Zpût k letnímu ránu. Na‰i kluci

vytu‰ili dusnou atmosféru, vy-

klubali se z pefiin a k oknu.

Kdepak, my uÏ vûdûli, Ïe se

v Praze stfiílí po domech i prapo-

rech, a tak jsme je odehnali k te-

levizi. Mûli jsme o nû strach.

Kdepak ven! A najednou opût to

burácivé skfiípání mnohem blíÏ -

Poláci. Námûstí nabobtnalo lid-

mi a záÏitky. Pfied radnicí velik˘

ko‰ a do nûj nûktefií vhazují své

rudé kníÏky, jiní je vztekle trha-

jí, neuvûfiitelné. Potkávám pana

doktora Franti‰ka VaÀáka, smû-

jeme se. Vypráví, Ïe se právû

vrátil z Itálie a povídá, Ïe je tam

kaÏd˘ druh˘ fabrikant ãlenem

komunistické strany, nevûfiícnû

zírám, poklepává mi po rameni

a povídá, klid, pane uãiteli, to je

tam teì taková móda.

Polská armáda, za války by se

fieklo „cirkus plechówy“, táhne

námûstím na zánovních tancích

s bíl˘mi pruhy (vykukové i sníl-

ci, aby poznali kontrarevoluãní

ãs. obrnûnce, co o pruzích neví),

av‰ak se sbírkou rÛzn˘ch typÛ

rozhrkan˘ch aut a obrnûn˘ch vo-

zÛ, ty drÏí jakÏ takÏ pohromadû,

a v nich zalezlí vykulení kluci.

Kolona zastavuje a mladiãk˘ po-

ruãíãek slézá z tanku v ruce s nû-

ãím, co podezfiele pfiipomíná to-

aletní papír. A to si dal. Lidé ho

obklopují a nadávají mu jak jim

zobák narost a také do okupantÛ,

nûktefií to zkou‰ejí se zachvatãí-

ky. Oficírkovi se mlÏí oãi a zdá

se, Ïe se rozpláãe. Dokola opa-

kuje, vÏdyÈ my vás neobsazuje-

me, jsme tady jen na vojenském

cviãení, m˘líte se, tak nám to

pfiece fiekli. Ví ãert, jestli mluví

pravdu, nebo se jen tak stydí. Na

papírku má nakreslenou ãáru

s krouÏky Bruntál - R˘mafiov -

Horní Mûsto... Prosí, aby mu li-

dé ukázali smûr. To si dal, buì

mlãí jak zafiezaní, nebo nebojác-

nû hromují je‰tû víc, objeví se

i v˘mluvná pûst. Pak fieã udivenû

ustává, kde se vzal tu se vzal

místní esenbák a pfiiãinlivû uka-

zuje cestu po Gottwaldovû

a Hornomûstské, servilnû salutu-

je a pak urychlenû mizí, neÏ se

lidé vzpamatují. Má také strach

... z nás. Létají za ním parchanti,

hajzlové a dal‰í termíny i ze zví-

fiecí fií‰e.

Pozdûji dal‰í pozdviÏení - na ná-

mûstí pfiivlekli podivnû placatou

dodávku a opfieli ji o lípy u mo-

rového sloupu s nápisem Dar

Sovûtského svazu, myslím.

O neobvyklou zmûnu tvaru auta

se postaral jeden spojeneck˘

tank, pfiekáÏelo, golubãik. Nikdy

jsem se lépe necítil, zdá se, jako

by mezi námi nebyl jedin˘, kdo

by proradnost neodsoudil, jsme

si v‰ichni ohromû blízcí. I ten ze

‰kolského odboru, co pfied mûsí-
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ci fival, kdyÏ jsme poÏádali Ïáky,

aby nám uÏ nefiíkali soudruhu, Ïe

by nám spí‰ konvenovalo staro-

bylé pane. Máme nadûji! Pravda,

krysy zÛstávají zalezlé, zatím.

Zdá se, Ïe to tak bude navÏdy,

ãlovûk je na své hrd˘ a tûch pár

konzerv, jak se fiíká skalním, nad

tím mávneme rukou. Chyba.

âasem se pfiiplete nákladní auto

a z jeho korby létají balíky uÏ

zas ilegálního tisku, Rudé právo,

nevûfiili byste po zku‰enostech

textÛm, a zakrátko uÏ noviny

spoleãné fiadû redakcí. Kojzar

teprve pfiijde.

Pamatujme, do zemû vpadla pfie-

sila 750 000 vojákÛ ãtyfi zemí

(na‰ich chlapcÛ bylo kolem

500 000), 6300 tankÛ, 800 leta-

del a 2000 dûl a raketov˘ch zbra-

ní, velel jim generál J. G. Pa-

vlovskij.

Pí‰í se nápisy po zdech.

Nejãastûji se vz˘vá ãtvefiice

Svoboda, Dubãek, Smrkovsk˘,

âerník, Lenine, vzbuì se, BreÏ-

nûv se zbláznil, BûÏ domÛ, Iva-

ne, Nata‰a je ti nevûrná s Volo-

ìou, ale téÏ Táhnûte, okupanti

i s kvalitním rusk˘m pfiekladem,

na rozstfiílené fasádû Národního

muzea nápis V̆ stava sovûtského

umûní a dal‰í. V‰echny smûrov-

ky buì vyvrácené, zaãernûné ne-

bo otoãené nesprávn˘m smûrem.

Violista Standa Novák líãí, jak

nakupovali a tu zniãehonic mofie

vojákÛ jako v nûmeck˘ch váleã-

n˘ch uniformách, jen pfiilby jsou

posledním vzorem nezamûnitel-

né v˘stroje Wehrmachtu, jeho

maminka se smûje, vÏdyÈ tady

v Plzni nûco filmují z války.

Halt! Hände hoch! Po usmûva-

v˘ch Ameriãanech osvobozují

nyní Pilsen hrdinné jednotky

Spitzbartov˘ch DederónÛ. Bul-

hafii se omylem stfiílí v Praze

a Vltava tvrdí, Ïe to zlá kontrare-

voluce, navíc plíÏivá. Maìafii se

motají jiÏnûji. V Praze se Standa

uchyluje k neznám˘m lidem na

noc, po osmé se stfiílí bez vyzvá-

ní. Mrtví v prÛchodech, krvavé

ãeskoslovenské vlajky. V Praze

zavraÏdili „pfiátelé“ starého dÛ-

chodce v jeho bytû. Hltáme za-

tím je‰tû svobodn˘ tisk, ale uÏ

i zde rozná‰í neznámí ‰pinavci

ubohé v˘plody sovûtské prove-

nience. âichají pfiíleÏitost, nako-

nec se to vyplatí. Na liberecké 

ulici zastfielili zezadu mladiãkou

zdravotní sestru, v Kapu‰anech

zabili dvouletého chlapeãka, se-

dmnáctileté dûvãe srazilo v Mar-

tinû sovûtské auto ... kolona spû-

chala ... pfies její tûlo. Chodíme

s ãísly aut zrádcÛ ·algoviãe

a Hoffmanna, v‰ichni je hledá-

me, pfiichází dal‰í umazaná jmé-

na, Indra, Bilak, Kolder, Mestek,

·vestka, Nov˘, Kapek. Darebáci

hlásí moratorium na trestnou

ãinnost. Vojenské vysílaãky spo-

lupracují s ilegální televizí. Tito

fiíká, Jugoslávci by se zcela jistû

bránili! Poláci asi téÏ.

V devûta‰edesátém se jednota

zvolna rozpadá, Dubãek a jeho

lidé, co neunesli únos ani nucen˘

moskevsk˘ aport (kromû dr.

Kriegela), pfiijali za nás a bez nás

„doãasn˘ pobyt“ okupantÛ, roz-

mûlÀují slova a pendreky jim uÏ

pfiijdou vcelku ko‰ér. Marnû se

pokou‰í probrat lidi z letargie

Janové Palach se ‰umpersk˘m

Zajícem i dal‰í. Bylo jich víc,

neÏ se pfiiznalo. StB s agenty

mají plné ruce práce. Provûrky,

moufieníni. Chtûjí zlikvidovat

kreslífie z Hedvy kvÛli kravatû

s ãs. vlajkou a jak˘msi pom˘le-

n˘m heslem Pravda vítûzí. Zase

Se Sovûtsk˘m svazem na vûãné

ãasy a navíc „a nikdy jinak“.

Zase se muchlují politici na leti‰-

tích, jen to mlaská. Kolaborují

hodnostáfii, kariéristé, ale uÏ ne

s tou uhlífiskou vírou jako v pa-

desát˘ch letech. Lidé, od nichÏ

bychom to neãekali, nebo ãeka-

li? ¤editel ‰koly nedaleko R˘-

mafiova si peãlivû zaznamenal

v‰e, co kolegové fiíkali. Teì vy-

hroÏuje a ‰kodí. Finito - okupace

bude trvat víc neÏ dvû desítky let.

Kolik svobody ve dvacátém stole-

tí? Normalizace, vûznice, Charta

77, emigranti, vymyté mozky, 

útoãné atomové hlavice, mlãení,

ne obrann˘ radar, Milou‰ I.

Îvaniv˘. Strana tvrdû trestá také

nevûrné straníky a jejich dûti.

S pfiispûním soudkynû Horvátové

a lékafie umírá vûzeÀ Jifií Wonka,

k‰eftuje se s ruskou naftou.

Pak opût velká jednota s klíãi

v devûtaosmdesátém - naãas.

V̆ chodní impérium ztratilo ko-

lonie, moÏná. Horvátová stále

soudí. Jsme o století dál, rozhá-

daní a opût pfiichází mráz

z Kremlu. Jen slep˘ to nevidí!

Kdepak jednota, lépe lidi sobec-

ky roze‰tvat ... kvÛli korytu

a kvÛli moci. Jen aby se historie

nezopakovala, kdyÏ opût pro

tlusté ãáry nevnímáme její srp-

nové memento! Jifií Karel

Úsmûvnû

Jez do polosyta, pij do polopita a spi do poledne!
Neustále jsme pfiekvapováni

a zahrnováni radami, t˘kajícími

se na‰eho zdraví. Na‰i stafiíãci

vûfiili, Ïe ÏbrìÛlek slivovice ot-

ráví ãerva, a tak zaãínali den

‰tamprliãkou. Pr˘ taky trocha

vody, jablko, meduÀkov˘ ãaj,

med, lipov˘ kvût, kopfiivy, ães-

nek a pokúsaj kmínu a taky petr-

Ïel, abys nám vydrÏel.

Zaãala jsem tyto zaruãené rady

shromaÏìovat a o nûkteré z nich

se s vámi podûlím. Na dobré trá-

vení? Deset stopek pampeli‰ek,

Ïe bude‰ mít v ústech jako v po-

lep‰ovnû, to nevadí. Jedenkrát

dennû je zdravé vykloktat si ole-

jem. KaÏdé ráno na sebe nalít

kbelík ledové vody, pfiímo na

hlavu. Budeme otuÏilí a dÛklad-

nû se probereme z noãních mrá-

kot. Dûvãata, chcete vypadat bá-

jeãnû opálenû, hned jak vysvitne

sluníãko? Hodnû nastrouhané

mrkve na obliãej! (Ov‰em

pak nejspí‰ odloÏíte

v‰echna spoleãenská

setkání a budete nuce-

na k izolaci doma.)

Na jafie bezpodmí-

neãnû sníst tfii se-

dmikrásky a tfii ko-

ãiãky. Jívy. To aby

krása se u vás, milé

moje, natrvalo za-

bydlela. Dal‰í skvû-

lá rada zní: Pût zele-

n˘ch dennû! Ne frÈán-

kÛ, ale druhÛ zeleného

krmení, zeleniny, ovoce.

Je zdravé chodit bos˘ v rose,

pr˘ na krásu a proti vysokému

krevnímu tlaku. U mû to neza-

bralo. Bolí nás kolena, je tedy

vhodné ‰lehat je mlad˘mi kopfii-

vami. Kluci na vesnici dostávali

radu od babiãky, aby si ‰típa-

nec od vãely poãurali.

Pavuãina je dobrá na rá-

ny, urãitû se rychleji

zahojí. Pfii ‰kytání se

nadechneme a dlouze

zadrÏíme dech, po-

máhá i kostka cukru

nebo vleÏe vzpfiímit

pravou ruku a levou

nohu (ãi naopak?),

pfii k˘chání si zase

stiskneme pod nosem

a podíváme do slunce,

proti bradavicím je ‰Èáva

vla‰toviãníku. Ono je to

tak: Není taková bylina, aby na

nûco nebyla.

A víte, jak dopadl mÛj kolega,

kter˘ se pekelnû bojí zubafiÛ?

Bolest byla ãím dál vût‰í, a tak

sáhl k „osvûdãené“ radû kamará-

da: PomÛÏe strouÏek ãesneku do

ucha! Provedl. Pálilo ucho, bolel

zub, tabletka k tomu. Usnul. Po

mátoÏném probuzení nevûdûl, co

bolí víc. Musel k zubafii, zub 

opustil jeho ãelist a pak musel

je‰tû k u‰nímu specialistovi.

Tam se léãil docela dlouho...

Jednoho stoletého se ptali, co dû-

lá pro své zdraví. Odpovûdûl:

Málo jím, hodnû spím, mezi dûd-

ky nechodím. Ale lékÛ mûl doma

dost, tak na men‰í slu‰nû zásobe-

nou lékárnu. V‰echny peãlivû

popsané, na co ãi proti ãemu

jsou. Na krabiãce s neznámou

mastí bylo napsáno: KdyÏ jsem

spadl z hÛry.

Znáte také nûjakou zaruãenou

radu? Si

Fota: B. ·véda



Jazzclub

Letem festivalov˘m létem
Dávno jiÏ tomu, co byl jedinou

pravidelnou letní akcí v r˘mafiov-

ské zahradû Hedvy hasiãsk˘

Memoriál Jana Suka s veãerní ta-

neãní zábavou. V posledních le-

tech se nabídka hudebních festiva-

lÛ a podobn˘ch akcí natolik roz‰í-

fiila, Ïe se dá prakticky kaÏd˘ ví-

kend vyrazit do „flemi‰ky“, a ne-

jen tam. Jen leto‰ní ãervenec nabí-

dl tfii hudební pfiehlídky nejrÛznûj-

‰ích ÏánrÛ a pfiipoãteme-li uÏ zmi-

Àovan˘ SukÛv memoriál, Kuba-

fest v Bfiidliãné, srpnové Letnice

ãi westernové klání o Cenu India-

ny Jonese, dá se beze studu mluvit

o létû plném zábavy.

Sezóna letních hudebních festiva-

lÛ v R˘mafiovû zaãala vlastnû uÏ

tûsnû pfied prázdninami Prestige-

festem (28. 6), pfiehlídkou domá-

cích kapel, pofiádanou Jazzclubem

SVâ. Akce se konala uÏ podruhé

a opût se spolehla na komorní pro-

stfiedí DJ Stanley klubu 13 v sute-

rénu r˘mafiovského kina a jeho za-

hrádky. Prostor pomûrnû skromn˘

se bûhem podveãera zaplnil mnoÏ-

stvím náv‰tûvníkÛ, z nichÏ ãást si

sem pfii‰la uÏít zaãátek prázdnin

a ãást prostû jen sobotu. Menu fes-

tivalu se, jak uÏ fieãeno, skládalo

z ingrediencí domácí provenience,

okofienûné nûkolika pfiespolními

hosty. Zahájení se ujalo nûkolik

souborÛ existujících kolem ãlenÛ

kapely Moskviã, tedy Svûdci

Johanovi, MüloÀ and Duo OndoÀ

a projekt bubeníka Michala

Fidlera The Lobotomix. Kolem

‰esté hodiny se chopila nástrojÛ

alternativní kapela Sibérija, násle-

dovala rocková klasika v podání

The Hero a virtuozitou na‰lapaná

produkce artrockov˘ch William

Czech. Klasick˘ rock zaznûl

i z produkce dal‰í úãinkující kape-

ly Mírnix t˘rnix. Z úplnû jiného

soudku ãerpá mladá r˘mafiovská

sypanice Apetit teror, kterou vy-

stfiídali hiphopefii Omega styl za

doprovodu rockov˘ch muzikantÛ,

jichÏ se u nástrojÛ vystfiídalo hned

nûkolik. Zvlá‰tním hostem byl ex-

trémní bruntálsk˘ náfiez Zajeãí

mor. Po skonãení oficiálního pro-

gramu se je‰tû dlouho v rÛzn˘ch

sestavách improvizovalo.

Hned následující víkend (5. 7.)

patfiil star‰ím generacím. Pro nû si

Stfiedisko volného ãasu ve spolu-

práci s agenturou Ivana Sigmunda

pfiipravilo II. rockov˘ festival revi-

valov˘ch skupin. Narozdíl od loÀ-

ského prvního roãníku, kter˘ totál-

nû spláchly pfiívalové de‰tû, mûl

leto‰ní festival ‰tûstí na slu‰né po-

ãasí, nicménû ani to nepfiilákalo do

zahrady Hedvy natolik poãetné

publikum, jak by si pofiadatelé by-

li pfiáli. A to i pfies to, Ïe na pro-

gramu vedle domácích RotorÛ fi-

gurovala známá kapela Pangea -

The Beatles Revival ãi George

Kozel Bros. Blues Band, kter˘ si

získal pfiízeÀ náv‰tûvníkÛ jazzové-

ho klubu loni na podzim koncer-

tem s ãerno‰skou divou Verou

Love.

Naopak obrovsk˘ zájem vzbudil

tfietí roãník festivalu hiphopové

kultury Battle Kings, kter˘ v sobo-

tu 19. ãervence do zahrady Hedvy

pfiilákal pfies tisíc pfiíznivcÛ tohoto

moderního hudebního a taneãního

stylu. (O festivalu viz samostatn˘

ãlánek.)

