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Jsou to právě hosté, kdo dělají restauratéra úspěšným
Bohužel tato skupina stojí velmi často
stranou mediálního zájmu. Herci, zpěváci, sportovci, představitelé veřejného
života či vědci - ti všichni se těší poměrně
velké pozornosti. O živnostnících - zvláště těch poctivých, schopných a pracovitých - se příliš nemluví a nepíše. A přitom
právě oni jsou pro dobré fungování společnosti velmi důležití. Abychom tento
dluh napravili, oslovili jsme pana Radka
Šenkyříka, provozovatele restaurace Balita a hotelu Ráztoka.

Mohl byste stručně popsat vaše první kroky
poté, co jste převzal restauraci Balita?
Vzhledem k tomu, že jsem dlouhá léta
do Trojanovic jezdil za přáteli, sportem
i zábavou, znal jsem a znám Trojanovice
poměrně dobře. Když jsem se dozvěděl, že
je restaurace Balita na prodej, ihned jsem
přijel na prohlídku a po ní jsem věděl hned
dvě věci. První, že Balitu chci a druhou, že
si koupím podnik, který téměř nefunguje.
Nešel jsem však do neznámého prostředí, ba právě naopak. Hned jsem věděl, že
konečně budu moci dokázat změnit to, co
jsem při svých návštěvách Trojanovic neustále kritizoval. Proto hned po skoro ¾
letém martyriu spojeném s koupí podniku jsem za podpory kamarádů a známých
Balitu otevřel. První změnou, kterou jsme
udělali, bylo to, že jsme se přestali zabývat
zavírací dobou. V Trojanovicích mi vždycky totiž strašně vadilo, že ve chvíli, kdy jsem
byl v nejlepším rozmaru, přišel číšník nebo
servírka s účtem, že se končí! A to jsem nesl
neskutečně těžce, protože v Trojanovicích
nebyla žádná jiná alternativa, než jít domů.
A tím to všechno začalo, u nás se prostě zavíralo, až když si každý host užil do sytosti.
A tak je to dodnes.
Myslím, že velice zdařilým počinem bylo
založení BALITA KLUBU. Co vás k tomu
vedlo?

Vzhledem k tomu, že jsem nikdy nechtěl,
aby Balita sloužila hlavně pro turisty a jiné
návštěvníky Beskyd, ale právě naopak jsem
vždy chtěl, aby byla hlavně pro místní klientelu. Pro ni jsem byl vždy připraven dělat
něco navíc. Chtěl jsem, aby každý, kdo chodí pravidelně k nám, věděl, že o tom víme
a že pokud je to v našich možnostech, že
to oceníme. Jenže hostů přibývalo, a tak
jsem postupně ztrácel přehled o návštěvách
jednotlivých hostů. Usilovně jsem tedy přemýšlel, jak to udělat, abych měl přehled a
přitom byl ke všem spravedlivý. Rozsvítilo
se mi až ve chvíli, kdy jsem si řekl, že by
bylo dobré před letní sezónou zdražit pivo
i jídlo a to hlavně s ohledem na turisty, kteří k nám také začali chodit. Napadlo mě,
že když zdražím, tak poškodím hlavně ty,
kteří k nám chodí pravidelně. Právě ti nás
totiž drží nad vodou mimo sezónu a toho
si strašně vážím. Tehdy jsem položil základ
dvojích cen a to pro členy BALITA KLUBU
a ty ostatní. Pak už to bylo jen o technickém řešení a vzhledem k tomu, že používáme pokladní systémy, na jejichž vývojích
se také podílím, nebyl to zase takový problém. Jisté však je, že do dnešního dne se
BALITA KLUB vyvíjí, mění a upravuje tak,
aby stále přinášel to hlavní, což je obsaženo
v našem sloganu: BALITA …., když chcete
něco navíc!

ru tomuto systému děláme zadarmo,
bez nároků na jakoukoliv provizi.

BALITA KLUB nepředstavuje jenom systém slev pro tzv. „štamgasty“, ale pokud je mi
známo, pomáhá rozvíjet i sousedský život.
Co např. členové BALITA KLUB podnikají?
Jak jsem již řekl, BALITA KLUB je dodnes
živý organismus, který se neustále vyvíjí a
mění a jeho možnosti se neustále rozšiřují.
Tím, že máme ještě jednu restauraci v Hutisku-Solanci, kterou jsem k nelibosti místních přejmenoval taky na Balitu, došlo i
s ohledem na tuto skutečnost k zajímavým
akcím. Dokonce jsme spojili mládežnické
týmy místních hasičů s mladými hasiči
z Hutiska. Členové klubu jezdí mezi oběma
Balitami na výlety. Důležitou funkcí klubu je nyní i to, že pokud někdo něco shání, nebo naopak mu něco přebývá, může
oslovit ostatní členy se svou nabídkou či
poptávkou, což je zcela zdarma. V poslední
době přibývá i partnerů BALITA KLUBU,
což jsou místní živnostníci či ﬁrmy, kteří
jsou většinou sami členové klubu a rozhodli se, že nabídnou to, co dělají, ve prospěch
ostatním členům za výrazně lepších podmínek. Výhody opět získává člen klubu, ale
hlavně se jedná o podporu místních ﬁrem a
živnostníků a o to tady jde. K tomu musím
podotknout, že v tomto směru působíme
pouze jako prostředník a veškerou podpo-

Co by měl zvládat úspěšný restauratér?
Úspěšný restauratér musí především milovat své hosty a dávat jim to jakkoliv najevo,
protože pokud to tak je, tak jsou to právě
hosté, kteří z něj udělají úspěšného restauratéra. Na každé restauraci jsou vždycky
nejkrásnější hosté. Prázdná restaurace s interiérem za miliony se nikdy nikomu líbit
nebude.