Následující víkend v zahradû Hed-

vy patfiil tradiãnímu Memoriálu

Jana Suka a fanou‰kÛm rockové

muziky nabídl Kubafest v Bfiidliã-

né (25. - 26. 7.), zamûfien˘ na al-

ternativní hudební proudy. Aãko-

liv samotn˘ zaãátek festivalu mu-

sel b˘t kvÛli úpornému de‰ti o nû-

jakou tu hodinu odloÏen, po zby-

tek víkendu bylo poãasí exkluziv-

ní a na Stfielnici se se‰lo nûkolik

set lidí.

Bûhem dvoudenní akce se na pó-

diu vystfiídalo skoro dvacet kapel

z celé âeské republiky. Vedle zají-

mav˘ch tûles z blízkého okolí

(bruntálsk˘ Baby Box, karlovick˘

Jindra Holubec) se na pódiu obje-

vily i kapely ze vzdálenûj‰ích kon-

ãin, napfi. Deverova chyba z Tá-

bora, olomouãtí Narcotic Fields

a legendární Havárna se svou re-

cesistickou plenkovou show nebo

o poznání uhlazenûj‰í experimen-

tátorsk˘ písniãkáfi M. E. Ky‰per-

sk˘ z proslulé brnûnské kapely

Kvûty. Muzikanty v sobotu odpo-

ledne na pár okamÏikÛ vystfiídali

divadelníci z bruntálského soubo-

ru Záplata, ktefií pro leto‰ek na-

zkou‰eli ryzí budovatelsk˘ kousek

s pfiíznaãnou dovolenkovou atmo-

sférou.

V rytmu letních festivalÛ se ode-

hrála i první srpnová sobota (2. 8.)

v zahradû Hedvy. Tfietí roãník me-

zinárodního festivalu ska a reggae

hudby R˘mafiovská Skatastrofa

pfiipravil pro v‰echny vyznavaãe

druhé doby bohaté hudební menu

o devíti chodech. O zaãátek se po-

staraly dvû nové kapely na morav-

ské scénû, prostûjov‰tí Main Street

Ska Band a pfiíborsk˘ gang

Tatroska. Pravideln˘m úãastní-

kem Skatastrofy je karvinská pou-

liãní kutálka Rhizom a k ostfiíle-

n˘ch matadorÛm patfiili i sloven‰tí

hosté z kapely Karavana ze

Spi‰ské Nové Vsi. S nimi se do

R˘mafiova svezla rovnûÏ sloven-

ská skapunková partiãka s lako-

nick˘m názvem Skapela. Program

Skatastrofy nabídl také neustále se

zlep‰ující skupinu Senzace pfií‰tí-

ho léta ze Zlína. Hlavní ãas letos

patfiil objevu soutûÏe talentÛ

Inkubátor, skupinû Chaotic z Pra-

hy, a z hlavního mûsta pfiiletûla

i Malá bílá vrána, kapela, která

mísí punk s indiánsk˘mi hudební-

mi prvky. Závûr patfiil polskému

selectorovi Dr. Love z Yardee

Sound System, kter˘ s sebou pfii-

vezl MC Bas Tajpana a Boba One.

Ubûhla teprve polovina prázdnin

a hudební fajn‰mekfii uÏ mají za

sebou pûkn˘ maratón festivalÛ.

Neo‰idí je ani srpen, kter˘ kromû

oblíben˘ch bfiidliãensk˘ch Letnic

ãi r˘mafiovského Indiany Jonese

pfiinese snad i lep‰í poãasí, které

k létu a velk˘m akcím pod ‰ir˘m

nebem prostû patfií. 

ZN, Johan
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Prestigefest

Kubafest

Divadelní soubor Záplata
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Petr Ra‰ka (26):
Ano. Zrovna teì se

chystám na Iron

Maiden do Prahy.

V R˘mafiovû zajdu

na memoriál nebo

i na jinou akci.

Vybírám si podle to-

ho, kdo na nich hra-

je.

Tomá‰ ·védík (20):
Chodím. Teì poje-

du do Mostkovic

u Plumlova na

Keltskou noc. Na

místní festivaly ne-

chodím, skupiny,

které tu hrají, mi nic

nefiíkají.

Pavla Fidlerová
Zothová (28): Ome-

zila jsem se spí‰ na

místní festivaly.

Prakticky kaÏd˘ ví-

kend se tu pofiádá nû-

jaká akce, takÏe si

kaÏd˘ mÛÏe vybrat.

Chystám se na Ku-

bafest, na Skatastro-

fu, byla jsem na

Prestigefestu i na

Battle Kings.

Josef Gregovsk˘
(29): Ne. Poslou-

chám totiÏ jenom

black metal nebo

ambient. Na muziky

nechodím, protoÏe

mám rád vyhranûn˘

styl.

Zdenûk âermák
(23): Ano. Chodím

na v‰echny moÏné

festivaly, hlavnû na

ska festival v R˘-

mafiovû a pak na rÛz-

né folkové. Stihnu

jich za léto docela

dost.

Martina Kuãerová
(25): Jednou jsem

byla na festivale

v Tfiinci. Nejsem

z R˘mafiova, takÏe

nemám pfiehled, jaké

festivaly se tu kona-

jí.

Pfiipravila ZN

Chodíte na letní festivaly?

Battle Kings poãtvrté
Pfiedminulou sobotu pfiivítal

R˘mafiov 4. roãník festivalu hip-

hopové kultury Battle Kings. JiÏ

od ranních hodin se do epicentra

dûní zaãaly sjíÏdût davy fanou‰-

kÛ tû‰ící se na klání v break dan-

ce, beat boxu, free style ãi new

style, ale také na plejádu ães-

k˘ch a slovensk˘ch rapov˘ch

skupin.

Festival se tradiãnû odehrával

v zahradû Hedvy na dvou pódi-

ích. Pfii zahájení festivalu

v 15.00 byl jiÏ zdej‰í amfiteátr

pln˘ k prasknutí. Taneãní soutû-

Ïe na sebe nenechaly dlouho ãe-

kat. Jako první probûhla soutûÏ

v break dance, kterou prolínala

soutûÏ v new style. Break dance

po urputném boji vyhrála skupi-

na Bezmasa crew z Olomouce,

new style byl v rukou ‰umper-

sk˘ch The Next Movement.

Pro náv‰tûvníky festivalu byla

dále pfiipravena hra paintball

a nûkolik velkokapacitních sta-

nÛ. Po taneãních soutûÏích pfii‰el

ãas rapov˘ch skupin Ryes

(Opava) a FullContact (Liberec).

Následovala soutûÏ v beat boxu,

jejímÏ vítûzem se stal Cagi. Po

soutûÏi nastoupil na pódium

‰ternbersk˘ Faiby, kter˘ pfiedsta-

vil své nové album. Po jeho kon-

certu se k mikrofonu dostal free

style se sv˘m nevybírav˘m vku-

sem. Po nûkolika vypjat˘ch

chvilkách byl porotou zvolen za

vítûze Rampa a v‰ichni z Brun-

tálu mohli slavit.

Koncem poslední soutûÏe kolem

pÛlnoci byl spu‰tûn ohÀostroj,

kter˘ odstartoval koncerty nej-

oãekávanûj‰ích rapov˘ch sku-

pin: Idea Fatte (Zlín/Praha), Pio-

Squad (Jihlava), H16 (Bratisla-

va) a samozfiejmû Kontrafakt

(PiesÈany). Náv‰tûvníci boufiili

a uÏívali si kaÏdou známou pec-

ku. Zaznû-ním poslední skladby

od Kon-trafakt byl leto‰ní roãník

festivalu ukonãen a náv‰tûvníci

se poklidnû pfiesunuli do místní

Erny na afterparty.

Rád bych se omluvil obyvatelÛm

Sokolovské ulice za prodlouÏení

programu. Do‰lo k nûkolika zdr-

Ïením, která se bohuÏel nedala

pfiedpokládat.

Závûrem bych chtûl podûkovat

mûstu R˘mafiov a partnerÛm

podporujícím festival: firmám

KSI Filtertechnik, Woodmetal-

technics, 5. stavební, K-Therm

(Lubomír KlvaÀ), Osram,

Hotelu Pradûd, firmû Stoklasa,

Klempífiství Pipa, R˘mstav, Auto-

color design, Kola Kratochvil,

Auto‰kola Bill, Autobazar

Dûdoch, RM Servis, Stansped,

H+H diskontní prodejnû, stolár-

nû Mobis, oddílu sebeobrany

a v neposlední fiadû mé rodinû

a znám˘m za pomoc. DùKUJI! 

Martin Heinisch

anketa

Fota: M. Heinisch
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Servis sluÏeb

Pozvánky

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché

úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48
v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení
kavárniãky 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít 

do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz
v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 
které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.
Termín kavárniãek na II. pololetí roku 2008:

KaÏdé sudé úter˘ v mûsíci:
2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v srpnu

Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 18.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle   13.00 - 20.00

V dobû letních prázdnin je plavání pro vefiejnost prodlouÏeno
v sobotu a v nedûli od 13.00 do 20.00 hodin.

KaÏd˘ ãtvrtek od 18.00 do 19.00 se koná aerobik.

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

Aquacentrum R˘mafiov
Po - Pá   14.00 - 21.00,  So - Ne + svátky   10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum nabízí plavání

bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19.00 do 21.00.

Termíny v roce 2008: 20. 8., záfií - z technick˘ch dÛvodÛ zavfieno, 

15. 10., 19. 11., 17. 12. 2008.

Naturistické plavání je urãeno pouze pro rodiny s dûtmi, smí‰en˘m
párÛm a Ïenám.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi - me-
dovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Láznû Karlova Studánka, tel. recepce 554 798 111

Letní láznû, pokladny:
ãasování a prodej procedur, tel. 554 798 314

bazénová pokladna, tel. 554 798 820

www.k.studanka.cc, e-mail: lazne@k.studanka.cz

Tel. ústfiedna: 554 798 111, ãasování procedur: 554 798 208

Pfiijímací a ubytovací kanceláfi, tel: 554 798 262, fax: 554 772 026

Solná jeskynû:
Informace a rezervace:

tel.: 554 798 208, 554 798 889, Po - Pá 7.00 - 14.00

554 798 314, Po - Pá 16.30 - 20.30, So 14.00 - 18.30

casovani@k.studanka.cz, rehabilitace@k.studanka.cz

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù
K A R L O VA S T U D Á N K A , s . p .

Bazénov˘ komplex v Letních lázních
v Karlovû Studánce

Provozní doba:
Letní láznû

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,

sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00

CEKA - cestovní agentura
Národní 5, 795 01 R˘mafiov

Tel./fax: 554 211 525

Po - Pá 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00

kvûten - záfií otevfieno i v So 8.00 - 11.00

V srpnu kino z technick˘ch dÛvodÛ nehraje.
Dûkujeme za pochopení.

Máte rádi ‰vestkové knedlíky? Tak neváhejte a pfiihlaste se do soutû-

Ïe o nejvût‰ího jedlíka. Na vítûze ãekají pûkné ceny. Tradiãní zábav-

né odpoledne, které pofiádá Osadní v˘bor Ondfiejov u R˘mafiova, se

uskuteãní v sobotu 18. srpna od 16.00, samotná soutûÏ pak v 16.30.

V zábavném odpoledni nebude chybût bohatá tombola a obãerstvení,

k tanci a poslechu zahraje hudba manÏelÛ Gallov˘ch. Do soutûÏe

v pojídání knedlíkÛ se mÛÏete pfiihlásit referentce osadního v˘boru

AneÏce Továrkové na tel. 606 837 950. JiKo

Pfiijeìte do Ondfiejova
na ‰vestkové knedlíky

Arctic Park KfiíÏov zve na...

Pravidelné stfiedeãní veãery
s kapelou Hubertus

Arctic Park KfiíÏov pfii rozjezdu své první sezóny neztrácí ãas a do

kouzla pfiírody pfiizval i kouzlo hudby a krásn˘ch melodií. Od nynûj-

‰ka budete moci trávit veãerní chvilky kaÏdou stfiedu s country kape-

lou Hubertus a 8. srpna rozezní atmosféru Útulny greengrassová kape-

la La Mesta. KaÏdou takovou chvíli plnou pohody je tfieba vylep‰it vÛ-

ní grilovaného masa a chutí zlatavého moku, k písni nemÛÏe chybût ani

‰álek dobré kávy a dûti jistû nepohrdnou velk˘m v˘bûrem zmrzliny.

Právû v této atmosféfie probíhají pfiíjemné chvíle s kytarov˘mi tóny ka-

pely Hubertus, která dokáÏe rozzáfiit oãi v‰ech lidí i po tom nejnároã-

nûj‰ím dni v práci a rozh˘be vás k tanci. Proto neváhejte pfiijít.

Jízda zruãnosti na koních
v Arctic Parku KfiíÏov

Arctic Park KfiíÏov vyhla‰uje na léto soutûÏ na koních - jízdu zruã-

nosti. Celá soutûÏ byla jiÏ odstartována a bude konãit 7. záfiím 2008.

Úkolem je projet pfiipravenou trasu na koni v co nejkrat‰ím ãase

a s co nejmen‰ím poãtem chyb. Závodní dráhu zvládne projet sku-

teãnû kaÏd˘ - i zaãáteãník. K tomu vám budou pomáhat na‰i „koÀá-

ci“, ktefií dokáÏí nejen dobfie poradit, ale i pomoci. Ve‰kerá pravidla

dostanete na místû a trasu si mÛÏete projet, kolikrát jen budete chtít.

V̆ sledné ãasy budou zapisovány na v˘sledkovou tabuli od nejlep‰í-

ho a první tfii místa ãeká permanentka na jeÏdûní a trénink na koni.

Tak neváhejte a pfiijìte si zahrát na westernové jezdce, vrátit se o nû-

kolik století zpût, zaÏít trochu historické atmosféry a vyzkou‰et si své

schopnosti a dovednosti. Zuzana Vacková, Arctic Park KfiíÏov
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Známá i neznámá v˘roãí
6. 8. Svûtov˘ den boje za zákaz jadern˘ch zbraní - Den

Hiro‰imy, v˘roãí svrÏení první jaderné pumy na
Hiro‰imu v r. 1945

6. 8. 1928 nar. Andy Warhol, vl. jm. Andrew Varhola, americk˘

v˘tvarník a filmov˘ reÏisér (zemfi. 22. 2. 1987) - 80. v˘-

roãí narození

9. 8. Den Nagasaki, v˘roãí svrÏení jaderné bomby v roce
1945

11. 8. 1948 nar. Jan Palach, student, upálil se na protest proti oku-

paci âeskoslovenska vojsky Var‰avské smlouvy 21. 8.

1968 (zemfi. 19. 1. 1969) - 60. v˘roãí narození

12. 8. 1928 zemfi. Leo‰ Janáãek, skladatel (nar. 3. 7. 1854) - 80. v˘-

roãí úmrtí

15. 8. 1868 nar. Jan Eskymo Welzl, cestovatel, dobrodruh, polární

lovec (zemfi. 18. 9. 1948) - 140. v˘roãí narození

16. 8. 1928 zemfi. Antonín Sova, spisovatel (nar. 26. 2. 1864) 

- 80. v˘roãí úmrtí

17. 8. 1753 nar. Josef Dobrovsk˘, jazykovûdec a historik, vedoucí

osobnost národního obrození (zemfi. 6. 1. 1829) - 255. v˘-

roãí narození

18. 8. 1998 zemfi. Otto Wichterle, vûdec v oboru organické a mak-

romolekulární chemie (nar. 27. 10. 1913) - 10. v˘roãí 

úmrtí

20. 8. 1878 nar. Jakub Deml, spisovatel (zemfi. 10. 2. 1961) 

- 130. v˘roãí narození

21. 8. 1968 vojska pûti státÛ Var‰avské smlouvy (SSSR, Polska,

NDR, Maìarska a Bulharska) v noci z 20. na 21. srpna

pfiekroãila státní hranice âSSR a obsadila âeskoslo-

vensko - 40. v˘roãí

22. 8. 1878 nar. Ladislav Klíma, filozof a spisovatel (zemfi. 19. 4.

1928) - 130. v˘roãí narození

26. 8. 1278 Pfiemysl Otakar II. padl v bitvû na Moravském poli

(nar. r. 1228) - 730. v˘roãí

31. 8. 1908 nar. William Saroyan, americk˘ spisovatel (zemfi. 18. 5.

1981) - 100. v˘roãí narození

31. 8. 1963 zemfi. Georges Braque, francouzsk˘ malífi (nar. 13. 5.

1882) - 45. v˘roãí úmrtí

2. 9. 1973 zemfi. John Ronald Reuel Tolkien, anglick˘ spisova-

tel, lingvista a literární historik (nar. 3. 1. 1892) - 35. v˘-

roãí úmrtí

3. 9. 1948 zemfi. Edvard Bene‰, právník a politik, ãs. prezident

1935-1938, 1945-1948 (nar. 28. 5. 1884) - 60. v˘roãí 

úmrtí

Narodili se noví obãánci
Ondfiej Dom‰a ................................................................. R˘mafiov

Milan Ham‰ík ................................................................. R˘mafiov

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

Oldfiich Rychtafiík - R˘mafiov .............................................. 80 let

Margita Gerychová - R˘mafiov ............................................ 80 let

Bfietislav PÛda - R˘mafiov .................................................... 80 let

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

Julie Brunclíková - Janovice ............................................... 81 let

Anna Munková - R˘mafiov .................................................. 81 let

Franti‰ek Nesiba - R˘mafiov ................................................ 81 let

BoÏena ·armanová - R˘mafiov ............................................ 81 let

Lumír Mrkus - R˘mafiov ..................................................... 81 let

Jan Slovák - Edrovice ......................................................... 82 let

Anna Lysáãková -R˘mafiov ................................................. 82 let

Ferdinand ·tûpek - R˘mafiov .............................................. 82 let

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

Franti‰ek Weiner - R˘mafiov ................................................ 83 let

Marie Rajnohová - Janovice ............................................... 83 let

BoÏena Geroltová - R˘mafiov .............................................. 83 let

Jifiina Mátlová - R˘mafiov ................................................... 85 let

Jaroslav Pfiecechtûl - R˘mafiov ............................................ 91 let

Jindfii‰ka Pospí‰ilová - R˘mafiov ........................................ 91 let

Rozlouãili jsme se
Vûra Valãuhová - R˘mafiov ................................................... 1931

Josefa Blahu‰ová - Ondfiejov ................................................ 1983

Jarmila Rotterová - Tvrdkov ................................................. 1924

Karel Tû‰ínsk˘ - R˘mafiov .................................................... 1933

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

Pranostiky na mûsíc srpen
• Co ãervenec neupeãe, to jiÏ srpnu neuteãe.