Jakou roli při marketingu hrají webové
stránky?
Web je velice důležitou součástí zajímavého provozu, kdy i toto je oblast, která se
neustále vyvíjí a i my se snažíme jít s dobou a neustále se snažíme aktualizovat naše
stránky i aplikace. Dnes je například možné
přihlášku do BALITA KLUBU vyplnit
v klidu na webu a odeslat z pohodlí domova. V tuto chvíli vyvíjíme aplikaci, která
umožní členům klubu vstupovat také opačně do našich systémů, kdy v zabezpečených
přístupech budou moci sledovat, kolikrát
už u nás byli, co si u nás dali, budou moci
sledovat stav svých bonus bodů a měnit si je
za to, co se jim bude nejvíce hodit. Prostě je
to zase krok vstříc lidem.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Můj běžný pracovní den je v celku nezajímavý. Vstávám mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní, poté pracuji v kanceláři, vymýšlím různé akce, řeším provozní záležitosti.
Okolo 8:00 posnídáme s rodinou a poté
vyrazím do provozu řešit právě ty provozní
věci přímo v praxi. Poté se snažím, abychom
společně s naší dcerkou poobědvali a opět
se věnuji provozu, poté řeším poštu, odpovídám na emaily, řeším záležitosti okolo
klubu atd. Po večeři máme s dcerou svou
hodinku, kdy si hrajeme, poté ji vykoupu
a předám manželce, která se postará o to,
aby krásně usnula, pak ještě chvíli pracuji, a
nebo jdu mezi lidi do hospody. Okolo 23:00
už však spokojeně uléhám.
Máte – vedle své práce – čas a prostor na ně-

Obecní noviny z Trojanovic
jaké koníčky? Nebo patříte k lidem, pro které
koníčkem je jejich práce?
Nemůžu říci, že by práce byla mým koníčkem, ale mám ji strašně rád, i když mým
koníčkem je vaření, což si s oblibou dopřávám, hlavně když vymýšlím nějaká nová
jídla. Protože uvádíme do provozu náš
malý pivovar, vyzkoušel jsem si, jaké je to
vařit pivo a můžu s klidným svědomím říci,
že mě to uchvátilo a vím, co budu dělat,
až budu starý. Budu vařit pivo pro radost.
Snad ho budu moci v té době ještě i pít! Jinak mám mnoho koníčků, ale časově je to
opravdu velmi náročné. Nicméně aby to vše
fungovalo, je potřeba mít skvělou ženu a
fungující rodinu. A to já mám, bez toho by
to taky nešlo a v tuto chvíli je rodina mým
koníčkem a jsem šťastný za každou minutu
strávenou s ní.
Rozšířil jste svoji působnost také na hotel
Ráztoka. Jaké máte plány?
Hotel Ráztoka je pro mne další výzvou.
Dlouhodobě ten hotel sleduji, protože se
mi moc líbí, a po celou dobu mě neskutečně rozčilovalo, že předchozí provozovatelé
a majitelé dělali všechno proto, aby tam
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bylo cokoliv, hlavně ať tam nechodí místní.
Myslím si totiž, že hotel Ráztoka stejně jako
Balita k Trojanovicích neodmyslitelně patří
a patří hlavně lidem. Když se bavím
s kýmkoliv starším, tak každý má k (zejména staré) Ráztoce nějakou vzpomínku,
mnozí z nich tam měli svatby, oslavy atd.
A pak se postavil nový hotel Ráztoka a postupně vše přestalo. Mnoho z pamětníků
se na Ráztoce objevilo po mnoha letech až
na základě našeho pozvání a byli nadšeni.
Proto chci Ráztoku vrátit lidem, to je můj
plán. Samozřejmě nemohu ignorovat ani
ostatní klientelu, zejména pak s ohledem
na velkou ubytovací kapacitu, kterou hotel
nabízí. Chtěl bych, aby lidé byli hrdi, že takový podnik v Trojanovicích je, že jsou tam
vítáni a aby byl chloubou obce a tahákem
pro turisty, protože dle mého názoru, lepší
místo pro vstup do Beskyd neexistuje.
Co vám dělá v práci největší radost – a co
naopak největší starosti?
Největší radost mi dělají právě lidé a hlavně členové BALITA KLUBU a to nejen proto, že k nám chodí, ale hlavně protože nám
dávají energii. Nikdo si nedokáže předsta-

Když si z jakéhokoliv důvodu pořídíte
zvíře, berete na sebe obrovskou zodpovědnost. Zodpovědnost za to, že to zvíře bude
šťastné a spokojené, že bude mít co jíst a
kde spát, že bude mít péči, jakou potřebu-

Také já děkuji za rozhovor a přeji hodně
zdaru a spokojených zákazníků.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto poskytl: Radek Šenkyřík
Martin Trubač

Zdařilá výstava

Baronek
Na stránkách Obecních novin často otiskujeme články o aktivitách Stáje Tennessee Bonanza z Trojanovic Pod Javorníkem. Zpráva, která dorazila do redakce
tentokrát, je sice smutná, zároveň je však
krásným vyznáním o vztahu mezi člověkem a čtyřnohým bližním.