• Co srpen neuvafií, to uÏ záfií nedosmaÏí.

• V srpnu jiÏ nelze slunci mnoho vûfiit.

• Srpen k zimû hledí a rád vodu cedí.

• KdyÏ fouká v srpnu severák, bude dlouho pûknû pak.

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

• KdyÏ pálí srpen, bude pálit i víno.

Mûstská knihovna

p o fi á d á

V˘mûnnou burzu knih - 14. 7. - 29. 8. 2008
Pfieãtenou nebo nepotfiebnou knihu mÛÏete donést do knihovny a vymûnit ji za jinou.

PÛjãovní doba od 14. 7. do 31. 8. 2008

Po 9.00 - 16.00 St   z a v fi e n o
Út 9.00 - 16.00 ât   9.00 - 16.00
Pá   9.00 - 16.00 So   z a v fi e n o

Povoleno MûÚ R˘mafiov
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Na tfiídenní soustfiedûní pod ná-

zvem Spojení tancem - Polàcze-

nie taƒcem zavítalo 21. ãervence

do R˘mafiova ãtyfiicet mlad˘ch

polsk˘ch taneãníkÛ z Ozimku.

Setkali se tu se sv˘mi ãesk˘mi

kolegy, ãleny skupiny Move2you,

která pracuje v r˘mafiovském

Stfiedisku volného ãasu. Mladí ta-

neãníci z Polska si na uvítanou

pfiipravili tfii vystoupení ve stylu

standardních a latinskoameric-

k˘ch tancÛ, ale i rokenrolu a elec-

tric boogie. Pfii trénincích na nû

ãekal hip hop.

Hosté z Polska strávili v R˘ma-

fiovû tfii dny plné tance, tréninky

zabíraly témûfi cel˘ jejich denní

program. âe‰tí lektofii Petra

âechová, Martin Sedláãek a dal‰í

je postupnû zasvûcovali do zákla-

dÛ moderního hiphopového stylu.

„âe‰tí i pol‰tí taneãníci trénovali

spoleãnû, rozdûlili jsme je jen do
skupin na mlad‰í a star‰í. S mlad-
‰ími jsme zkou‰eli new style,
s vût‰ími navíc krump a lockin,
fyzicky nároãnûj‰í styly,“ popisu-

je Petra âechová.

Pro polské taneãníky, ktefií se vû-

nují pfiedev‰ím spoleãensk˘m

tancÛm, to byla úplnû nová a do-

cela nároãná zku‰enost. Natalia

a Dagnara (16) tanãí uÏ sedm let

a patfií ve skupinû polsk˘ch ná-

v‰tûvníkÛ k ostfiílen˘m taneãni-

cím. Jejich skupina Alvaro získa-

la letos tfietí místo v mezinárodní

taneãní soutûÏi v Koninu. Jak se

jim tanãil hip hop? „TûÏko. Bylo
to nové, hip hop jsme zkou‰e-
li úplnû poprvé,“ odpovídají 

s úsmûvem. A jejich slova potvr-

zuje i Mateusz, kter˘ se kromû

spoleãensk˘ch tancÛ vûnuje jako

samouk i stylu electric boogie.

Hip hop je nicménû zaujal nato-

lik, Ïe by v nûm chtûli pokraãovat

i po návratu do Ozimku.

Smyslem projektu Spojení tan-

cem - Polàczenie taƒcem, kter˘

spolufinancovala Evropská unie

prostfiednictvím Fondu mikropro-

jektÛ Euroregionu Pradûd, bylo

nejen nauãit polské taneãníky no-

vému stylu tance, ale pfiedev‰ím

umoÏnit jim bûhem tfiídenního

workshopu navázat kontakt s ães-

k˘mi kolegy, byÈ je dûlilo stylové

zamûfiení i jazyková bariéra.

O tom, Ïe pohyb mÛÏe b˘t srozu-

mitelnûj‰í dorozumívací prostfie-

dek neÏ dva pfiíbuzné jazyky,

svûdãila ostatnû i komunikace

ãesk˘ch lektorÛ a polsk˘ch taneã-

níkÛ bûhem tréninkÛ. Na otázku,

jak se spoleãnû dorozumí-

vali, odpovídají ãlenky skupiny

Move2you Monika a Lucka:

„Pfii tanci rukama nohama, opa-
kují po nás pohyby, to je v poho-
dû. Zkou‰íme na nû mluvit anglic-
ky, ale moc nám nerozumí. Fun-
gují jenom otázky OK? nebo
Problém?“
Soustfiedûní vyvrcholilo ve stfiedu

23. ãervence závûreãn˘m vystou-

pením v‰ech zúãastnûn˘ch taneã-

níkÛ, pfii kterém mohli pfiedvést

pfied publikem, co se bûhem tré-

ninkÛ nauãili. Ukázali nûkolik

krátk˘ch hiphopov˘ch choreo-

grafií a ve finále nastoupili na

parket prakticky v‰ichni.

Místostarosta Jaroslav Kala, kte-

r˘ se s polsk˘mi hosty za mûsto

R˘mafiov rozlouãil, jim jako dá-

rek vûnoval volnou náv‰tûvu jifií-

kovské galerie fiezbáfie Jifiího

Halouzky a hradu Sovince. ZN

Tanec jako spoleãná fieã

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

âajovna v Mûstském muzeu R˘mafiov
Ve ãtvrtek 10. ãervence se ven-

kovní terasa muzea promûnila

v provizorní ãajovnu. Probûhla

zde pfiedná‰ka Mgr. Jifiího Karla

„St˘kání, pot˘kání a míjení

s Asií u nás a v nás“. Pojednávala

o vlivech asijsk˘ch etnik na ev-

ropské osídlení. V souvislosti

s tím pfiipomnûl pan Karel hojné-

mu poãtu posluchaãÛ jazykové

skupiny nacházející se na evrop-

ském kontinentû a kofieny sou-

ãasného ãeského jazyka. Svou

pfiedná‰ku pojal velmi zajímavû

a ze‰iroka. Zaujatí posluchaãi

byli obsluhováni „Japonkou“,

která jim nabídla nûkolik druhÛ

ãajÛ. Kamila H˘Ïová,
Lenka Baborovská

Mûstské muzeum R˘mafiov
galerie Pran˘fi

2. 8. - 27. 8. 2008

Co se dûje v trávû
Tomá‰ Ludwig

makrofotografie
fauny a flóry

z území Drakova
u Vrbna pod PradûdemFoto: archiv muzea
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pozvánka na novou v˘stavu

2. - 27. srpna    Josef âapek (kresba, grafika)

BohuÏel tahle linolea to je tuze hrubá technika, neodpovídají dost citlivû tomu, co je v pÛvodních kresbách;
mnohem radûji dûlám lept nebo litografii... (J. âapek S. K. Neumannovi 1917)

O ãlovûku, kter˘ se necítil nijak od kosti b˘ti grafikem
Málokdy má náv‰tûvník galerie tak ojedinûlou

a neobvyklou pfiíleÏitost setkat se s dílem velké-

ho a pfiitom zemitû lidského umûlce, tak známé-

ho, milého a skromného ãlovûka, jak˘m b˘val

Josef âapek. Jeho obdivuhodné linofiezy, kres-

by a jedin˘ olej s pohnutou historií spatfiíte, po-

kud se rozhodnete ve dnech 2. - 27. srpna 2008

nav‰tívit sály Galerie Octopus v r˘mafiovském

muzeu. V̆ stavu se podafiilo instalovat jen díky

velké laskavosti nejbliÏ‰ích pfiíbuzn˘ch autora.

Aãkoli stûÏí najít mezi námi nûkoho, kdo by ne-

znal literární a v˘tvarn˘ odkaz sourozencÛ

âapkov˘ch, kter˘ je nespornû svûtov˘ a záro-

veÀ tak naléhavû ãesk˘, vzpomeÀme v drobné

zkratce jejich Ïivotních osudÛ. Nejstar‰í Helena

(*1886), bratr Josef (*1887) a nejmlad‰í Karel

(*1890) proÏili krásné dûtství v rodinû oblíbe-

ného venkovského lékafie v Mal˘ch SvatoÀovi-

cích a Úpici na pÛvabném Trutnovsku.

Helena se za prvé republiky provdala za spiso-

vatele a diplomata Josefa Palivce (1886-1974)

a je autorkou nûkolika kníÏek, v nichÏ se nejed-

nou vrací k dûtství a sv˘m milovan˘m bratfiím.

Za války se manÏel úãastnil odboje a jen zázra-

kem pfieÏil nacistick˘ Ïaláfi na Pankráci v letech

1944-5. Roku 1949 básníka znovu zatkli a ko-

munistická justice jej odsoudila ke dvaceti le-

tÛm vûzení v souvislosti s vylhan˘m procesem

proti Miladû Horákové. Vrátil se roku 1959.

Byli pak spolu jen krátce, Helena t˘raná neustá-

vajícím podezíráním, nejistotou a ‰ikanováním

ode‰la na vûãnost za dva roky.

Mezi nejvût‰í ãeské a svûtové spisovatele mezi-

váleãného období i na‰í literární historie vÛbec

patfií Karel âapek. Je dodnes ãten˘ a neustále

pfiekládan˘ do v‰ech jazykÛ vãetnû asijsk˘ch.

Za prvé republiky patfiil k elitnímu kruhu páteã-

níkÛ, filosofujících intelektuálÛ kolem prezi-

denta Tomá‰e Gariggua Masaryka. Své místo si

vydobyl i ve v˘tvarném umûní. Pfies úctu a ne-

obyãejnou oblibu doma i v zahraniãí se stal na-

konec ve vlastní zemi cílem nevdûku, ubohosti

a ‰pinavé nepfiejícnosti anonymÛ. Jemn˘ a hod-

n˘ ãlovûk zemfiel teprve v osmaãtyfiiceti 25. pro-

since 1938, den po ·tûdrém veãeru. Olga

Scheinpflugová, jeho vûrná Ïena, skvûlá hereã-

ka a spisovatelka, jej následovala o tfiicet let po-

zdûji.

Josef âapek, star‰í z bratfií a zprvu obãas

KarlÛv spoluautor, se vyuãil tkalcem. Zvítûzilo

v‰ak malífiství, a tak léta 1904-10 vûnoval

UmûleckoprÛmyslové ‰kole v Praze. UÏ nikoli

neznám˘ literát a v˘tvarn˘ kritik vystavoval po-

prvé roku 1912. Na rozdíl od umûleck˘ch vrs-

tevníkÛ si pfiíli‰ nevûfiil v grafice a tvrdil, Ïe se

nikdy necítil „nijak od kosti b˘ti grafikem“, aã-

koli jiÏ 1908 otiskl své drobné dfievoryty a lino-

fiezy ze sféry secesního dekorativismu. Pfies

svou skromnost vytvofiil do konce 20. let nako-

nec vedle malby a kresby fascinující Ïivotní dí-

lo také v oblasti grafiky. O dva roky pozdûji jiÏ

neodolal dobovému fauvismu (emotivní kom-

pozice na ãist˘ch záfiiv˘ch plochách) a vstoupil

do skupiny spfiíznûn˘ch du‰í (Filla, Guttfreund,

Procházka, ·pála, Goãár ad.). V druhé pÛli té-

hoÏ roku se v‰ak natrvalo pfiihlásil k pfievratné,

leã neortodoxní formû kubismu (od franc. cube

- krychle), stal se ãlenem spolku Mánes a po-

stupnû zaãal redigovat fiadu umûleck˘ch ãasopi-

sÛ. Od roku 1913 se prudce rozvinula jeho mal-

ba, v níÏ pfie‰el od krajiny k figurativní tvorbû.

Styl se zdokonalil a mûnil od ostfie kubick˘ch

forem k obl˘m tvarÛm s v˘raznou konturou

a svûteln˘mi kontrasty. Obsah prací nikdy ne-

postrádal duchaplnost a pfiímûs sympaticky

chytrého a dobrotivého humoru. Válka v‰ak pfii-

nesla traumata, jeÏ vyjadfioval expresivním po-

jetím lidsk˘ch hlav. Osvobozen od váleãn˘ch

bûsÛ zaãal roku 1918 vystavovat s Tvrdo‰íjn˘-

mi (Kremliãka, Zrzav˘, Marvánek, Hofman,

·pála ad.) doma a ãasem úspû‰nû i v zahraniãí.

Poznal nadûjného poetu a grafika Bohuslava

Reynka a v letech 1920-1 poprvé ilustroval jeho

sbírky i pfieklady. Ve Florianovû Staré ¤í‰i nao-

pak vydávali jeho prózy i soubory grafick˘ch

listÛ. Na konci dvacát˘ch let se na âapkov˘ch

obrazech objevilo téma chlapisek, nejednou pfií-

slu‰níkÛ tehdej‰ího polosvûta. Ve stejném obdo-

bí pfie‰el autor od dosud bohaté grafické perio-

dy jiÏ trvale k dal‰ím technikám. Pfiesto vznikl

do té doby soubor grafik, kter˘ u nás nemá

v první pÛli 20. století obdoby v kvalitû ani ob-

sáhlosti a jehoÏ ãást právû vystavujeme.

Nesmírnû ãist˘ ãlovûk a filantrop se poprvé sra-

zil s nebezpeãím nacismu a fa‰ismu pfii nástupu

Hitlera k moci. Odpovûdûl s rozhofiãen˘m zkla-

máním stejnû jako na hekatomby obãanské vál-

ky ve ·panûlsku. Od hrozivé doby, kterou citli-

v˘ umûlec silnû proÏíval, se nyní utíkal do azy-

lu klidu a úsmûvného ‰tûstí. Maloval hrav˘ dût-

sk˘ svût, ale téÏ soustfiedûné rybáfie, dobrácké

hajné a opût jej osvobozovala rozmafiile barev-

ná zkratka sliãné ãeské krajiny. Svobodomysln˘

a emotivní autor nesl nepochybnû tûÏce pfied-

ãasnou ztrátu mlad‰ího bratra. Je‰tû stihl sv˘mi

posledními cykly OheÀ (1938/9) a Touha

(1939) vznést protest proti krutému oslabení ze-

mû a demokracie mnichovskou tragédií.

O víc neÏ pÛlrok rok pozdûji se stává sám obûtí

zrÛdné okupace s dal‰ími ‰piãkami ãeské inteli-

gence. Nad ránem 1. záfií 1939 zaãala druhá svû-

tová válka zákefinou agresí. Hofií nepfiipravená

Var‰ava. T˘Ï den odvléká gestapo Josefa âapka

z Îelivi a 9. záfií zaãíná dûsivá pouÈ nejobáva-

nûj‰ími a nejkrutûj‰ími koncentráky. Dachau,

v Buchenwaldu nalézá pfiítele Emila Fillu.

Dozorci je nutí malovat rodokmeny esesáck˘ch

bestií. Pak Sachsenhausen a opût malífiská dílna.

Tajnû pfiekládá anglickou, ‰panûlskou a norskou

poezii. Nezlomili jej, pfiem˘‰lí o kvalitû sv˘ch

prací. V dopise Ïádá zniãit nûkteré obrazy, které

neuznal za zdafiilé. ManÏelka Jarmila poslechla,

díky Bohu jen zãásti. Roku 1942 pí‰e svou prv-

ní báseÀ Za bratrem Karlem. 25. února 1945,

kdyÏ témûfi konãí ‰ílencÛv reÏim, je‰tû nejhor‰í

z táborÛ, Bergen-Belsen. Mezi vyhladovûl˘mi

lidsk˘mi stíny se ‰ífií tyfus. Josef âapek je moÏ-

ná Ïiv je‰tû 13. dubna. O nekoneãné dva dny po-

zdûji osvobozuje lágr jednotka 11. britské obr-

nûné divize. Josef âapek se nevrátil. UÏ se asi

nikdy nedozvíme o jeho posledních chvílích ani

místû posledního odpoãinku daleko od domova.

V sálech Galerie Octopus mÛÏete zhlédnout aÏ

na jedinou v˘jimku nádherné kubistické grafic-

ké listy a kresby z let 1918 aÏ 1927. Drobné li-

nofiezy jsou ti‰tûny jako originální grafické listy

pfiímo z matric a návrhy k ilustracím nakreslil

Josef âapek tuÏkou. Kromû nûkolika v‰echny

doprovázely básnické sbírky nebo beletrii zná-

m˘ch ãesk˘ch a evropsk˘ch spisovatelÛ. Jedná

se o mystické Pásmo Guillama Apollinaira

(1919), jímÏ poãala intenzivní spolupráce

s Josefem Florianem a Bohuslavem Reynkem,

kterému âapkovy grafiky tak uãarovaly, Ïe se

osmûlil, aã sám skvûl˘ grafik, poÏádat âapka

o ilustrace k pfiekladÛm i vlastním lyrick˘m

sbírkám. Osmatfiicet svûÏích a hrav˘ch obrázkÛ,

pozdûji zãásti kolorovan˘ch, doprovodilo

ReynkÛv pfieklad díla Tristana Corbiéra Armor

(1922). Naivisticky prostou, av‰ak v˘tvarnû ra-

finovanou stylizací obohatil krásn˘ Román zají-

cÛv (1920) od Francise Jammese. Zcela ojedi-

nûlou a originální hodnotu získala v˘tvarná in-

terpretace lyrické prózy Levana a Matka Ïalu od

Thomase de Quinceyho (1927). Vynikající a v˘-

tvarníkovi nejbliÏ‰í spirituální sbírku básní mla-

dého Reynka Rybí ‰upiny (1922) doplnil patrnû

nejlep‰ími ilustracemi vÛbec. Asi neuvûfiitelné

du‰evní spfiíznûní obou vynikajících literátÛ

a v˘tvarníkÛ se v dílku dokonale prolnulo, tak-

Ïe se úãinek díla znásobil.

Vzácná v˘stava je pfiedev‰ím na‰ím upfiímn˘m

holdem velkému pfiíslu‰níku ãeského národa

a rodinû, jíÏ bylo projít v‰emi tragédiemi stfied-

ní Evropy i na‰eho státu a nést po v˘sluní obdi-

vu stateãnû a pfiece s láskou k ãlovûku následky

lidské malosti, krutosti, zloby, závisti a nenávis-

ti. Je uznáním a dÛvûrou k na‰í galerii, její hod-

notné osmnáctileté ãinnosti i kulturním R˘ma-

fiovanÛm a pravideln˘m náv‰tûvníkÛm z ‰ir‰ího

okruhu Moravy a Slezska. Nabízíme to nejcen-

nûj‰í z úÏasnû pfiebohaté doby ãeského mezivá-

leãného umûní a vûfiíme, Ïe k nám najdou cestu

v‰ichni, kdo od ‰kolních lavic s úctou vyslovují

jméno bratfií âapkÛ, neboÈ nebylo vût‰ích, ale

i ti, pro nûÏ jsou nyní velk˘m objevem v dospí-

vání i ãasné dospûlosti. Galerie Octopus
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Z historie

Osud tfiebovského sochafie Severina Tischlera
Severin Tischler, autor sochy sv. Jana

Nepomuckého na námûstí Míru, nepatfií me-

zi nejznámûj‰í sochafie a fiezbáfie severomo-

ravského baroka, neboÈ mu osud nedopfiál

dostatek ãasu, aby se propracoval k vrcholu,

ale má mezi nimi své nezanedbatelné posta-

vení. Moravská Tfiebová totiÏ tehdy patfiila

k severní Moravû, nikoli k v˘chodním

âechám, kam ji uÏdíbl nûkter˘ z veliká‰-

sk˘ch soudruhÛ ministersk˘ch úfiedníkÛ roku

1960, coÏ dodnes ponechalo v‰echny zcela

klidn˘mi.

Narodil se 12. 10. 1705 ve Svitavách, ale

pfiestûhoval se do Moravské Tfiebové, zde se

uÏ jako dospûl˘ osmadvacetilet˘ muÏ a so-

chafi 18. 6. 1733 téÏ oÏenil a zakoupil dÛm.

V Tfiebové mûl také svou dílnu, kde praco-

val. Otevfien˘ a kamarádsk˘ chlapík mûl

mnoho pfiátel z oboru. Mezi nejbliÏ‰í

patfiili malífi J. T. Supper se sochafii

Franti‰kem Pacákem a Franti‰kem Seitlem

z Moravské Tfiebové.

Tischler vyzdobil tfiebovsk˘ farní chrám

ãtyfimi postavami evangelistÛ. Mezi jeho v˘-

znamné práce mohl patfiit i mariánsk˘ sloup

v Uniãovû, na nûjÏ získal zakázku roku 1735,

ale byl nakonec dokonãen ve spolupráci

s Antonínem Heinzem, autorem soch Panny

Marie a dal‰ích svûtcÛ, které vytvofiil v le-

tech 1735-1742, coÏ moÏná odráÏí zdravotní

stav Tischlera. Jeho prací, kterou získal 

2. fiíjna 1730 pod jménem Stolafi (pfieklad

jména Tischler), je téÏ nádhern˘ piccolomi-

niovsk˘ erb umístûn˘ nad vstupním portálem

náchodského zámku. Nejv˘znamnûj‰í prací

se stal pozoruhodn˘ oltáfi ve farním kostele

v âeské Skalici, vytvofien˘ kolem roku 1732.

Do stejného období patfií téÏ sv. Cyril

a Metodûj a dva letící andûlé na kruchtû kos-

tela sv. Bartolomûje v Bohuslavicích

u Prostûjova. Také v kostele sv. Tfií králÛ

v Bfiidliãné je volnû umístûna mistrova dfie-

vofiezba sv. Josefa. Podílel se i na zafiízení

kostela sv. Linharta ve Vysok˘ch

Îibfiidovicích, nyní v místní ãásti Hanu‰ovic,

k jeho pracím patfií neobyãejnû zdafiilé a vy-

spûlé souso‰í prosebníkÛ, Ïena s dítûtem

a dva vûzni v okovech, které umístil nad boã-

ní portály.

Jeho muãedník Jan Nepomuck˘ ve spodní

ãásti hlavního r˘mafiovského námûstí patfií

ke standardním plastikám nejoblíbenûj‰ího

ãeského kfiesÈanského svûtce, kterého najde-

me kromû jiného snad na kaÏdém mostû

u nás i v b˘valém Rakousku-Uhersku, v celé

Evropû a nejdále aÏ v latinsk˘ch zemích.

Kromû toho, Ïe se povaÏuje za ochránce zpo-

vûdního tajemství, je totiÏ patronem mostÛ.

CoÏ pochopíme, pokud známe jeho osudy,

jak je pfiedkládá církevní legenda, podle níÏ

byl umuãen pfii v˘slechu právem útrpn˘m,

protoÏe neprozradil, co se dozvûdûl od krá-

lovny pfii zpovûdi, a byl svrÏen s mostu.

Není samozfiejmû úãelem této stati, abychom

diskutovali o rÛzn˘ch a nûkdy docela hlou-

p˘ch názorech, podstatné je, Ïe se kult svût-

ce v R˘mafiovû objevil neobyãejnû rychle.

Nepomuk byl totiÏ svatofieãen papeÏem

Benediktem XIII. roku 1729 a jiÏ po ãtyfiech

letech (1733) stála svûtcova socha na jedno-

duchém barokním soklu v R˘mafiovû.

Událost mÛÏeme srovnat s je‰tû rychlej‰í in-

stalací drobného obrazu Jana z Pomuku

v kostele sv. archandûla Michaela

(RÛÏencová kaple) od pûtadvacetiletého Jana

Kry‰tofa Handka dokonce jiÏ roku 1729.

Kromû toho snad je‰tû pfiipomenout, Ïe r˘-

mafiovsk˘ Jan Nepomuck˘ není jedinou au-

torovou sochou svûtce. Dal‰í vytesal z pís-

kovce pro kostel sv. Michala v Branné

ve stejném roce (1733), plastika stojí mezi

pilífii v˘chodního závûru haly v boãní kapli.

Nadûjn˘, velmi pracovit˘, ale ne‰Èastn˘ so-

chafi, kter˘ b˘vá fiazen k okruhu kolem vyni-

kajícího Matyá‰e Brauna, se nedoÏil pfiíli‰

vysokého vûku, neboÈ zemfiel uÏ v osmatfii-

ceti letech nûkdy pfied listopadem roku 1743.

Vdova zdûdila jeho dÛm v Moravské

Tfiebové, smutek dlouho nenosila a po jeho

smrti se znovu provdala.  Mgr. Jifií Karel
Literatura: Karel, J.: Památka na velk˘ mor
roku 1680, R˘mafiovsk˘ horizont 4, R˘mafiov
1999; AB kulturních památek âeskosloven-
ska, Praha 1985; Leisching, J.: Kunstges-
chichte Mährens; Toman, Prokop: Nov˘
slovník ãeskoslovensk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ
II. L-Î, Praha 1947; Samek, B.: Umûlecké
památky Moravy a Slezska I. A-I (vyobraze-
ní str. 469 a 85), Praha 1994.

O ãem se mluví
VáÏení ãtenáfii, jistû se k nûkte-

r˘m z vás donesla zpráva, drb,

zkrátka informace, Ïe taneãní

soubor Jes konãí svoji dosavadní

ãinnost. Chtûla bych tímto v‰e

uvést na pravou cestu. Je prav-

dou, Ïe já jako trenérka, vedoucí

a choreografka konãím svoji ta-

neãní éru. Vûfite mi, Ïe se mi to

nefiíká vÛbec snadno, a také ne-

vím, jak se s tímto faktem vy-

rovnám dál. DÛvodem jsou zdra-

votní problémy, které jiÏ nedo-

káÏi regulovat. KaÏd˘ ãlovûk,

kter˘ dûlá aktivnû tanec nebo

sport, zjistí v urãitém vûku, Ïe

tûlo jiÏ odmítá poslouchat -

zkrátka si vybírá daÀ za „x“ ho-

din stráven˘ch v tûlocviãnû té-

mûfi bez odpoãinku. Za dobu mé-

ho taneãního pÛsobení pro‰lo

souborem veliké mnoÏství dûtí,

které se mûnily v ‰ikovné a vní-

mavé taneãníky. AÈ uÏ to byly ta-

neãnice skupiny Hot Cets, která

pracovala pfii Domû dûtí a mlá-

deÏe, nebo souãasn˘ Jes. Svou

obrovskou pílí patfiily oba sou-

bory k taneãní ‰piãce. Hot Cets

byl v dobû svého trvání nejlep‰í

soubor v okrese Bruntál v junior-

ské kategorii PTK a show dance

a Jes má na svém kontû veliké

mnoÏství úspûchÛ na republiko-

vé úrovni. KdyÏ pomineme snÛ-

‰ku diplomÛ, medailí a pohárÛ,

jsou to pfiedev‰ím dûti, mládeÏ -

zkrátka taneãníci, ktefií toto

v‰echno dokázali. Nejde tu jen

o úspûchy, jde o to, Ïe dûlají nû-

co, co je baví, co mají rádi a na

co budou nûkdy vzpomínat.

Chtûla bych podûkovat v‰em ta-

neãníkÛm za to, Ïe to se mnou

vydrÏeli (a nûkdy to nebylo vÛ-

bec lehké), za to, Ïe mû podrÏeli,

za to, Ïe bojovali, ale hlavnû za

to, Ïe byli a jsou souãástí mého

Ïivota.

Zákonní zástupci dûtí, rodiãe,

utvofiili úÏasn˘ t˘m, skvûl˘ fan-

klub, kter˘ nás doprovázel na

v‰echny soutûÏe a sdílel s námi

chvíle radosti, ale i smutku.

Nedílnou souãástí na‰eho soubo-

ru byli a jsou sponzofii.

Nesmírnû si váÏím jejich finanã-

ní pomoci a moc jim dûkuji za

jejich pfiízeÀ. Dovolte, abych je

právû zde jmenovala: Klempífi-

ství Pipa, Josef Bernátek, Katr,

a. s., paní Marika Pechová, pan

Martin Jahoda, pan Ládík Ma-

reãek, pan Zdenûk Nikl, KOM

Moravia a mûsto R˘mafiov.

Od tance neodcházím úplnû.

Budu sledovat toto dûní z pozice

porotce, protoÏe tanec je, byl

a stále bude má velká láska.

Po dohodû s vedením na‰í ‰koly

a fieditelem ZU· Jifiím Tauferem

bude taneãní soubor pracovat

nadále. Svou taktovku pfiedávám

do rukou sleãnû Alenû Daníãko-

vé. Je absolventkou taneãního 

oboru pro ZU· a také pÛsobila

jako uãitelka na ZU· v RoÏnovû

pod Radho‰tûm. Velice ráda ji

budu nápomocna a vûfiím, Ïe si

brzy získá pfiízeÀ dûtí. Moc jí dr-

Ïím paleãky. S vámi, milí ãtená-

fii, se je‰tû nelouãím. Ná‰ taneãní

soubor ãekají je‰tû tfii soutûÏe na

evropské a svûtové úrovni a já

vás budu velice ráda informovat.  

Alena Tome‰ková

Foto: archiv A. Tome‰kové
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhla‰ují
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace

próza

Lednem 2008 zapoãal druh˘ roãník literární

a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í v˘-

znamné krajanky, naivistické malífiky a bás-

nífiky Marie Kodovské, vyhla‰uje ãtrnáctide-

ník R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se Stu-

dentsk˘m klubem SVâ R˘mafiov.

Jako v pfiedchozích roãnících - nultém 2004

a prvním 2006 - mohou amatér‰tí básníci,

prozaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou

adresu redakce rymhor@seznam.cz nebo na

po‰tovní adresu R˘mafiovsk˘ horizont,

Stfiedisko volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov, své dosud nepublikované pfiíspûv-

ky - básnû, povídky a fejetony, kresby a foto-

grafie, z nichÏ budeme bûhem roku vybírat ty

nejzajímavûj‰í k oti‰tûní na stránkách na‰eho

periodika. Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe au-

tofii automaticky vyjadfiují souhlas s jeho pfií-

padnou gramatickou úpravou a zvefiejnûním.

Nutnou podmínkou je opatfiení kaÏdého pfiís-

pûvku jménem autora a kontaktem.

Po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ

a v souladu s potfiebami ãernobílého tisku

specifikujeme pravidla soutûÏe takto: v kate-

gorii poezie pfiijímáme básnû a básnické cyk-

ly v rozsahu max. 20 stran, v kategorii próza

pfiijímáme texty v rozsahu max. 10 stran, kte-

ré mohou b˘t v pfiípadû potfieby rozdûleny na

pokraãování, v kategorii ilustrace pfiijímáme

ãernobílé kresby, koláÏe a fotografie (barev-

né pouze s vûdomím autorÛ, Ïe se jejich cha-

rakter ãernobílou reprodukcí zmûní). Vûková

ani dal‰í omezení se nekladou. Neãitelné ru-

kopisné texty a jinde publikované práce bu-

dou ze soutûÏe vyfiazeny.

SoutûÏ bude otevfiena do konce srpna leto‰ní-

ho roku, bûhem záfií a fiíjna budou zaslané prá-

ce vyhodnoceny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií

budou vyhlá‰eni bûhem literárního veãera spo-

jeného s v˘stavou v˘tvarn˘ch prací na konci

tohoto roku. Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude re-

dakce ãerpat i v následujícím roce 2009. ZN

Jan Lip‰ansk˘: Bernard˘ni, pánové, zmizeli ze svûta
Probudil jsem se toho dne s po-

citem, Ïe nûco je ‰patnû. Roz-

ladilo mne to a rozhodilo cel˘

den. Ranní kávu jsem si uvafiil

v tûÏkém zamy‰lení a do práce

vyrazil zachmufien˘, jako kdyby

venku snûÏilo a já ‰el zachumla-

n˘ do koÏichu. JenÏe ve skuteã-

nosti slunce hfiálo aÏ moc, ob-

dobí dovolen˘ch probíhalo na-

plno.

Teprve kdyÏ jsem ‰el Spálenou

ulicí kolem v˘kladní skfiínû té

cestovní kanceláfie, mne to trk-

lo. V podvûdomí jsem mûl ten

plakát uloÏen˘, vÏdyÈ jsem ko-

lem nûj pro‰el minimálnû sto

dvacetkrát, a tak není divu, Ïe

právû podvûdomí hlásilo po

vãerej‰ku nûjakou chybu.

Díval jsem se na plakát, kter˘

zval na alpské lyÏování. Sto de-

vatenáckrát vypadal tak, Ïe nad

Alpami svítilo sluníãko, ze srá-

zu sjíÏdûl usmûvav˘ lyÏafi, vpra-

vo rostla protûÏ a dole pod kop-

cem sedûl radostn˘ bernard˘n,

vyplazující jazyk a s nezbytn˘m

soudkem na krku.

JenÏe vãera - jak si podvûdomí

vybavilo - ani dnes tam nesedûl.

Jinak v‰e souhlasilo - sluníãko,

svah, lyÏafi, protûÏ... I za‰edlost

plakátu, nejménû snad sto let

starého. No dobfie, tak alespoÀ

dva tfii roky ho za v˘kladem ale

su‰ili. A pfiesto zde bernard˘n

chybûl. TûÏko mohli vylepit

plakát tak stejn˘, na nûmÏ by

‰lo poznat jeho stáfií a únavu.

Nedalo mi - tramvaj pojede za

dal‰ích deset minut dal‰í, tohle

mi prostû leÏelo na srdci. Za‰el

jsem dovnitfi, kde sedûla unave-

ná holãina se ‰patnû odbarven˘-

mi vlasy i ‰patnou náladou.

Sv˘m pfiíchodem jsem jí náladu

evidentnû nezvedl.

„Hm?“ otázala se mne skoro ne-

vrle.

„Chtûl jsem se zeptat... Asi je to

blbost... Ale ten plakát ve v˘lo-

ze...“

Hodila tam okem, stále znudû-

ná, ale s trochou obav, jestli se

nedûje nûco nekalého.

„Jak to, Ïe na nûm chybí ten

bernard˘n?“

„Ber- co?“ zaskoãil jsem ji.

„No bernard˘n. Ten pes se

soudkem slivovice na krku.“

Dívala se na mne jako na bláz-

na. Pak si rezignovanû povzde-

chla. Zas nûjak˘ blázen, fiíkala

si nejspí‰e.