vit, jak je povzbuzující, když napíši členům
klubu své plány a do týdne přijde 300 emailů, ve kterých nám lidé vyjadřují podporu a
píšou mnoho milých slov. To se nedá ničím
nahradit a moc si toho vážím!
A co mě rozčiluje, je ta obrovská arogance
úřadů, neskutečná byrokratická zátěž a minimální podpora ze strany státu pro tento
náš obor. Bohužel jsou tak podmínky nastaveny pro všechny stejně, tak musíme bojovat. Co je však pro mne největší starostí,
jsou vlastně některé lidské vlastnosti a to
mstivost, závist a arogance. Setkání v praxi s těmito vlastnostmi mi energii ubírá, naštěstí je však těch dobrých lidí
podstatně více. A pokud mohu, chtěl bych
všem, kteří k nám chodí, velice poděkovat,
protože bez nich by to nešlo! Děkuji.

je. Ale berete na sebe také zodpovědnost za
to, že když onemocní, tak se o ně postaráte,
stejně tak, když už bude staré a bude potřebovat více vašeho času, pozornosti, péče
a lásky, tak mu dopřejete klidný důchod,
aby až do konce vědělo, že je užitečné, že
ho máte opravdu rádi a že se těšíte na každý
den s ním. A největší zodpovědnost, kterou
za zvíře máte, je nedopustit, aby se trápilo,
když už nebude moci vstát, nebo jíst, když
se vážně a neléčitelně zraní, nebo když těžce onemocní. Já děkuji Baronkovi, který se
dožil krásného věku 31 let za to, že až
do posledního dne, posledního výdechu
byl vděčný a šťastný, že u nás může posledních 3 a půl roku svého života trávit důchod
mezi ostatními koňmi, mezi lidmi, kteří ho
milovali a hlavně dětmi, které se o něj vždy
s láskou staraly. Baronek na svém hřbetě
svezl spoustu malých dětí, v zimě rád tahal
sáňky, zdravil všechny kolemjdoucí, byl naprosto bezproblémový, spokojený a vděčný poník, který měl rád společnost a těšil
se z každého dne. Byl prostě skvělý a za to
všechno mu z celého srdíčka děkuji. Děkuji
mu také za to, že bojoval až do konce a že
se nechtěl vzdát, ani když už mu stáří a nemoc nedovolily vstát. Baronku, budeš nám
chybět…
text a foto: Zuzana Školeková

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 se uskutečnila v Památníku bratří Strnadlů a Jana
Knebla vernisáž výstavy fotograﬁí pana
Rudolfa Jarnota Hory - můj svět.
Vernisáž se moc vyvedla. Účast byla
velká. Nechyběl ani humor, vzpomínky
a nostalgie. Panovala tam skvělá atmosféra.
V úvodním slově starosta přečetl úryvek z diplomové práce Libora Fojtíka,
který ji psal o panu Rudolfu Jarnotovi.
Pan Drahomír Strnadel to vtipně zakončil předáním svého vlastního tvarohu
od své Silvinky. Kluci Strnadlovi - Martin a Marek - zahráli a zazpívali.
Pro ty, kdo nestihli vernisáž, zbývá dodat, že výstava pokračuje a potrvá
do konce května (30. 5. 2013).
Takže milí milovníci hor - a nejen oni
- neváhejte!
Alena Janáková
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Vítání občánků a setkání s jubilanty 6. dubna 2013

Občánci nahoře
zleva: Vincent Bainar, Markéta Magnusková, Justýna Hlaváčová,
Petr Fojtík, Martin Jalůvka
Občánci dole
zleva: Adam Herkal, Kamila Uhlářová, Adéla Petrželková, Leontýna Vavrečková, Anna Marie Střalková
Jubilanti
zleva nahoře: Josef Mazoch, František Zátopek, Jiří Trubač, Ladislav Talpa, František Blažek, Oldřich Petr
zleva dole: Drahomíra Murasová, Marie Pustějovská, Marie Bordovská
foto: Věra Vašendová

Splatnost místních poplatků do 30. června 2013
Pomalu se blíží splatnost místních poplatků, a proto opět uvádíme
jejich přehled. Při platbě převodním příkazem si nezapomeňte zjistit výši ﬁnančního bonusu za tříděný odpad a tento potom od platby odečíst (tel. 556 835 022, e-mail: ic@trojanovice.cz, obec@trojanovice.cz). Jednou z podmínek uznání tohoto ﬁnančního bonusu
je právě včasná úhrada poplatku za odpady!
Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 Obce Trojanovice:
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci
420,- Kč
- za rekreační objekt
420,- Kč
Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních
poplatcích činí:
a)za prvního psa
80,- Kč
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
120,- Kč
c)za psa v bytové zástavbě obce
300,- Kč
d)za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě
obce téhož držitele
450,- Kč
e)za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč

Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hod
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hod
středa
15.30 - 17.00 hod (Pod Javorníkem)
- složenkou, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční banky, a. s. (Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející rok!)
číslo účtu:
4124801/0100
variabilní symbol:
a) při platbě odpadů
- obyvatelé Trojanovic: 60 a číslo popisné
- chataři:
69 a evidenční číslo chaty
b) při platbě za psa
4 a číslo popisné domu

ALLIANZ pojišťovna nabízí:
k povinnému ručení možno sjednat
pojištění pro případ odcizení vozidla

V případě zájmu volejte:
p. Vojtěch Šrubař,
tel: 604 692 365
email:vojtech.srubar@seznam.cz

Obecní noviny z Trojanovic
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Informace pro občany

Akce v Trojanovicích a okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
VYŠLA HVĚZDA NA KRAJ SVĚTA
dřevořezy, dřevoryty a rytiny ze sbírek muzea
Výstava potrvá do 26. 5. 2013
Doprovodný program k výstavě pro žáky ZŠ a SŠ, který doplní prohlídku výstavy pracovními listy, vztahujícími se k její
náplni.
5. 4. – 24. 5. 2013
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě p. R.

Naši jubilanti
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Bílková

85 let

Ludmila Zátopková

85 let

Růžena Klímková

80 let

Břetislav Šmahlík

75 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

„BYLO LÁSKY, BYLO“
Komorní setkání s lidovou zpěvačkou Evou Porubovou a cimbalistou Jaroslavem Hrbáčkem. Tématem lásky v moravské
lidové poezii provází slovem Petr Drkula.
Spojeno s ochutnávkou moravských vín vinotéky Enotria ve
čtvrtek 16. května v 17.00 hodin v podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Vstupné 30,-Kč
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
sobota a neděle 9.00 - 15.00
www.muzeumfrenstat.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí
Kino Frenštát pod Radhoštěm
Tel. 556 835 098, 602 845 754. E mail: kino@mufrenstat.cz,
www.facebook.com/KinoFrenstat.
Program na květen 2013
Od úterý 30. dubna do středy 1. května 2013 v 17.00 hodin
ZAMBEZIA
Film JAR/český dabing
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou
výpravu do bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem
prestižní letky chránící město před útoky nepřátel.
Mládeži přístupno, žánr: animovaný, dobrodružný, délka ﬁlmu 83
minut. Vstupné 100 Kč.
Od úterý 30. dubna do středy 1. května 2013 v 19.30 hodin
ZLOMENÉ MĚSTO
Film USA/české titulky
Důkaz je ta nejmocnější zbraň. New York, město, které nikdy nespí,
plné ruchu i nebezpečí. Právě zde hájil zákon policista Bily Taggart.
Pro svou práci dýchal, ale jednoho dne při vyšetřování vraždy zašel
příliš daleko… Hrají: Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones.
Mládeži nevhodné do 15let , žánr: krimi, thriller, délka ﬁlmu 109
minut. Vstupné 100 Kč.
Ve čtvrtek 2. května 2013 v 19.30 hodin
TIP KINA: VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Film USA/české titulky
Emily Hawkins (Rooney Mara) zažívá psychicky vyčerpávající
chvíle po tom, co se její manžel (Channing Tatum) vrátí z vězení.
Terapie, která jí má pomoci se začne vymykat kontrole….
Režie: Steven Soderbergh.
Mládeži nevhodné do 15let , žánr: kriminální drama, délka ﬁlmu
106 minut. Vstupné 100 Kč.
Od pátku 3. do neděle 5. května 2013 v 17.00 hodin
ZAMBEZIA
Film JAR/český dabing
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou
výpravu do bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem
prestižní letky chránící město před útoky nepřátel.
Mládeži přístupno, žánr: animovaný, dobrodružný, délka ﬁlmu 83
minut. Vstupné 100 Kč.
Od pátku 3. do neděle 5. května 2013 v 19.30 hodin
KŘÍŽ CTI
Film Švédsko/Norsko/český dabing
Hledání lidskosti v nelidských válečných časech a v nelidských životních podmínkách kruté norské zimy. Po prudkém vzdušném
útoku se vzájemně sestřelí angličtí a němečtí piloti. Skrze společnou touhu přežít se zrodí neobvyklá přátelství.
Mládeži do 15 let nevhodné, žánr: akční historické drama, délka
ﬁlmu 101 minut. Vstupné 90 Kč.
V úterý 7. května 2013 v 19.30 hodin
JEDEN SVĚT – OZVĚNY : KREV V MOBILECH
Film Dánsko/Něm./české titulky/2010
Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné
minerály potřísněné krví obětí války v Demokratické rep. Kongo?
Mládeži do 15 let nevhodné, žánr: dokument, délka ﬁlmu 82 minut. Vstupné zdarma.
Ve středu 8. května 2013 v 18 hodin
Vzpomínky zůstanou
Koncert k 75. výročí založení Gymnázia a k 20. výročí SPS Garrendo, které působí při Gymnáziu a SPŠEI ve Frenštátě p.R. Jako hosté
vystoupí SPS Basové G z Valašského Meziříčí a Zuzana Oﬀenbartl
Dovalová. Vstupné dobrovolné.