„Tam Ïádn˘ pes nikdy nebyl, na

tom plakátu,“ prohlásila roz-

hodnû. „S tím plakátem nikdo

nic nedûlal.“

„Ale pfiece...“

JenÏe holka po mnû loupla 

okem tak, Ïe by se pohádková

jeÏibaba nemusela stydût, takÏe

jsem rad‰i vycouval.

Her‰vec, nûkomu z nás pfiesko-

ãilo, ale já to nejsem. Co kdyÏ

sleãna vÛbec nezná rasy psÛ?

Vrtalo mi to hlavou celou cestu

do práce tramvají, tedy asi dva-

cet pût minut, plus dal‰ích sedm

minut cesty do kopce, a pak dal-

‰ích sedm minut, neÏ nabûhl po-

ãítaã a kávovar splnil svou kaÏ-

dodenní povinnost.

Zamy‰lenû jsem si sedl s ‰álkem

kávy v ruce k poãítaãi a místo

své práce otevfiel vyhledávaã.

Internet dnes na‰tûstí bûÏel.

Na slovo „bernard˘n“ neznal

ani jeden vyhledávaã odpovûì.

Dokonce ani v‰emocn˘ Google.

To uÏ mi pfii‰lo skoro jako spik-

nutí. Zapfiem˘‰lel jsem a dal vy-

hledat encyklopedie psÛ.

CoÏ o to, na internetu se jich

povalovalo hned nûkolik - ale

ani zde jsem nemûl ‰tûstí.

Îádná internetová encyklopedie

psÛ neznala bernard˘ny.

Copak jsem skuteãnû blázen?

Místo obûda jsem vyrazil do

knihovny a tady si vyÏádal k na-

hlédnutí kniÏní encyklopedie

psích plemen, ty nejdetailnûj‰í.

Listoval jsem svazky a postup-

nû propadal panice - ani tady se

bernard˘ni nenacházeli. Na‰el

jsem basety, belgické ovãáky,

bi‰onky, bloodhoundy, boxery...

brabantíky i boloÀské barevné

psíky, barzoje a barbety, beau-

cerony, bulteriéry, briardy ãi

bruselské grifony. Bulmastify.

Bernard˘na jsem ale nena‰el ani

v sekci Neuznaná plemena psÛ.

AÏ jsem si vzpomnûl, Ïe bernar-

d˘n je oficiálnû pfiece Svatober-

nardsk˘ pes! Uff, oddechl jsem

si. V‰echno urãitû vzniklo tím,

Ïe naz˘vám tohohle psa ne-

správn˘m názvem! No jasnû,

pak mám bernard˘na najít, kdyÏ

se vlastnû nejmenuje bernard˘n!

Pohodiãka, otevfiel jsem nyní

encyklopedie na správné strán-

ce pod S.

Ale pfiece jen mi nebylo pfiáno.

Zatmívalo se mi pfied oãima,

kdyÏ jsem nena‰el ani Svato-

bernardského psa. Na obrázcích

v tlust˘ch svazcích se nenachá-

zel jedin˘ pes, kter˘ by bernar-

d˘na pfiipomínal. S ironií jsem

dokonãil my‰lenku. Tehdy dáv-

no, kdyÏ jsem si o bernard˘nech

ãetl a kde se psalo, jak se sku-

teãnû jmenují, se na konci textu

objevila totiÏ je‰tû jedna vûta:

„MoÏná zámûna: Nepravdûpo-

dobná.“ Cha cha.

V práci jsem mûl problémy

s pozdním pfiíchodem, a tak

jsem bernard˘ny alespoÀ nave-

nek pustil z hlavy. Pátral jsem

po nich dál, uÏ jen sem tam

a nahodile - tfieba jsem zavolal

do nûjakého kynologického

spolku nebo psího útulku, zda

mají bernard˘na. Ale ani tento-

krát jsem nemûl ‰tûstí.

Do‰lo mi, Ïe mám v podstatû jen

dvû moÏnosti - buì ve svém pát-

rání pokraãovat a nechat se ãa-

sem zavfiít do blázince, nebo si

prostû alespoÀ na bernard˘ny 

uchovat památku v mysli - a nû-

co o nich pro sebe napsat alespoÀ

takto na papír - a jinak mlãet.

Bernard˘ni v‰ak ve skuteãnosti,

pánové, zmizeli ze svûta - a my

jsme si toho ani nev‰imli. A já

se stále více - pfii mnoha ranních

probuzeních - dûsím pfiedstavy,

kolik podobn˘ch vûcí a tvorÛ

zmizelo z na‰eho kaÏdodenního

Ïivota - a my si toho ani ne-

v‰imli!
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Kam na v˘let

Do Velké kotliny po nauãné stezce
Velká kotlina se rozkládá na jiho-

v˘chodním svahu hory Velká ho-

le v nadmofiské v˘‰ce od 760 m do

1370 m. Lze ji nav‰tívit jen pû‰-

ky pfiibliÏnû od konce dubna do

konce fiíjna podle poãasí, v zim-

ních mûsících je cesta uzavfiena.

Kdo se chce podívat zblízka na

v˘jimeãnou pfiírodu Velké kotli-

ny, musí se sem vydat po modré

turistické znaãce. Tato znaãka

vede od nádraÏí v Malé Morávce

pfies Karlov a Velkou kotlinu na

Ovãárnu. Pro ãást cesty v obou

smûrech je moÏné pouÏít autobu-

sové spojení, a to z Malé Mo-

rávky do Karlova ke garáÏím, 

anebo z Hvûzdy u Karlovy

Studánky jet na Ovãárnu kyva-

dlovou dopravou. Pfiechod hor

v‰ak ukáznûn˘ náv‰tûvník musí

vykonat pû‰ky, protoÏe bude pro-

cházet Národní pfiírodní rezerva-

cí, kde se lze pohybovat pouze

po znaãen˘ch turistick˘ch

cestách. Z Karlova do Velké kot-

liny vede turistické znaãení tzv.

Slezskou cestou, po levém bfiehu

fieky Moravice, která zde tvofií

pfiirozenou hranici mezi Mora-

vou a Slezskem. Na nejniÏ‰ím

místû Velké kotliny v nadmofiské

v˘‰ce 760 m najdeme první, 

úvodní panel Nauãné stezky

Velká kotlina. Z tohoto místa

jdou obû znaãení - modrá pásová

znaãka a bíl˘ ãtverec s úhlopfiíã-

n˘m zelen˘m pruhem - spoleãnû.

Projdou stfiedem rezervace, ko-

lem prameni‰tû fieky Moravice,

kde se mohou turisté osvûÏit

zdej‰í horskou vodou, a zdolají

pak celkem po pfiev˘‰ení 610 me-

trÛ délku spoleãné cesty 5,5 km.

Ve v˘‰ce 1370 m n. m. je posled-

ní, sedm˘ informaãní panel nauã-

né stezky a vyhlídka na horu

Temnou a do Velké kotliny.

V tûchto místech se k modré

znaãce pfiipojí i Ïlutû znaãená

cesta vedoucí z Malé Morávky

pfies Temnou na Ovãárnu.

Na nûkter˘ch informaãních mís-

tech nauãné stezky jsou umístû-

ny laviãky a pfiístfie‰ky, a tak je

moÏné se z tûchto míst více po-

rozhlédnout po okolí a v klidu se

dozvûdût více informací. Nej-

lep‰í pfiehled o Velké kotlinû zís-

káte ze 3. zastavení. Nûkteré za-

jímavosti uvádûné na panelech si

zde mÛÏeme zopakovat. Velká

kotlina, nebo také Velk˘ kotel,

patfií k nejv˘znamnûj‰ím a nej-

cennûj‰ím ãástem horské pfiírody

Hrubého Jeseníku, je souãástí

Národní pfiírodní rezervace Pra-

dûd. Její území s pfievládající

horninou grafitick˘m fylitem

modeloval do dne‰ního kotlovi-

tého karu dávn˘ ledovec. Tento

bezles˘ skalnat˘ amfiteátr je

i v souãasnosti udrÏován snûho-

v˘mi lavinami, které mají na Ïi-

vot tamních rostlinn˘ch a Ïivo-

ãi‰n˘ch spoleãenstev velmi dÛ-

leÏit˘ vliv. Napomáhá tomu také

pÛsobení vzduchu a hlavnû vo-

dy, která se zde vyskytuje ve

v‰ech sv˘ch skupenstvích. Tato

vzájemnû se ovlivÀující spolu-

práce pfiírodních ÏivlÛ umoÏÀuje

a udrÏuje podmínky zdej‰ího 

ekosystému jako jedineãné pfií-

rodovûdecké laboratofie. Velká

kotlina b˘vala naz˘vána bota-

nickou zahradou JeseníkÛ. Od

roku 1843, kdy byla poprvé pub-

likována kniÏnû zdej‰í flóra, sta-

la se jednou z nejznámûj‰ích

a nejcitovanûj‰ích botanick˘ch

lokalit nejen u nás, ale i ve stfied-

ní Evropû. Je také nejlépe pro-

zkoumána, i kdyÏ mnohé skupi-

ny rostlin a ÏivoãichÛ dosud po-

drobnû prozkoumány nebyly.

V souãasné dobû zde roste - ne-

bo donedávna rostlo - pfiibliÏnû

480 druhÛ, poddruhÛ a kfiíÏencÛ

vy‰‰ích rostlin, vût‰inou vzác-

n˘ch a chránûn˘ch endemitÛ, tj.

tûch, které se vyskytují pouze

zde. Vedle druhÛ arkticko-alpin-

sk˘ch se tu vyskytují i druhy tep-

lomilné. Ale Ïijí zde i Ïivoãi‰né

endemity a poãetní jsou i zástup-

ci zpûvného ptactva. Koncem

19. stol., kdy se na holích pásl

dobytek a sklízelo seno, se ve

snaze zamezit erozi a padání la-

vin ve Velké kotlinû zaãalo

i s v˘sadbou kleãe. Dnes v‰ak 

ochrana pfiírody usiluje o odstra-

nûní kleãe, protoÏe zde mnohde

dochází k zániku cenn˘ch pÛ-

vodních biotopÛ a k mizení hor-

sk˘ch rostlin a ÏivoãichÛ. Dnes

se ochranáfii snaÏí, aby pfiíroda

v rezervaci Pradûd (a nejen v ní)

patfiila k nejcennûj‰ím chránû-

n˘m ãástem pfiírody âR a tím ta-

ké EU a zafiadila se tak do sou-

stavy evropsk˘ch chránûn˘ch 

území Natura 2000.

Tohle v‰echno a je‰tû spousta

dal‰ích informací a záÏitkÛ vás

mÛÏe obohatit pfii putování

Nauãnou stezkou Velká kotlina.

PÛjdete-li z Karlova nahoru

smûrem k Ovãárnû, cesta nebude

jednoduchá, ãlovûk musí dávat

dobr˘ pozor na cestu, ale pfii od-

poãinku ve stoupání se mÛÏe 

alespoÀ více rozhlíÏet po okolí.

A tak se celá sedm kilometrÛ

dlouhá, stfiednû nároãná trasa

mezi Karlovem a Ovãárnou dá

celkem dobfie zvládnout. V‰em

zájemcÛm o pfiírodní zajímavos-

ti pfiejeme na cestu pûkné poãasí.

A nezapomeÀte, Ïe v rezervaci

se nesmí odhazovat odpad.

Informace: Mapa KâT ã. 55

Hrub˘ Jeseník, Turistick˘ prÛ-

vodce Jeseníky Olympia, Turis-

tick˘ prÛvodce Jeseníky - Kletr,

Informaãní materiály Actaea -

Natura 2000, www.jeseniky.vel-

kakotlina.cz. Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Pozvánka na R˘mafiovskou padesátku
V sobotu 13. záfií se uskuteãní tradiãní R˘mafiovská padesátka. Pfiiná‰íme podrobn˘ popis pû‰ích a cykloturistick˘ch tras, v pfií‰tím vydání 

uvedeme konkrétní dobu v˘jezdu cyklistÛ a odchodu pû‰ích turistÛ.

Popis pû‰ích tras

27 km
Z námûstí po Ïluté pfies Janovice

na Kamennou horu, zde doleva

po neznaãené cestû (asi 1 km) na

silnici (Stfiíbrné Hory - Janovi-

ce), po této silnici doprava a asi

po 200 m odboãit doleva po ne-

znaãené cestû do Dobfieãova.

Odtud dál po ãervené pod

·piãákem do Tvrdkova a k Re-

‰ovsk˘m vodopádÛm. Odtud po

zelené (zpût) pfies Skály do

R˘mafiova pfies námûstí do cíle

v SVâ.

36 km
Z námûstí po ãervené pfies

Janovice, Starou Ves, kolem

Alfrédky k Jelení studánce, zde

doleva po zelené k rozcestníku

Nad Skfiítkem, zde doleva po

ãervené ke ·karedé jedli, odtud

doprava po zelené k rozcestníku

Pod V̆ hledy. Odtud doleva po

neznaãené cestû (staré v˘hledo-

vé) k bûlidlu do Janovic a po ãer-

vené do R˘mafiova na námûstí

a do cíle v SVâ.

52 km
Z námûstí po ãervené pfies

Janovice, Starou Ves, kolem

Alfrédky k Jelení studánce. Zde

doleva po zelené na Skfiítek, do-

leva po modré k chatû pod

Rab‰tejnem, odtud doleva po

ãervené pfies Bedfiichov, Dobfie-

ãov, Tvrdkov k Re‰ovsk˘m vo-

dopádÛm. Odtud po zelené pfies
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Skály do R˘mafiova na námûstí

a do cíle v SVâ.

KaÏd˘ úãastník jde na vlastní ne-

bezpeãí. V cíli jsou turisté oãe-

káváni nejpozdûji v 18 hodin.

Pokud by nûkdo nemohl z váÏ-

n˘ch dÛvodÛ do cíle dojít, mûl

by to oznámit na telefonní ãíslo

737 030 520, 608 733 460,

728 828 403 nebo 724 247 219.

Na tato ãísla je moÏno volat

v pfiípadû zdravotních potíÏí. Je

nutné jít po vyznaãen˘ch trasách

a nevstupovat za ohradníky do-

bytãích pastvin.

Na trase 27 km je úsek od

Kamenné hory do Dobfieãova

a na trase 36 km úsek od roz-

cestníku Pod V̆ hledy do Janovic

opatfien místním znaãením. Na

kontrolách bude potvrzen prÛ-

chod do startovního prÛkazu.

Obãerstvení na cestû:

Stará Ves - Albert, Stará Ves -

Anenská huÈ, chata Skfiítek, cha-

ta pod Rab‰tejnem, restaura-

ce Tvrdkov, Janovice - hotel

U Zámku.

Popis cyklotras:

65 km
Z R˘mafiova pfies StráÀ do

Ondfiejova, Albrechtic, Vajglova,

RyÏovi‰tû, Lomnice. Z Lomnice

smûrem k rozcestí Pod

Rychtáfiem (po zelené turistické

znaãce), odtud smûr Nové

Valtefiice, Kfii‰Èanovice, Roudno.

V̆ stup na Velk˘ Roudn˘. Dále

z Roudna smûr Volárna, Nová

PláÀ, Val‰ov, Bfiidliãná, Velká

·táhle, R˘mafiov, do cíle u SVâ.

45 km
Z R˘mafiova pfies StráÀ do

Ondfiejova, Albrechtic, Vajglova,

RyÏovi‰tû, Lomnice. Z Lomnice

smûrem k rozcestí Pod

Rychtáfiem (po zelené turistické

znaãce). Odtud doleva (po mod-

ré) smûr Nová PláÀ, Val‰ov,

Bfiidliãná, Velká ·táhle,

R˘mafiov, do cíle u SVâ.

20 km
Z R˘mafiova pfies StráÀ do

Ondfiejova, Albrechtic, Vajglova,

zde doleva do Bfiidliãné, doleva

smûr Velká ·táhle, R˘mafiov, do

cíle u SVâ.

Povinná ochranná pfiilba, horské

nebo trekové kolo, nikoliv galus-

ky nebo cestovní kolo. Po silni-

cích prÛjezd za bûÏného provo-

zu.

KaÏd˘ úãastník jede na vlastní

nebezpeãí. V cíli jsou turisté 

oãekáváni nejpozdûji v 17 hodin.

Pokud by nûkdo nemohl z váÏ-

n˘ch dÛvodÛ do cíle dojet, mûl

by to oznámit na telefonní ãíslo

737 030 520, 608 733 460,

728 828 403 nebo 724 247 219.

Dobrou pohodu na cestû pfieje
KâT R˘mafiov

ZpÛsob léta jeví se b˘ti (zatím) setrval˘
Hned na úvod oznamuji, Ïe dal‰í fiádky ne-

budou vûnovány úvahám ãi nedej BÛh snad

rozboru onoho klasického dílka Vanãurova,

známého pfiedev‰ím v podání filmovém,

n˘brÏ pÛjde o malé zamy‰lení stran cestovní-

ho ruchu na území R˘mafiovska v minulosti,

pfiítomnosti a bohdá v budoucnosti. Jen pro

upfiesnûní jest tím R˘mafiovskem mínûn dob-

rovoln˘ svazek zvan˘ MAS (místní akãní

skupina) a budoucností tfieba hned pfií‰tí rok

2009. TudíÏ pomyslné karty jsou rozdány...

Je nás asi jen pár jedincÛ, ktefií sbíráme nej-

rÛznûj‰í doklady t˘kající se minulosti území

b˘valého okresu R˘mafiov, osídleného do ro-

ku 1945 nûmeck˘mi obyvateli témûfi stopro-

centnû. Snad s v˘jimkou Lomnice, kde bylo

postupnû usídleno asi dvacet ãesk˘ch rodin.

A v˘jimky odedávna potvrzují pravidla.

Nûmci po staletí Ïijící v tomto kraji dokona-

le znali Ïivotní prostfiedí a své znalosti doká-

zali dobfie vyuÏívat uÏ od sam˘ch poãátkÛ

cestovního ruchu v jeho ponûkud archetypál-

ní podobû; mínûna jsou tím náboÏenská pro-

cesí, poutû, které pozvolna zaãaly pfierÛstat

v jiné formy poznávání krajiny. Cestování

pfiírodou stále více pozb˘valo spirituální (du-

chovní) náplnû a pocestní se více zajímali

o jiné pozoruhodnosti. Lidé cestovali stále

více individuálnû, stravovali se v hostincích,

kde mnohdy i pfiespávali. S rozvojem dopra-

vy se zaãaly vzdálenosti krátit a pak uÏ byl

jen krÛãek k vydávání nejrÛznûj‰ích bedek-

rÛ, dnes fiíkáme prÛvodcÛ, v ti‰tûné podobû.

Bohat˘ v˘bûr místních publikací, smûrníkÛ,

prÛvodcÛ a v neposlední fiadû pohlednic byl

pfiíznaãn˘ uÏ v dobû pfied první svûtovou

válkou. V mnohatisícov˘ch nákladech je

produkovala tfieba i nakladatelství v hlavním

mûstû, tedy ve Vídni.

Aby nebylo m˘lky, t˘kají se na‰ich obcí,

Dûtfiichovem poãínaje a Horním Mûstem

konãe. Co v‰echno do nich uÏ tehdy dokáza-

li „nacpat“ a jak zlid‰tit, zpopularizovat dnes

uÏ neexistující turistické destinace. Ano,

zrovna RyÏovi‰tû s okolím.

Po svûtové válce, té první, se s jistou dávkou

vervy pustili na vesmûs nûmeckou pÛdu

i ãe‰tí turisté. Stálo by to urãitû nûkdy za

zmínku, sem tam Ïijí je‰tû pamûtníci, dají se

sehnat ãasopisy i prÛvodce. Mírnû stoupající

tendenci „zafiízl“ Mnichov 1938 a vlastnû lze

fiíci, Ïe od té doby se pfies více nebo ménû

slibné pokusy turistick˘ ruch v na‰em regio-

nu dobfie zorganizovat a tím i oÏivit nepoda-

fiilo. Pfiíãin je jistû více a dalo by se debato-

vat, co tím „básník myslí“. Ne, nezaãínejme

v‰e svádût na dobu vlády jedné strany, bylo

by to laciné a ne zcela pfiesné. Zato o více ne-

gativních faktorech uniformního, snad dobfie

mínûného, ale ve sv˘ch dÛsledcích necitlivû

a ménû kulturního statkáfiství by se diskuto-

vat dalo. Pfiipomínalo by to pro zmûnu dal‰í-

ho dnes uÏ klasika, kter˘ ústy jistého majora

T. fiíká: „âo bolo, to bolo. Terazky zme...“

Máme, co jsme zdûdili, a mÛÏeme, co chce-

me. S heslem o penûzích aÏ v první fiadû.

Opravdu je to mnoÏství penûz jedin˘m ãini-

telem, kter˘ ovlivÀuje v‰e? Je jich opravdu

tak málo? Hlavnû v‰ak: víme opravdu, co

bychom za ty peníze mûli pofiídit? Není pro

nûkteré schÛdnûj‰í cestou pouÏít slu‰né ãást-

ky na tak zaruãenû „kulturní“ zabezpeãení

dnÛ obcí ve formû skákacího hradu, pivních

setÛ nebo stanÛ pro eventuální ochranu pfied

de‰tûm? KdyÏ se objedná bfiinãivá dechovka

a dvû tfii moderní kapely, je stotisícovka ma-

l˘m penízem. A o turisty aÈ se stará hospod-

sk˘, my turistovat nepotfiebujeme a vÛbec

nevíme, co bychom tûm cizím dotûrn˘m li-

dem mûli ukazovat, Ïe? My také nikam nele-

zeme, no ne?

Teì se ocitáme na rozcestí, kdy slovnû nû-
kdy zcela konkrétní obecní ãinitelé na jedné

stranû sice uznávají (byÈ vlaÏnû) tendence

k rozvoji cestovního ruchu, ale za podmínek,

Ïe nám oni vybudují pro tento úãel zcela ne-

postradatelné bazény s vyhfiívanou vodou,

sauny, tenisové kurty ãi hfii‰tû alespoÀ mini-

golfu, a my jim to teda schválíme...

No vidíte, není co fie‰it a ani to moc nebole-

lo! Hlavnû Ïádné vize, Ïádné nové my‰lenky,

Ïádné vyãuhování z fiady. Mít své jisté a vy-

drÏet je‰tû nejménû jedno volební období.

Pfiikyvováním nikoho neurazí‰.

Nevidûl bych to tak ãernû, fiekne leckdo,

a samozfiejmû na tom bude kus pravdy, v‰e je

relativní a záleÏí na úhlu pohledu.

âlánek vzniká na zaãátku ãervence, a tak se

jdûme podívat na to, co a jak konkrétnû

v‰ichni ti ãinitelé, nezáleÏí na tom, zda dob-

rovolní, nebo v rámci placen˘ch funkcí, pro

leto‰ní sezónu v regionu R˘mafiovska pfiipra-

vili. Nedotazujeme se telefonicky v kancelá-

fiích nebo na internetu a vynechejme i na‰e

dvû nejvût‰í sídla R˘mafiov a Bfiidliãnou.

Nebylo by to fér vÛãi mal˘m sídlÛm, takové

infocentrum v R˘mafiovû rozhodnû patfií

k tûm nejlep‰ím, které na cestách po na‰ich

vlastech poznáváme. Vazba na muzeum je

velmi úãelná, v Bfiidliãné slouÏí infoautomat

a obãas v˘vûsní skfiíÀky.

Ale co jinde? Hornomûstsko je uÏ sly‰et sla-

bûji, ale má ‰tûstí na „pablik rilej‰ns“ na-

mnoze zásluhou pana Kadlece z âeské-

ho rozhlasu Olomouc, kter˘ dokáÏe vykfiesat

z místa, kde skoro nic není, spoustu fakto-

grafick˘ch údajÛ a prezentovat je v rozhlase

i televizi. Viz Toulavou kameru s reportáÏí

o unikátních sochách u Rudy ãi Re‰ovsk˘ch

vodopádech a chystají se dal‰í. AlespoÀ do

urãité míry se tak zaãíná bofiit pfiedstava

o na‰em kraji jako o nevzhledn˘ch obcích

s nûkter˘mi ostudnû rozdrban˘mi chalupami,Ruda
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mrtv˘mi kravíny, fiíznut˘mi více nebo také

ménû udrÏovan˘mi paneláky, a to hned za

humny mûsta R˘mafiova.

Nabízí se otázka, co pro pfiiblíÏení kraje do

civilizované Evropy dûlají místní média, dfií-

ve okresní nebo krajská. Dûlají, co dûlají...

Ostatnû i zdej‰í informovanost je na úrovni

bodu nula. Kolik vydrÏelo vycházet na úze-

mí MASky místních plátkÛ? Proã tomu tak

je? Máme v˘born˘ Horizont, Ïel jeho dosah

do obcí je jednostrann˘, nedá se tam sehnat

a v obcích se neví, proã by se tam mûl do-

stávat a proã by jej lidé mûli ãíst! Jak se pak

ale v‰echny ty urãitû uÏiteãné a promy‰lené

plány dostanou uvnitfi mikroregionÛ z centra

k lidem, kdyÏ v samotn˘ch obcích se infor-

mace a tím i vazba zastupitelstvo - obãan 

omezuje na mnohdy velmi struãn˘ a nesdûl-

n˘ papírek na úfiední desce obce? Kolik lidí

v mal˘ch obcích má moÏnost internetu, víme

- nûkdy se dají spoãítat na prstech.

TudíÏ spoléhat na tu televizi? Na koho se má

televize obrátit, je ale problematické.

Redaktofii snaÏivû pfiijedou do obce, ale uÏ

první setkání s nûkter˘m pfiedstavitelem je

studenou sprchou. Nevím, nezajímám se,

u nás nic není, nemám ãas, va‰e starosti bych

chtûl mít... Propagaãní materiály Ïádné, po-

hlednice jako by ji navrhoval malífi pokojÛ,

tipy na ãlovûka, kter˘ by nûco vûdûl, Ïádné.

Pfienosov˘ vÛz jede obcí plnou vûãnû vystr-

ãen˘ch popelnic, místy pfiipomínající skan-

zen zemûdûlské techniky. Ono je vlastnû

dobré, Ïe sem nikdo nechce pfiitáhnout turis-

ty a tím peníze a pracovní pfiíleÏitosti.

Nejsme pfiece nûkde v Rakousku, u nás

zdechl pes.

Na konci tunelu svût˘lko ale je: mohly by se

u nás postavit vûtrné elektrárny. Turisti se

sem jen pohrnou, pfiibude zvûfie a bude levná

a téÏ zdravá elektfiina. ZpÛsob tohoto my‰le-

ní není sice v‰eobecn˘, leã zdá se b˘ti nej-

ménû pro leto‰ní rok setrval˘. 

Jaroslav Chytil

Organizace a spolky

Místní akãní skupina R˘mafiovsko
nabízí kalendáfi 2009

Dal‰í po‰tolky vyvedly mladé
Na balkonû
u pana Miro-
slava Vágnera
v R˘mafiovû za-
hnízdily po‰tol-
ky obecné a vy-
vedly ‰est mlá-
ìat, která v po-
lovinû ãervence
vylétla z hníz-
da. Zahnízdily
oproti ostatním
párÛm v R˘-
mafiovû tro‰ku
pozdûji. Ne v‰e-
chna mláìata
v‰ak dopadnou nakonec dobfie. V zahradû M· na ulici 1. máje bylo
nalezeno zranûné mládû, jehoÏ poranûní kfiídla je tak váÏné, Ïe uÏ ni-
kdy nebude létat. Lépe dopadl zranûn˘ mlad˘ jestfiáb lesní, kter˘ byl
nalezen ve Velké ·táhli. Ornitologové Miroslav Glacner a Jan
Dobroviã mu poskytli základní o‰etfiení a ve spolupráci se záchranou
stanicí ve Stránském bude vypu‰tûn zpût do pfiírody. Na fotografii je
také mladá kavka obecná, kter˘ch se letos v R˘mafiovû vylíhlo asi 50.  

Za ornitology M. Glacner

Dovolujeme si vám touto cestou

nabídnout unikátní kalendáfi

Jeseníky 2009, kter˘ vznikl na zá-

kladû jiÏ dvouleté spolupráce

mûst a obcí v Jeseníkách. Origi-

nální fotografie z dílen pfiedních

jesenick˘ch fotografÛ vás zave-

dou do malebn˘ch zákoutí tûchto

hor. Zadní strany kalendáfie jsou

doplnûny turistick˘mi informace-

mi a pfiehledn˘mi mapami jedno-

tliv˘ch regionÛ, které umoÏní

v‰em milovníkÛm jesenické pfií-

rody dané místo s rodinou nebo

pfiáteli nav‰tívit. âtrnáct˘ list kalendáfie tvofií pfiíjemné pfiekvapení

v podobû pexesa s jesenickou tematikou. Kalendáfi Jeseníky 2009 na-

vazuje na zapoãatou tradici propagace JeseníkÛ v cestovním ruchu. Je

zde pfiipraven pro va‰e obchodní partnery, pfiátele nebo rodinu. Díky

cizojazyãn˘m pfiekladÛm je vhodn˘m dárkem také pro zahraniãní

partnery. Individuální logotyp spoleãnosti mÛÏe b˘t umístûn ve spod-

ní ãásti kalendáfie, kter˘ lze objednat na www.kalendarjeseniky.cz.

MAS R˘mafiovsko, o. p. s.

Spoleãenství RomÛ na Moravû, poboãka R˘mafiov,
pofiádá 11. - 16. 8. 2008

letní tábor V Pohofianech u Olomouce

ÚâAST NA TÁBO¤E ZDARMA

Zájemci si mohou vyzvednout pfiihlá‰ku v komunitním centru SRNM
Po celou dobu letního tábora budou na dûti dohlíÏet kvalifikovaní pracovníci

Hlavní vedoucí letního tábora: Milan DaÀhel
Setkáváme se jiÏ potfietí!

Program: Spoleãnû si zasportujeme, budou se konat turnaje ve volejbalu,
vybíjené, fotbalu a dal‰ích míãov˘ch hrách.

Poznáme okolní pfiírodu a nebude chybût ani stezka odvahy.
Cenné odmûny vítûze neminou!!!

Pfiedposlední den se vyfiádíme! Bude se konat diskotéka, vystoupí romská taneãní skupina z Olomouce,
své dovednosti nám pfiedvede lamaã Ïeleza, silák Ali Moroviã.

Tû‰íme se na vás!!!

Foto: M. Glacner
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Sport

Ohlédnutí za 9. roãníkem Lord Cupu 2008
Leto‰ní roãník byl pofiádán ve spolupráci s

Operaãním programem pfieshraniãní spolupráce âR - Polsko

Bûhem konání fotbalového mist-

rovství Evropy ve ·v˘carsku

a Rakousku a na závûr domácí

fotbalové sezóny 2007/2008 po-

fiádala TJ Jiskra R˘mafiov spo-

leãnû s mûstem R˘mafiov ve

dnech 20. a 21. ãervna uÏ 9. roã-

ník fotbalového turnaje pfiípra-

vek Lord Cup R˘mafiov 2008.

Obsazení turnaje bylo naplnûno

jiÏ v únoru, kdy se muÏstva za-

ãala pfiihla‰ovat. I letos jsme

mohli zhlédnout muÏstva ze za-

hraniãí, neboÈ z polského part-

nerského mûsta k nám pfiicesto-

valo muÏstvo SK Ozimek a ze

Slovenska muÏstvo MFK Ru-

Ïomberok. Tato dvû muÏstva pak

doplnila je‰tû muÏstva SFC Opa-

va, FC Kopfiivnice, KMK Pfierov,

SK Hanácká Slavie KromûfiíÏ,

mládeÏníci Mostu z FK SIAD

Sou‰ a samozfiejmû domácí Jiskra.

Slavnostní zahájení turnaje pro-

bûhlo v pátek 20. ãervna 2008.

Pfied nastoupen˘mi muÏstvy

promluvil postupnû pfiedseda TJ

Jiskra R˘mafiov Franti‰ek Po-

hanka, dále starosta mûsta R˘-

mafiov Ing. Petr Klouda a pfied-

seda VV OFS Bruntál a ãlen VV

MSKFS Václav Vojtí‰ek. Oba

poslednû jmenovaní provedli

i na obou hfii‰tích slavnostní v˘-

kop, jímÏ zaãal 9. roãník turnaje.

V‰echny zápasy probíhaly na 

obou polovinách hfii‰tû zároveÀ,

coÏ zaruãovalo rychl˘ spád 

a atraktivnost pro diváky.

Otázkou bylo, kdo po ãtyfiech le-

tech pfievezme pohár za první

místo, kdyÏ na turnaji kralovali

hráãi z Brna, ktefií se leto‰ního

roãníku nemohli zúãastnit. Pfiá-

ním pofiadatelÛ a urãitû i hráãÛ

a divákÛ bylo hlavnû to, aby vy-

drÏelo pûkné poãasí. To se vypl-

nilo, a i kdyÏ foukal mírn˘ vítr,

poãasí fotbalistÛm pfiálo. Od

prvních minut jsme mohli vidût

spoustu krásn˘ch fotbalov˘ch

akcí, bojovnost, nasazení a ne-

jednu pûknou branku.

Po prvním dnu na tom byli nejlé-

pe hráãi z Opavy a pfiekvapivû

domácí Jiskra. Obû muÏstva ne-

ztratila ani bod. ·patnû si neved-

li ani hosté ze Slovenska, ktefií

s Opavou ztratili bod aÏ v po-

slední minutû utkání. Kvalitními

v˘kony se prezentovala i Ko-

pfiivnice a KromûfiíÏ s Pfierovem,

u nichÏ o v˘sledcích rozhodova-

ly nepatrné chybiãky ãi malá za-

váhání. Pomûrnû slu‰né v˘kony

pfiedvádûlo i muÏstvo z Mostu,

které patfiilo k nejmlad‰ím na

turnaji, a hosté z polského Ozim-

ku. Po vyãerpávajících bojích

prvního dne ãekalo na hráãe ve-

ãerní divadelní pfiedstavení pfií-

mo v areálu hfii‰tû, spojené s oh-

Àovou show.

Ke spokojenosti v‰ech druh˘

den pfiivítalo hráãe sluneãné po-

ãasí s chladiv˘m vánkem z hor.

Nejlépe se do druhého dne vy-

spali hráãi z Opavy, ktefií opût

neztratili ani bod a skórem 30:0

kralovali druhému dni turnaje.

Domácí Jiskra uÏ na tom byla

hÛfi a nenavázala na svá vítûzství

z prvního dne, coÏ ji odsunulo aÏ

na páté místo, kdy právû poráÏka

o branku s Kopfiivnicí byla roz-

hodující. SmÛlu mûli i hráãi

z Pfierova. ·tûstíãko v zápasech

se k nim moc nepfiiklánûlo a ko-

neãné ‰esté místo bylo pro nû ur-

ãitû zklamáním. O druhé místo

bojoval RuÏomberok a Kromû-

fiíÏ. O umístûní nakonec rozho-

dovalo jejich vzájemné utkání

z prvního dne, kdy RuÏomberok

vyhrál nejtûsnûj‰ím rozdílem

1:0. Na sedmém místû nakonec

skonãili hráãi SIAD Sou‰, ktefií

porazili polsk˘ Ozimek a tím

Fota: K. Furik
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hosty z Polska odsoudili k po-

slední pfiíãce. V posledním utká-

ní se diváci doãkali i nejrychlej-

‰í branky v historii turnaje, která

padla jiÏ v 10. sekundû. Její au-

tor Dominik Bejdák z KromûfiíÏe

vyrovnal loÀsk˘ rekord Marka

Zsigmunda z RuÏomberoku.