Od čtvrtku 9. do pátku 10. května 2013
v 19.00 hodin
Ludwig Holberg: JEPPE Z VRŠKU
Těšínské divadlo
Příběh prostého, dobráckého a ženou ovládaného sedláka, na jehož
účet si krutě zažertují tři urození páni. Udělají z něj přes noc vládce
panství a pak se tímto, poněkud drsným žertem baví a sledují, jak
se Jeppe mění v pána a jak se vyrovnává s pocitem náhle nabyté
moci . O to tvrdší je jeho procitnutí a návrat k realitě.
Předplatné a informace v IC města, tel. 556 836 916.
Od soboty 11. do neděle 12. května 2013 v 17.00 hodin
IRON MAN 3
Film USA/český dabing
Svérázný, ale geniální průmyslník Tony Stark je nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic.
Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, režie:
Shane Black.
Mládeži do 12 let nevhodné, žánr: akční, dobrodružný, sci-ﬁ, délka
ﬁlmu 129 minut. Vstupné 130 Kč, dětské 105 Kč.
Od soboty 11. do neděle 12. května 2013 v 19.30 hodin
IRON MAN 3
Film USA/české titulky
Mládeži do 12 let nevhodné, žánr: akční, dobrodružný, sci-ﬁ, délka
ﬁlmu 129 minut. Vstupné 130 Kč, dětské 105 Kč.
V úterý 14. května 2013 v 17.00 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠka plná života aneb přiďte si poslechnout tradiční i netradiční
hudbu v podání sólistů, kapel i orchestrů ZUŠ. Program obohatí
svými pohybovými kreacemi také žákyně tanečního oboru.
Ve středu 15. května 2013 v 19.30 hodin
HLUBOKO
Film Island/české titulky
V březnu roku 1984 otřásla Islandem šokující událost. Po nečekané
prudké bouři se několik kilometrů od pobřeží potopila rybářská
loď i s celou posádkou.
Mládeži do 12 let nevhodné, žánr: drama, délka ﬁlmu 95 minut.
Vstupné 80 Kč.
Ve čtvrtek 16. května 2013 v 17.00 hodin
PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI Film Švédsko/VB/čes. titulky
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh Rodrigueze: největší rockové
hvězdy 70. let.
Mládeži přístupno, žánr: dokumentární, hudební, životopisný, délka ﬁlmu 86 minut. Vstupné pro FK 70 Kč, ostatní 90 Kč.
Ve čtvrtek 16. května 2013 v 8.30 a 10.00 hodin
S KOUZLY KOLEM SVĚTA!
Kouzelnická show Pavla Kožíška.
Rezervace na tel. 724 922 142, nebo pokladně kina 556 835 098
vždy hodinu před ﬁlmovou projekcí. Kapacita představení je omezena.
Vstupné 70 Kč
V pátek 17. května 2013 v 17.00 hodin
MARTIN STILLER
NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ NA KOLE
Cyklocestovatelé Martin a Renáta vyrazili tentokráte do Austrálie,
aby ji projeli ze západu na východ a zdolali tak legendární polopoušť Nullarbor Plain. Během téměř 5 měsíců a 9320 km v sedle
kola poznali australskou faunu a ﬂóru, pohostinnost místních obyvatel, rozmary počasí a zažili také plno nevšedních zážitků. Jejich
vyprávění je doplněno spoustou nádherných záběrů z australské
i tasmánské divočiny. Předprodej vstupenek v DK a IC města.
Vstupné: 50 Kč.
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V sobotu 18. května 2013 od 11.00 do 18hodin, ﬁnále od 14.30
hodin.
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA V KULTURISTICE JUNIORŮ
Akce se uskuteční pod záštitou starostky města Frenštát p. R. Mgr.
Zdeňky Leščišinové.
Vstupné celodenní 150 KČ.
V pátek 17. a v sobotu 18. května 2013 ve 20.00 hodin
Amatérská divadelní společnost WATERLOO
George Kaufman – Moss Hart: PŘIŠEL NA VEČEŘI
Co všechno může způsobit zlomenina kyčle, díky které rodina
Stanleyových ve svém domě nedobrovolně hostí světoznámého
Sheridana Whitesida? Komedie, kterou do našich zemí přivezl
z USA Jan Werich.
Místa v sále si můžete bezplatně rezervovat od 3. května v pokladně kina vždy hodinu před začátkem ﬁlmového představení.
V neděli 19. května 2013 v 17.00 hodin
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Film ČR, Slovensko
Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy.
Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Ivana Chýlková,
režie: Pavel Gábl.
Mládeži přístupno, žánr: rodinný, dobrodružný, animovaný, délka
ﬁlmu 100 minut. Vstupné 100 Kč.
V neděli 19. května 2013 v 19.30 hodin
VELKÁ SVATBA
Film USA/ české titulky
Dlouho rozvedený pár předstírá manželství, aby nezpůsobil na velké svatbě pozdvižení. Hrají: Amanda Seyfried, Robert De
Niro, Katherine Heigl, režie: Justin Zackham.
Mládeži do 15 let nevhodné, žánr: komedie, délka ﬁlmu 90 minut.
Vstupné 100 Kč.
Ve středu 22. května 2013 v 17.00 hodin
BIG LEBOWSKI
Film USA, VB/české titulky
Jeﬀ „Dude“ Lebowski je nejlenivějším mužem okresu Los Angeles.
Miluje bowling, koktaily Bílý medvěd, marihuanu a svůj koberec.
Hrají: Jeﬀ Bridges, John Goodman, Julianne Moore, režie: Joel
Coen, Ethan Coen.
Mládeži do 15 let nevhodné, žánr: komedie, krimi, délka ﬁlmu 117
minut. Vstupné pro FK 40, ostatní 80 Kč.
Ve čtvrtek 23. května 2013 v 19.00 hodin
ABONENTNÍ KONCERT – KOMORNÍ ORCHESTR MUSICI
BOEMI
Komorní orchestr interpretující hudbu všech slohových období
od baroka až po současnost. Orchestr předních hráčů významných
českých hudebních těles spolupracuje s umělci zvučných jmen
(Ivanem Ženatým, Václavem Hudečkem, Gabrielou Demeterovou,
Alfrédem Strejčkem) a pravidelně se věnuje účinkování na předních pódiích a hudebních festivalech.
Vstupné: 160 Kč (přízemí) a 130 Kč (balkon).
Vstupenky na jednotlivé koncerty jsou v předprodeji v IC města a
v kanceláři DK.
Od pátku 24. do neděle 26. května 2013
v 17.00 hodin
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Film ČR, Slovensko
Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy.
Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Ivana Chýlková,
režie: Pavel Gábl.
Mládeži přístupno, žánr: rodinný, dobrodružný, animovaný, délka
ﬁlmu 100 minut. Vstupné 100 Kč.

Od pátku 24. do neděle 26. května 2013
v 19.30 hodin
VELKÝ GATSBY
Film USA/české titulky
Leonardo DiCaprio jako chudý mladík, který se zamiluje do krásné
dívky Daisy (Carrey Mulligan). Nemůže si ji vzít, a tak je Daisy nucena provdat se za milionáře Toma (Joel Edgerton), kterého však
nemiluje. Gatsby je ochoten získat lásku zpět za každou cenu.
Dle slavné knižní předlohy spisovatele F. Scott Fitzeralda režíroval
Baz Luhrmann.
Mládeži přístupno od 12 let, žánr: drama, romantický, délka ﬁlmu
144 minut. Vstupné 100 Kč.
Od úterý 28. do středy 29. května 2013
v 19.30 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Film USA/české titulky
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu, které se vždy podaří za volantem automobilů snadno a rychle zmizet.
Hrají: Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson, režie: Justin Lin.
Mládeži do 12 let nevhodné, žánr: akční, krimi, thriller. Vstupné
120 Kč.
Ve čtvrtek 30. května 2013 v 19.30 hodin
NAZARETH, NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN
Film ČR
První dokument o legendární kapele, jejíž hity zná celý svět!!! Love
Hurts, Dream On, Hair of the Dog… to jsou největší hity skotské
rockové kapely Nazareth. Režie Miloslav Šmídmajer.
Mládeži přístupno, žánr: dokumentární, hudební, délka ﬁlmu 90
minut. Vstupné 80 Kč.
V pátek 31. května v 16.00 hodin
HURÁ KONČÍME!
Prezentace činnosti CVČ Astra. Taneční a divadelní soubory na pódiu, ale i ostatní kroužky, jejichž celoroční práci bude možné shlédnout ve vestibulu kina. Vstupné dobrovolné.
BIJÁSEK
Ve středu 15. května 9.15 a 13.15 hodin
HÁDANKY ZA BONBON
Pásmo pohádek Krátkého ﬁlmu.
Vstupné 10 Kč, délka ﬁlmu 65 minut.
Ve středu 29. května v 13.15 hodin
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Film USA/Francie/český dabing
Pokračování napínavého dobrodružství Arthura a jeho přátel.
Vstupné 20 Kč, délka ﬁlmu 102 minut
V neděli 17. února 2013 v 19.30 hodin
NÁDHERNÉ BYTOSTI
ﬁlm USA s titulky
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Finanční okénko: Pozor na praktiky lichvářů!
V minulém čísle našich Obecních novin jsme vás, milí čtenáři,
informovali o problémech, které mohou nastat při splnění si svých
přání a potřeb, při zajištění vlastního plnění.
Dnes vás chceme upozornit na zvyšující se tlaky na vás, kteří si
chcete udělat radost a pořídit si nějakou novou věc, auto, pracovní
stroj, modernizaci bydlení apod., případně potřebujete vyřešit složitou ﬁnanční situaci a rozhodli jste se půjčit si ﬁnanční hotovost.
Od konce února je účinná novela zákona o spotřebitelském úvěru,
která zakazuje používání směnek, nepřiměřeného zajištění nebo
zpoplatněných linek ke sjednávání úvěrů. Někteří poskytovatelé
zareagovali ihned, ale zakázané praktiky se stále objevují.
Inzerce v novinách i ve veřejných médiích je plná nabídek, které lákají na snadné a rychlé půjčky. Co se však stane, když
na některé z čísel zavoláte, odepíšete e-mail? Ještě nedávno bylo
rozšířenou praxí, že po pár úvodních slovech operátor odkázal
na zpoplatněnou linku. Vy jako půjčkychtivý spotřebitel pak více
zaplatíte za telefon, než kdy dostanete půjčeno. Takové praktiky zákon provozovatelům spotřebitelských úvěrů zakázal a LICHVÁŘI
se tedy formálně přeorientovali na drobné živnostníky. Zákon se
totiž nevztahuje na podnikatele, a tak je jednoduché zeptat se vás
jako volajícího, jestli máte živnostenský list, a při kladné odpovědi
dál pak mohou v klidu pokračovat v jinak zakázaných praktikách.
POZOR objevily se bezplatné linky, které po chvíli vyzvánění odkážou automatickým hlasem na číslo se sazbou 95 korun za minutu. Společnost provozující tuto linku je úzce propojena s poskytovatelem úvěru, který by jej chtěl pro vás zajistit směnkou nebo
šekem.
POZOR na skutečnost, že SMĚNKY dodnes stojí za řadou spotřebitelských exekucí mnohých našich spoluobčanů, protože pro laika, běžného občana není snadné bránit se proti uplatnění směnky
u soudu.
Novela zakazuje, aby si věřitelé nepřiměřeně zajišťovali své pohledávky. Například by nemělo být možné, aby byla zastavena nemovitost v hodnotě stovek tisíc na desetitisícovou půjčku. Taková zástava by byla neplatná a Česká obchodní inspekce za ni může udělit
až desetimiliónovou pokutu. Lichváři teď více než dříve podmiňují
sepsání smlouvy přímo u notáře. Smlouva s tzv. doložkou přímé
vykonatelnosti umožní, aby spory neřešil soud a dluhy vymáhal
hned a přímo exekutor. Běžný spotřebitel se v podstatě nemá jak
bránit.