Po dramatick˘ch a vyãerpávají-

cích bojích ãekala na hráãe od-

mûna v podobû ohÀostroje a ko-

neãného vyhlá‰ení v˘sledkÛ.

V‰echna muÏstva si odnesla

krásné poháry, jeÏ dodala firma

Mauritz. První tfii muÏstva se

kromû pohárÛ mohla pochlubit

originálními medailemi. KaÏd˘

hráã obdrÏel triãko s logem tur-

naje, upomínkové pfiedmûty

mûsta R˘mafiova a pár sladkostí.

Na kluky ãekala i spousta indivi-

duálních ocenûní. Podûkování

a upomínkové pfiedmûty si odne-

sla i ãtvefiice rozhodãích, kterou

tvofiili Petr Vyroubal, Alois âe-

chák, Martin Jiru‰ a Michal

Ko‰Èál.

Slavnostního vyhlá‰ení a ukon-

ãení fotbalového turnaje se zú-

ãastnili zástupci mûsta R˘mafio-

va. Na závûr promluvil pfiedseda

TJ Jiskra R˘mafiov Franti‰ek

Pohanka, pfiedseda fotbalového

oddílu Pavel Pech a místostaros-

ta mûsta Ing. Jaroslav Kala.

Podûkovali hráãÛm, trenérÛm

a pfiedev‰ím organizátorÛm

a sponzorÛm turnaje, bez jejichÏ

pomoci by se tento fotbalov˘

svátek u nás nemohl uskuteãnit.

Touto cestou i organizátofii dûku-

jí v‰em sponzorÛm a tû‰í se na

dal‰í vzájemnou spolupráci pfii

rozvoji kopané v na‰em mûstû.  

Kamil Furik a fotbalov˘ oddíl
TJ Jiskra R˘mafiov

Koneãné pofiadí 9. roãníku

1. SFC Opava

2. MFK RuÏomberok (SK)

3. SK Hanácká Slavia KromûfiíÏ

4. FC Kopfiivnice

5. Jiskra R˘mafiov

6. KMK Pfierov

7. FK SIAD Sou‰

8. SK Ozimek (PL)

Nejlep‰í hráãi 9. roãníku
Nejlep‰í hráã turnaje: Peter Kri‰tof (MFK RuÏomberok)

Nejlep‰í brankáfi turnaje: David Muczka (SFC Opava)

Nejlep‰í stfielec turnaje: Jakub Petzuch - 17 branek (SFC Opava)

Talent turnaje: Radek Sack˘ (Jiskra R˘mafiov)

Nejrychlej‰í branka utkání: Dominik Bejdák - 10. sekunda

(SK HS KromûfiíÏ)

NejuÏiteãnûj‰í hráãi muÏstev:

Adam Helebrand (SFC Opava)

Peter Lovás (MFK RuÏomberok)

Jifií Oulehla (SK HS KromûfiíÏ)

Kristian Lokaj (FC Kopfiivnice)

Jan Kolísek (Jiskra R˘mafiov)

Jakub Hradil (KMK Pfierov)

Pavel Huml (SK SIAD Sou‰)

Tomasz Joniec (SK Ozimek)

Nejmlad‰í hráã turnaje: Franti‰ek âern˘ (SK SIAD Sou‰)

Cena Fair Play: Tomá‰ Baloun (SK SIAD Sou‰)

Smolafi turnaje: Patrik ·pejtek (SK SIAD Sou‰)
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Sprint do cíle - ukonãení R˘mafiovského desetiboje 2008
S koncem ‰kolního roku tradiãnû

konãí i R˘mafiovsk˘ desetiboj. Do

cíle se sprintuje poslední disciplí-

nou - mezi námi sportovci zvanou

‰edesátka.

Aãkoli poãasí nebylo ideální a by-

lo tfieba svaly rozehfiát, bylo to

lep‰í neÏ pfii de‰tivém vrhu koulí.

BohuÏel jsme se opût na startu ne-

se‰li v plném poãtu. SoutûÏ ods˘-

pala, na‰tûstí se letos nikomu ne-

podafiilo v zápalu boje zblízka

prozkoumat povrch dráhy.

Startovalo se v tradiãním pofiadí -

zahájili muÏi C. V̆ bornû vpadnul

do v˘stfielu Jaroslav Hofman, na-

opak start se nevydafiil favoritu

Ivu Volkovi (9,32 s) - pfii v˘borné

formû J. Hofmana (9,25 s) se na

tak krátké trati nedalo zaváhání

napravit. Na tfietím místû se ãa-

sem 9,91 s umístil Václav Orlík.

Následovaly Ïeny B, zde kraluje

v atletice Markéta Míãková a po-

tvrdila to i na sprintu (10,12 s).

O druhé místo zabojovala Alena

Jurá‰ová a v cíli byla o pÛl vtefii-

ny rychleji neÏ tfietí Jana Egidová

(11,0 s).

Pouze ãtyfii úãastnice dorazily

v kategorii Ïeny A, neboÈ se nû-

kter˘m dal‰ím nepodafiilo dostat

na závodi‰tû vãas. MoÏná ‰koda,

mohlo b˘t dosaÏeno lep‰ích v˘ko-

nÛ. Doraziv‰í závodnice byly

vzácnû vyrovnané - první tfii se

ve‰ly do 5 setin sekundy - vítûz-

ství dle cílové fotografie získala

Katefiina Koláfiová (9,50 s), druhá

o prsa dorazila Petra Dobrevová

(9, 53 s), tûsnû následována v této

disciplínû tfietí, celkovû v‰ak prv-

ní Andreou Továrkovou (9,55 s).

S minimálním odstupem pak do-

konãila Jana Pitorová (9,7 s).

Kvalitní konkurence se se‰la v ka-

tegorii muÏÛ B. Velmi hodnotn˘m

v˘konem 8,6 s jednoznaãnû kra-

loval Miloslav Slouka. Dru-

h˘ probûhl cílem Pavel Koláfi

(9,12 s), tfietí pozici vybojoval

Josef Vosyka ãasem 9,38 s.

Tfie‰niãkou na dortu byl sprint

muÏÛ kategorie A. Jako jedin˘

stlaãil ãas tûsnû pod hranici 

8 s Karel Toman (7,94 s). Leto‰ní

atletika se velmi vydafiila ve sp-

rintu druhému Pavlu Kon‰tacké-

mu - ukonãil ãasem 8,18 s. Stejnû

jako u Ïen A se i zde na tfietím

místû usídlil celkov˘ vítûz této ka-

tegorie Milan Metelka.

Opût se projevilo, Ïe r˘mafiov‰tí

uãitelé jsou nesmírnû rychlí a opa-

novali pfiední místa - minimálnû

tfiem vítûzÛm urãitû Ïáci na chod-

bách neuteãou. Dûkujeme za or-

ganizaci, vybavení a pfiípravu drá-

hy Karlu Tomanovi.

A nejen sportem Ïiv je ãlovûk, to

desetibojafii respektují a nevyne-

chávají ani jedenáctou disciplínu -

závûreãnou rozluãkovou akci.

Letos se opût uskuteãnila v ma-

lém sále SVâ. Pfiipraveno bylo

v˘borné poho‰tûní, za které patfií

dík Milu‰ce Koneãné. Zvlá‰tní

péãe byla vûnována pitnému reÏi-

mu. KaÏd˘ sportovec ví, Ïe jeho

nedodrÏování mÛÏe znaãnû zhor-

‰it pfiedvádûné v˘kony. Po úvodní

diskuzi na téma „co zlep‰it“ byly

Fota: archiv pofiadatelÛ desetiboje
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rozdány poháry pro vítûze. Bez

rozdílu pofiadí jsme si v‰ichni uÏi-

li v˘borné Ïivé muziky produko-

vané Rudolfem Heisigem a Stan-

dou Niklem. ·irok˘m repertoá-

rem z nás dokázali vyÏdímat ty

nejlep‰í v˘kony na parketu.

Vystfiídali jsme v‰echno - polku

a valãík (coÏ je v˘born˘ trénink

na l˘tkové svaly), rokenrol, kter˘

provûfií stav kardiovaskulárního

systému, hity na‰eho mládí (platí

pfiimûfienû pro v‰echny kategorie)

i plouÏáky na vyd˘chání.

Sezónu jsme ukonãili dÛstojnû ve

24:00. Pfií‰tí zaãíná uÏ v záfií! Rádi

mezi sebou pfiivítáme nové úãast-

níky - pfiíkladem v‰em mÛÏe b˘t

vítûzka kategorie Ïen A Andrea

Továrková. Její pÛsobení se dá

popsat krátce: pfii‰la, vidûla, zvítû-

zila.

Koneãné v˘sledky 32. roãníku R˘mafiovského desetiboje:

MuÏi A: Milan Metelka Karel Toman Ivo Sovi‰

MuÏi B: Miloslav Slouka Josef Svedoník Pavel Koláfi

MuÏi C: Ivo Volek Jaroslav Hofman Jan Horáãek

Îeny A: Andrea Továrková Katefiina Koláfiová Petra Dobrevová

Îeny B: Markéta Míãková Dana DoleÏelová Bohumila Koneãná

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

R˘mafiov‰tí dobrovolníci po 40 letech nesoutûÏili

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROST¤EDKÒ
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (ERDF)

INVESTICE DO VA·Í BUDOUCNOSTI

V sobotu 26. ãervence se v r˘ma-

fiovské zahradû Hedvy konal jubi-

lejní 40. roãník Memoriálu Jana

Suka - soutûÏe druÏstev dobro-

voln˘ch hasiãÛ. SoutûÏ byla roz-

dûlena na dvû ãásti - Memoriál

Jana Suka v kategorii muÏÛ a Ïen

a soutûÏ o Pohár sboru dobrovol-

n˘ch hasiãÛ.

První ãásti soutûÏe se zúãastnilo

jedenáct muÏsk˘ch druÏstev

z Nové Dûdiny, RyÏovi‰tû,

Janovic, Rájeãku, Bfiidliãné,

Sádku, Vrbna pod Pradûdem,

Lipové Lázní, z polského mûsteã-

ka Schodnia, leÏícího poblíÏ part-

nerského mûsta Ozimku, a dvû

Ïenská druÏstva z RyÏovi‰tû

a Janovic. Nejlépe si vedli dobro-

volní hasiãi ze Sádku, ktefií do-

sáhli v˘sledného ãasu 17,22 se-

kund, druzí se umístili hasiãi

z Rájeãku a tfietí druÏstvo dobro-

voln˘ch hasiãÛ z Janovic. DruÏ-

stva Ïen se umístila v pofiadí: 

1. Janovice a 2. RyÏovi‰tû. Ve

druhé ãásti soutûÏe o Pohár sboru

dobrovoln˘ch hasiãÛ zvítûzilo

druÏstvo z Vrbna pod Pradûdem,

druzí skonãili hasiãi ze Sádku

a tfietí bylo druÏstvo z Bfiidliãné.

Poprvé po ãtyfiiceti letech se

Memoriálu Jana Suka nezúãastni-

li dobrovolní hasiãi z R˘mafiova.

Podle slov nûkter˘ch organizáto-

rÛ pfietrvává nechuÈ dobrovol-

n˘ch hasiãÛ k jakékoliv ãinnosti,

pramenící z nedostateãného záze-

mí, které jim dle jejich slov mûs-

to R˘mafiov v potfiebné mífie ne-

vytváfií, podle jin˘ch zase chybûl

dostateãn˘ poãet dobrovoln˘ch

hasiãÛ, ktefií byli na dovolené ne-

bo se vûnovali organizování a za-

bezpeãení chodu samotného me-

moriálu. Nicménû na 40. v˘roãí

tento skutek nevrhá pfiíznivé svût-

lo, zvlá‰È kdyÏ se jedná o pofiada-

telské mûsto.

Na závûr konání Memoriálu Jana

Suka, jiÏ zcela mimo oficiální

soutûÏe, si mohli dobrovolníci

z fiad obãanÛ vyzkou‰et, jaké to je

b˘t hasiãem, a v pfiipravené sou-

tûÏi o finanãní obnos zmûfiit síly

s ostatními. Umístûní prvních tfií

muÏÛ vypadalo následovnû: 

1. Valchafi (14,18 s), 2. Boxan

(14,26 s) a 3. Mondeg (14,42 s).

Dámy skonãily v tomto pofiadí: 

1. Jurdiãová (16,73 s), 2. Lama-

ãová (16,78 s) a 3. Dokoupilová

(17,20 s). Pro dûti i dospûlé byla

v areálu pfiipravena fiada atrakcí

a bohaté obãerstvení. Veãer se

mohli zájemci pobavit na taneã-

ním veãeru, na kterém zahrála 

olomoucká kapela Funny Melody

a r˘mafiovské The Hero. Jubilejní

roãník memoriálu byl spolufinan-

cován z Evropského fondu pro

regionální rozvoj prostfiednictvím

Euroregionu Pradûd. 

JiKo
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Handicapovaní kuÏelkáfii se v pá-

tek 27. a v sobotu 28. ãervna roz-

jeli do Bruntálu, aby bojovali

o dal‰í cenné body zapoãítávané

do âeského poháru 2008. Na

bruntálské kuÏelnû zápolilo cel-

kem 36 hráãÛ z celé republiky.

Nejlépe si z r˘mafiovsk˘ch závod-

níkÛ poradil se soutûÏí ostfiílen˘

Zdenûk Doãkálek, kter˘ v katego-

rii TP muÏi s náskokem 59 kolkÛ

pfied druh˘m Franti‰kem Tomá‰-

kem z âKD Blansko (432 kolkÛ)

uhrál 491 kolkÛ a zvítûzil. Tfietí

pfiíãku obsadil Jaroslav Horáãek

z Olympie Bruntál (430 poraÏe-

n˘ch kolkÛ).

V kategorii LP získal prvenství

R˘mafiovák Ivo Mrhal v˘konem

373 shozen˘ch kolkÛ, na druhém

místû skonãil Jan ·merda z âKD

Blansko s 371 kolky a tfietí pozici

uhájil opût r˘mafiovsk˘ kuÏelkáfi

Karel Forcek s 371 kolky. Závod

na bruntálské kuÏelnû byl velmi

dobfie organizaãnû zaji‰tûn díky

Jaroslavu Horáãkovi z Olympie

Bruntál a hlavnímu rozhodãímu

Jaroslavu Martiníkovi, ktefií sou-

tûÏ pfiipravili na v˘bornou.

V âeském poháru 2008 zatím

v prÛbûÏném pofiadí jasnû vede

Zdenûk Doãkálek, Ivo Mrhal je na

tfietím místû a Karel Forcek je ãtvr-

t˘. Pfií‰tí závod seriálu se uskuteã-

ní 12. - 13. záfií v Ostravû.  JiKo

DrÏitelka titulu vicemistrynû

Evropy z roku 2001 v Kyjevû,

ãtvrtá na mistrovství Evropy ve

·panûlsku z roku 2000, ãtvrtá na

ME ve Var‰avû (r. 1998), mistry-

nû âR (r. 1998 Karlovy Vary)

a sedmá na mistrovství svûta

v Brnû Ludmila Glacnerová se

rozhodla po rozhovoru se státní

trenérkou opût vrátit na podzim

na závody, tentokrát v kategorii

body fitness, coÏ je jemnûj‰í for-

ma kulturistiky. Zaãala s pfiípra-

vou na mistrovství svûta, které

bude zaãátkem fiíjna ve ·panûl-

sku. Pfiipravuje se v r˘mafiov-

ském fitness centru Ládi Veleb-

ného a Luká‰e Jureãky na Pa-

lackého ulici. Majitelé fitcentra

jí s pfiípravou vy‰li vstfiíc a po-

mohli jí i sponzorsky. Po mist-

rovství by mûla Ludmila Gla-

cnerová soutûÏit za jejich fitcent-

rum L-L fitness na domácích po-

hárov˘ch soutûÏích. V pátek 

25. ãervence byla navíc uzavfiena

sponzorská smlouva s Ing.

Romanem Vepfiekem, jehoÏ firma

5. stavební, a. s., se bude podílet

jako generální sponzor na pfiípra-

vû Ludmily Glacnerové pro úãast

na mistrovství svûta. JiKo

KuÏelkáfii získali na konto dal‰í body Lída Glacnerová se vrací do kulturistiky

Mistrovství svûta v orientaãním bûhu se konalo i ve Staré Vsi

V druhém a tfietím ãervencovém

t˘dnu se v Olomouckém kraji 

odehrálo mistrovství svûta v orien-

taãním bûhu, událost, která se na

území âeské republiky konala na-

posledy pfied 17 lety. Celkem se-

dm závodÛ ãtyfi disciplín bûÏeli

závodníci v pûti rÛzn˘ch místech

kraje a jedním z nich byla i Stará

Ves u R˘mafiova.

Ve ãtvrtek 17. ãervence tu probûhl

nabit˘ program - kvalifikace i fi-

nále závodu na krátké trati.

Centrum závodu bylo umístûno

jiÏnû od hlavní silnice na Skfiítek

s pfiíchodem od odboãky na

Îìársk˘ Potok a závodním prosto-

rem byly lesy západnû od Staré

Vsi kolem V̆ hledÛ. Závodníci

startovali postupnû od 9.30, zhru-

ba od 10.00 do 11.30 pak dobíhali

do cílové arény. Podle pravidel

mezinárodní federace OB se závo-

du smûli zúãastnit v kaÏdé katego-

rii tfii bûÏci z kaÏdé zemû (a navíc

úfiadující mistfii), to znamená, Ïe

se dostavilo více jak 200 závodní-

kÛ z celého svûta. Rozdûleni byly

vÏdy do tfií skupin a nejlep‰ích 

15 z kaÏdé (tj. 45 Ïen a 45 muÏÛ)

si vybojovalo postup do finále,

které se uskuteãnilo odpoledne od

15 do 19 hodin. Nechybûlo spor-

tovní napûtí a atmosféra, to kdyÏ

‰lo nejprve závodníkÛm o postup

do finále a zejména pak pfii finále,

kdy bojovali ti nejlep‰í o medaile.