Karlovjané a Valašský soubor Radhošť zvou na
TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE
v neděli 2. června 2013 v 15:00 hodin
v areálu Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
v Trojanovicích Karlovicích.
Vystoupí Valašský soubor Radhošť
a děti z mateřské školy.
Občerstvení: guláš, lopaťáky, pivo.
Máj přijedou skácet Ogaři z Rožnova p. R.
Vznikne-li u vás
opravdu potřeba
či nutnost řešit
svou ﬁnanční situaci formou půjček, obraťte se na
seriózní ﬁnanční
ústav, ale vůbec
nejlépe uděláte,
když vše proberete
s odborníkem-ﬁnančním poradcem.
Před každým rozhodnutím, kdy si
potřebujete půjčit
peníze, je nezbytné mít zpracovanou vaši ﬁnanční analýzu a až na základě výstupu z této ﬁnanční
analýzy se rozhodnout o výši a možnosti, kde a jak si potřebné ﬁnanční prostředky zajistit.
V případě, že budete potřebovat jakoukoliv pomoc při řešení Vaší
ﬁnanční situace, nebo již máte hypotéku, ale platíte velké splátky,
nebo si chcete nechat vypracovat osobní ﬁnanční plán, případně
nechat optimalizovat svoje smlouvy z hlediska vašich potřeb, neváhejte a kontaktujte mne na tel. čísle 602 580 548 nebo pište
na e-mail: leos.fajkus@stconsult.cz.
Ing. Leoš Fajkus
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foto poskytla: Zdenka Vodrážková

Premiér jednal s členy České aliance proti těžbě uhlí
Premiér Petr Nečas se ve čtvrtek 11. dubna sešel se členy ČESKÉ ALIANCE PROTI
TĚŽBĚ UHLÍ. Na programu jednání byly
sporné body horního zákona a surovinové
politiky státu.
Členové aliance kritizují některé body
horního zákona (44/1988 Sb). Vadí jim
např. tzv. Zvýšená ochrana ložiska strategického výhradního nerostu, se kterou počítá věcný záměr novely horního zákona.
„Např. při omezení výstavby by došlo k faktickému vyhlášní stavební uzávěry na většině území Moravskoslezského kraje a velké
části Ústeckého kraje. Toto by znamenalo
přechod z rozvoje území k jeho postupnému zániku. Zvýšilo by to další odliv obyvatel z těchto krajů a posílilo další negativní
vlivy – vysokou nezaměstnanost, špatnou
kvalitu ovzduší, kriminalitu, atd,“ obává se
Jiři Dráb (Občané Karviné proti těžbě uhlí
pod městem, o.s.)
Podle členů aliance potřebuje Česká republika v současné době jen necelou polovinu aktuální těžby černého uhlí, a proto by
bylo vhodné omezit takové činnosti, které
by vedly ke znehodnocení ložiska strategického výhradního nerostu. „V budoucnu
mohou být známy technologie pro těžbu,
které nebudou mít vliv na povrch. Není
nutno např. černé uhlí v předmětné oblasti vytěžit soukromou ﬁrmou (společností
OKD, a.s.) v současné době. Snížení těž-

by černého uhlí na výši, kterou potřebuje
naše národní hospodářství, by zajišťovalo
energetickou bezpečnost ČR na mnohem
delší časové období,“ míní Stanislav Uruba
(NAŠE BESKYDY).
Podle současného výhledu těžeb černého
uhlí dle programu Rozvoj OKD se bude
současná roční těžba ve výši 11,2 mil. tun
držet až do roku 2024. Pak bude postupně
klesat až do roku 2048, kdy by měla společnost OKD, a.s. těžbu černého uhlí v ČR
ukončit. „Podle nás tento výhled počítá
s těžbou pod městem Karviná a Orlová. To
by znamenalo demolici části obou měst,
zhoršení již špatných životních podmínek
v předmětných oblastech – nejhorší v ČR,“
varuje Jiří Dráb.
Aliance kritizuje také bod týkající se vyvlastňování. „Malá novela horního zákona
odstranila možnost vyvlastnění v případě,
kdy se těžební společnost nedohodne
s vlastníkem nemovitosti. Věcný záměr novely horního zákona opět s vyvlastněním
počítá,“ připomíná Jan Rovenský z Greenpeace a dodává: „Považujeme za zcela
nepřijatelné, aby měl kdokoliv možnost
vyhánět kvůli těžbě z domovů obyvatele celých měst a vesnic tak, jak se to dělo za minulého režimu. Upozornili jsme pana premiéra, že tzv. velká novela horního zákona
připravovaná ministrem Martinem Kubou
tuto možnost bohužel obsahuje.“

Členové aliance konstatovali, že schůzka
s premiérem splnila svůj účel. Premiér vyzval členy aliance k doplnění podrobnějších
podkladů k některým z projednávaných témat.
tiskovou zprávu poskytl
Stanislav Uruba