Podstatou tohoto sportu je sice ab-

solvování dané trasy v lese, takÏe

závodníky nebylo po vût‰inu doby

vidût, pro leto‰ní mistrovství svûta

v‰ak byla vyuÏita fiada technic-

k˘ch vymoÏeností, aby si diváci

pfii‰li na své. Pfii finálovém závodû

byla v cílové arénû umístûna vel-

koplo‰ná obrazovka, pfiená‰ející

zábûry pofiízené kamerami umís-

tûn˘mi v lese, zobrazující závodní

mapu i s aktuální polohou nejlep-

‰ích závodníkÛ sledovanou on-li-

ne pfies GPS nebo pfiiná‰ející jiné

poutavé zábûry a dokumenty pfii-

bliÏující sport, kter˘ je nezfiídka

soubojem s pfiírodou v pravém

slova smyslu, v nestrojen˘ch pod-

mínkách, bez ohledu na nároãnost

terénu a poãasí. Pfiímo v cílové 

arénû pak nechybûli zku‰ení spíkfii

a divácké atmosféfie napomohli

i ãe‰tí bûÏci, ktefií patfií pfiinejmen-

‰ím k ‰ir‰í svûtové ‰piãce, a tak

nechybûlo ani napûtí z oãekávání

v˘sledkÛ na‰ich barev.

Od 12 hodin se v nedalekém

Îìárském Potoce uskuteãnila

ãtvrtá etapa ‰estidenních meziná-

rodních závodÛ pro vefiejnost

Orienteering Festival. Zde si pak

mohl vyzkou‰et tento sport kaÏd˘,

do kategorie pfiíchozích bylo moÏ-

no se pfiihlásit i pfiímo na místû - 

orientaãní bûh je sport pro kaÏdé-

ho. Mapu obdrÏel kaÏd˘ na startu,

pokud nûkdo vlastnil buzolu ãi

kompas, bylo to v˘hodou, ale více

jiÏ k závodu nebylo potfieba.

Dal‰í závody mistrovství svûta se

odehrály v nedûli 13. 7. (dopoled-

ne kvalifikace sprintu v Prostûjo-

vû, odpoledne pak finálov˘ závod

téÏe disciplíny v Olomouci, kde se

pfied jeho startem na Horním ná-

mûstí odehrál i zahajovací cere-

moniál), v úter˘ 15. 7. (kvalifikace

klasické trati v Dalovû u ·tern-

berka), v sobotu 19. 7. (finále kla-

sické trati ve Skfiípovû) a v nedûli

20. 7. (závod ‰tafet rovnûÏ ve

Skfiípovû).

Více informací o ve‰kerém dûní

kolem MS v orientaãním bûhu

2008 naleznete na www.woc-

2008.cz. Podklady OÚ St. Ves

Foto: archiv L. GlacnerovéFoto: archiv Z. Doãkálka
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Bednáfi vicemistrem âeské republiky
Na mistrovství âeské republiky,
které se konalo ve dnech 4. - 5. 7.
v Tábofie, nechybûl ani Tomá‰
Bednáfi. Pfiedstavil se v závodû na
1500 m a dobûhl si pro stfiíbrnou
medaili.
Jak je zvykem, první den ‰am-

pionátu byly na programu roz-

bûhy na 1500 metrÛ. Zde se ne-

zrodilo Ïádné pfiekvapení,

a v‰ichni favorité postoupili.

Druh˘ den se na start postavilo

12 nejlep‰ích mílafiÛ âR. Hned

od startu bylo jasné, Ïe se nepo-

bûÏí rychl˘ závod, ale bude se

taktizovat. Pfiispûl k tomu také

siln˘ vítr, kter˘ provázel celé

mistrovství. „Témûfi po celou
dobu závodu bylo hodnû strka-
nic, ale to je u pomal˘ch závo-
dÛ témûfi bûÏné,“ fiíká Tomá‰.

Celé 12ãlenné pole se tak blíÏi-

lo do posledního kola v chum-

lu. Tomá‰ nechtûl nechat nic

náhodû, a tak se prodral do ãela

a nasadil k závûreãnému úniku,

kter˘ zachytili dva soupefii.

Trojce dobûhla na posledních

sto metrÛ do cíle, kde zaãal

spurt o medaile. Po tûsném fini-

‰i, ve kterém rozhodovaly seti-

ny, si Tomá‰ dobûhl pro stfiíbr-

nou medaili. „V medaili jsem
vûfiil, ale závody jsou nevyzpy-
tatelné, mÛÏe se stát cokoli,
hlavnû v tom dne‰ním, kter˘ byl
pln˘ strkanic. O to víc si váÏím
medaile,“ prohlásil po závodû

mílafi Tomá‰ Bednáfi. Na spor-

tovní pfiípravu Tomá‰e Bednáfie

pfiispívá kaÏdoroãnû také mûsto

R˘mafiov. red

Mladí hasiãi z Janovic u R˘mafiova opût uspûli
V hezkém prostfiedí u janovické-

ho zámku probûhl 29. ãervna ju-

bilejní desát˘ roãník hasiãské

soutûÏe Memoriál Jifiího Pitnera

mlad˘ch hasiãÛ u pfiíleÏitosti

120. v˘roãí zaloÏení Sboru dob-

rovoln˘ch hasiãÛ v Janovicích.

Na soutûÏ se sjela ‰piãka mla-

d˘ch kolektivÛ okresu Bruntál,

celkem devût druÏstev mlad˘ch

hasiãÛ v kategoriích mlad‰ích

a star‰ích. Memoriál pfiipravila

a uspofiádala jednotka dobrovol-

n˘ch hasiãÛ pod vedením Petra

Boxana. Poãasí jako by zázra-

kem bylo soutûÏi pfiíznivû naklo-

nûno. Vítûzové a v‰ichni zúãast-

nûní hasiãi si odvezli hodnotné

ceny, které vûnovali na‰i spon-

zofii: Mauritz poháry - pan

Mosler, Katr, a. s., Stará Ves,

mûsto R˘mafiov, Malífiství a na-

tûraãství pan Chovanec, Elektro

ZIGI, Gala Prostûjov, Mûstské

sluÏby R˘mafiov, Pekárna

R˘mafiov a dal‰í, kter˘m tímto

dûkujeme za podporu. K dispo-

zici byl stánek s obãerstvením.

Po vyhodnocení mlad˘ch hasiãÛ

nastala soutûÏ jednotlivcÛ ve

ãtyfiech kategoriích: mlad‰í Ïáci,

star‰í Ïáci, muÏi a Ïeny. Nezb˘vá

neÏ podûkovat v‰em, kdo se na

pfiípravû a provedení soutûÏe ha-

siãÛ v Janovicích podílel, a po-

pfiát v‰em ãlenÛm SDH Janovice

mnoho úspûchÛ v dal‰ích ãin-

nostech. Lenka Davidová

V˘sledky:

Mlad‰í Ïáci:

Janovice 1. místo 17,17 s

RyÏovi‰tû 2. místo 19,28 s

Sosnová 3. místo 21,86 s

Star‰í Ïáci:
Janovice 1. místo 15,17 s

Leskovec n. M. 2. místo 17,00 s

RyÏovi‰tû 3. místo 17,17 s

Sosnová 4. místo 17,19 s

M. Albrechtice 5. místo 23,00 s

St. Hefimínovy 6. místo 30,15 s

âeská strana sociálnû demokratická

Okresní v˘konn˘ v˘bor

okres Bruntál

P o z v á n k a
na krajsk˘ volejbalov˘ turnaj o pohár pfiedsedy KVV MSK âSSD

kter˘ se koná v sobotu 30. srpna 2008 od 9 hodin v Dolní Moravici u R˘mafiova na hfii‰ti

Program:
8.00 prezence soutûÏících a úãastníkÛ

9.00 zahájení turnaje (úãast pfiislíbil Ing. Zdenûk ·kromach,

poslanci a senátofii za MSK, pfiedseda KVV PhDr.

Lubomír Zaorálek, lídr âSSD do krajsk˘ch voleb Ing.

Jaroslav Palas)

9.30 sportovní klání ve volejbalu, hraje se na nûkolika sporto-

vi‰tích, probíhá turnaj v ‰achu, atrakce pro dûti, tombola,

obãerstvení z domácí kuchynû, veãer táborák se zpûvy

a tancem

Ubytování lze zajistit. Srdeãnû zveme, hezké poãasí je objednáno, dobrou náladu s sebou.

Na setkání se tû‰í Ladislav Velebn˘, pfiedseda OVV âSSD Bruntál, Drahomíra Vondráková,

pfiedsedkynû MO âSSD Dolní Moravice, a Marie Hofmanová, tajemnice OVV âSSD Bruntál.

Foto: archiv SDH Janovice
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Boj o tituly ve sportovním aerobiku skonãil - známe vítûze
V nedûli 22. ãervna 2008 bojovali závodníci Studia Sport

a zdraví, oddílÛ závodního aerobiku R˘mafiov a Olomouc, o ti-

tuly pfieborníkÛ SK SSaZ ve sportovním aerobiku 2008.

SoutûÏilo celkem 26 závodníkÛ od 5 do 13 let ve tfiech závod-

ních disciplínách.

Po tfiiapÛlhodinovém vyrovnaném souboji byly rozdány tituly

ve v‰ech vûkov˘ch kategoriích. VítûzÛm gratulujeme a v‰em

závodníkÛm dûkujeme za vynikající sportovní záÏitek. V‰ichni

byli v˘borní, ale vyhrát mÛÏe vÏdy jen jeden!

Pfiedpfiípravka (5 - 6 let):
1. ·ulíková Terezka

2. âerníãková Anetka

3. Bûlská Maru‰ka

Pfiípravka (6 - 7 let):
1. Hamplová Janiãka

2. âloveãková Terezka

3. Pallová ·árka

Kategorie 8 - 10 let:
1. Zapletalová ·árka

2. Br‰Èáková Mí‰a

3. Kuzmíková Barborka

Kadeti - Ïeny (11 - 13 let):
1. Krywdová Tereza

2. Paulerová Nela

3. ·andová Jana

Kadeti - muÏi (11 - 13 let):
1. ·picera Adam

Více na www.studiosportazd-

ravi.cz

L˘die ·védíková,

pfiedsedkynû SK

MARPI Trading, s. r. o.,
nabízí:

Pronajmeme podkrovní byt 2,5 + 1
v Janovicích u R˘mafiova.

V místû autobusová zastávka, obchod.
Voln˘ od 1. 10. 2008.

- pfiepravu sklápûãem M25 (2 m3, 2 tuny).

Informace na tel.: 731 614 077

731 614 088

Fota: archiv Studia Sport a zdraví
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

POÎADUJEME:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

NABÍZÍME:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky odpracovan˘ch let

u svého pfiede‰lého zamûstnavatele
- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 do 16 hodin).

PP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)
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Jeep Cherokee 2,5 CRD.SPORT, r. v. 2002,
rádio, posil. fiíz., z. stûraã, uz. difer., 
imob., el. okna a zrcátka, centrál, CD, ABS,
2x airbag. Cena: 289 900 Kã bez DPH.

Od nás s prázdnou
neodejdete:

K úvûru/leasingu
bonusy:

 • satelitní navigace
• DVD pfiehrávaã
• CCS aÏ za 10 000 Kã
• Construct nebo 

Defenlock
• 4x nové pneu
• plná nádrÏ PHM

Ford Transit 2.5D, r. v. 1998,
rádio, imob., posil. fiíz., el. zr-
cátka, dûlená zadní sedadla.
Cena: 129 900 Kã.

Peugeot 206 1.4 HDi, r. v. 2005, rá-
dio, imob., el. okna, posil. fiíz., dû-
lená z. sedadla, z. stûraã, centrál,
ABS, 2x airbag. Cena: 139 900 Kã.

· - Fabia 1.4, 44 kW, r. v. 2002, air-
bag, imob., z. stûraã, rádio, pfiíprava
pro telefon. 
Cena: 79 900 Kã.

Ford Focus II kombi,1.4-16V, r. v. 2005,
ABS, rádio, posil. fiíz., PC, multif. volant,
el. v˘bava, tepl., temp., z. stûraã, imob.,
centrál, CD airbag. Cena: 237 900 Kã.

Audi A3 1.6i, r. v. 1998, CD, rádio, 
ikon., posil. fiíz., el. zrcátka, z. stûraã,
el. kufr, el. okna, centrál, alarm,
ABS, 2x airbag. Cena: 119 900 Kã.

Renault Scénic 1.9dCi, 1. maj., r. v.
2003, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, 
imob., el. okna a zrcátka, centrál,
ABS, 6x airbag. Cena: 169 900 Kã.

Otevírací doba:

Po - Pá 8.00 - 17.00,

So 8.00 - 12.00

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

Fiat Ulysse JTD, r. v. 2001, ABS,
rádio, el. okna, el. ‰íbr, posil. fiíz.,
z. stûraã, el. zrcátka, centrál,
2x airbag. Cena: 169 900 Kã.

Renault Espace 2.2DCi, r. v. 2004, ABS,
ESP, ASR, xenony, rádio, el. v˘bava,
PC, indik. park., senzory, centrál, CD,
8x airbag. Cena: 234 900 Kã bez DPH.

·koda Felicia 1.3LX, âR, 
1. maj., r, v. 1999, imobilizér,
z. stûraã, otáãkomûr.
Cena: 69 900 Kã.

· - Fabia 1.4, 44 kW

splátka jiÏ

od 1121 Kã/mûs.

·koda Octavia TDi, r. v. 2003, ABS,
rádio, imob., el. okna, PC, taÏné, vy-
hfiívaná el. zrcátka, z. stûraã, centrál,
CD, 2x airbag. Cena: 239 900 Kã.

·koda Octavia TDi, r. v. 2002, ASR,
ABS, vyhfi. zrcátka, z. stûraã, senzor brzd,
rádio, PC, imob., el. okna, el. zrc., cent-
rál, CD, 2x airbag. Cena: 209 900 Kã.

Peugeot 307, 2.0 HDI, 79 kW, r. v. 2002,
ABS, ESP, ASR, kÛÏe, CD, rádio, imob.,
el. v˘bava, PC, z. stûraã, centrál, CD
mûniã, 6x airbag. Cena: 179 800 Kã.

KLIMA

KLIMA NOVÝ MODEL

DIGI KLIMA KLIMA

·koda Fabia 1.4 16V, kombi, r. v. 2004,
ASR, rádio, PC, tepl., z. stûraã, senz. svû-
tel, imob., el. okna, centrál, CD, alarm,
ABS, 2x airbag. Cena: 159 900 Kã.

1. MAJITEL

KLIMA

Vyzkou‰ená vozidla 
·koda

Koupená  v CZ

Po prvním majiteli

S kompletní
dokumentací

Vãetnû
servisní knihy

·koda Octavia kombi TDi, 77 kW, r. v.
2005, ASR, ABS, rádio, imob., el. okna, PC,
vyhfi. el. zrcátka, tepl., z. stûraã, centrál,
CD, 4x airbag a dal‰í. Cena: 299 900 Kã.

1. MAJITEL

CZ

LPG

CZ

KLIMA

Audi TT Coupé 1.8,r. v. 1999, ESP, el.
v˘bava, CD mûniã, senzor brzd, ASR,
imob., posil fiíz., PC, centrál, alarm,
ABS, 4x airbag. Cena: 249 800 Kã.

KLIMA 4X4

SERVIS. KNIHA KLIMA

CZ

CZ

S-LINE

SERVIS. KNIHA

SERVIS. KNIHA

1. MAJITEL

1. MAJITEL

KLIMA

KLIMA

CZRS
1. MAJITEL

KLIMA CZSERVIS. KNIHA

KLIMA 7 MÍST

7 MÍST

·koda Octavia 2.0 TDiRS, kombi, 125 kW,
TOP, N1, r. v. 2006, ABS, ESP, ASR, NA-
VI, PC, CD+ mûniã, 4x airb., xen., rádio, el.
v˘b., 6 rychl. a dal‰í. Cena: 549 900 Kã.

CZ
DIGI KLIMA SERVIS. KNIHA

N1

AKCE S VOZY 

s GE Money Auto
- úvûr od r. v. 1998
- akontace od 0%

- splátky aÏ na 72 mûsícÛ
 vyfiízení smlouvy do 30 min.

- v˘hodné poji‰tûní
- v˘mûna oleje v autoriz. servisu

ZDARMA

110 kW

132 kW

DIESEL 6 KVALT

Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov,
tel.: 554 211 577, 608 830 940

www.autolasak.cz,
e-mail: autolasak@autolasak.eu

• Prodej ojet˘ch vozÛ v‰ech znaãek
• Dennû v nabídce aÏ 150 vozÛ
• V˘kup za hotové – peníze ihned

na ruku

• Vykupujeme vozidla i v úvûru/leasingu
• Protiúãet va‰ím vozem samozfiejmostí
• Slevy na vybrané vozy

5 000 - 30 000 Kã

Vyberte si

DVD nebo navigaci
ke kaÏdému vozu

Toyota Corolla Verso 2.0-D4D, r. v.
2004, ASR, rádio, imob., el. okna, posil.
fiíz., PC, el. zrc., tepl., z. stûraã, centrál,
CD, ABS, 8x airbag. Cena: 309 800 Kã.