Repríza
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Blesk
Už pár měsíců projíždí naší malou vesnicí
dívka na bílém koni. Její jméno znáte, koně
nejspíš od vidění. Znáte i jejich příběh?
S Bleskem se známe nejméně šest let. Pamatuji si na den, kdy jsem jej spatřila a nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu jeho
majitelka. Za ty roky, co se u koní pohybuji,
jsem měla možnost poznat lidi dobré, jež
mě pokaždé dokázali naučit novým dovednostem. Bohužel jsem narazila i na lidi
jiného typu. Nedá se je nazývat zlými, spíše
jejich přístup nebyl zrovna vhodný, i když
jej oni považovali za jediný správný. Celou
mou cestu provázel dětský sen - mít vlastního koně. Sen, na který jsem čekala snad
jedenáct let. Sen, jež se stal skutečností.
Poté, co jsem ukončila svou střeleckou
kariéru, rozhodla jsem se ke koním vrátit
a pokračovat tam, kde jsem skončila. Moje
kamarádka mi nabídla spolupráci ve stáji
poblíž města Rožnov. Ta stáj měla okolo
čtyřiceti koní, avšak podařilo se mi brzy
proniknout do systému prosperující westernové stáje a začlenit se do práce. Začátky
byly těžké a chaotické, ale na konci vždy
čekala odměna v podobě vyjížďky na Bleskovi. Tehdy byl v majetku mé kamarádky,
jež byla zaměstnancem rožnovské stáje.

S „Blešákem“ jsem jí pomáhala, stejně jako
s prací ve stáji. Byly to idylické časy, proto
netrvaly dlouho...
Příběhy koní jsou pokaždé ovlivněny lidmi, kteří těmto němým duším utváří jakousi pomyslnou cestu, ne vždy jednoduchou.
A lidé rozhodli, že prosperující westernová
stáj musí ukončit svou činnost. Během měsíce se většina koní odstěhovala a s nimi i
Blesk. Jelikož má kamarádka byla ve složité
situaci, rozhodla jsem se situaci řešit sama
a zajistit mému čtyřnohému příteli pokračování jeho klidného stáří. Podařilo se mi
jej ustájit ve Frenštátě p. R., což bylo jen
dočasné. Později jsme Bleska převezli
do malé stáje poblíž Kunčic p. O., kam jsem
pravidelně dojížděla na kole. I toto řešení
se časem projevilo jako velice složité, protože neustálé dojíždění na kole není dvakrát
bezpečná záležitost.
Když už jsem si myslela, že celá situace
nemá východisko, přišli na pomoc mí rodiče, kteří rozhodli, že se stanu Bleskovou
majitelkou. Souhlasila jsem, aby ne, vždyť
to byl můj dětský sen, ale musela jsem přijmout určitá pravidla a zásady. Pokud jsem
do té doby byla zvyklá na obyčejný život,
nakupování a válení se u televize, tak jsem

se s tímto musela hodně rychle rozloučit a
začít se aktivněji zapojovat, a to nejen
po ﬁnanční stránce. Blesk našel své
místo ve zdejší stáji Pod Javorníkem, kde se
těší pozornosti mé rodiny a mých kamarádů, jež si jej oblíbili. Já v této stáji pracuji a
pomáhám s provozem. Mí přátelé pomáhají mně, spolu s mými rodiči.
Už pár měsíců se naší vesnicí prohání spokojený bělouš následující svého majitele.
Náš příběh je jedinečný, ale to může říci
každý o vlastním životním příběhu, který
jej svým způsobem poznamená a ovlivní
jeho další existenci. Blesk mě naučil zodpovědnosti, radosti z maličkostí a taky pocitu,
že tady nejsem sama a vždy mám přátele.
Není pro mě koněm, ale přítelem. Na závěr
bych chtěla poděkovat lidem, jež nás mají
rádi a jsou ochotni pomoci. Největší poděkování patří rodičům, protože jen s perfektním zázemím je pevná opora.
Tento příběh je motivací pro všechny, kteří
mají své sny a věří v ně. Vytrvejte, jen tak
dojdete do cíle, kde čeká odměna! Je to příběh plný poučení a potvrzuje tak nenahraditelnou úlohu rodiny v našich životech.
Eva Jurečková

Něco z historie Cross Country Trojanovice
V roce 2008 se rozhodl Club Classic Motor Frýdek-Místek ve spolupráci s OÚ
Trojanovice uspořádat soutěž historických
motocyklů. Zatím se konaly tři ročníky v
soutěžním duchu (2008, 2010, 2012) a dvě
vyjížďky beskydským krajem.
Hned první ročník byl úspěšný s účastí 50
jezdců a jejich krásnými stroji. Podpořit je
přišlo několik desítek občanů příznivců.
V následujících ročnících Cross Country
se počet účastníků rozrostl téměř na 80.
Tyto akce se dostaly do povědomí fanoušků a občanů nejen v Trojanovicích, ale i
širokém okolí. Účast diváků daleko předčila očekávání. Celého dění - sportovního
i cestovního - se zúčastnila televize, tisk i
rozhlas.
Nejen pořadatele, ale i ostatní velmi potěšila účast jezdců zvučných jmen, jako je
akademický sochař M. Rybička, mistr Evropy veteránů v motokrosu M. Hanáček,
bývalí reprezentanti čs. republiky I. Mikeska (účastník šestidenní) a motokrosař M.
Kotrla. Z žen jmenujme P. Knabovou
z Brna a R. Horákovou z Nového Jičína.
Další účastníci přijeli z Jihlavy, České Třebové a jiných míst. Z původně regionální
soutěže se tak stala záležitostí celorepublikovou.
Jméno Trojanovic se proslavilo nejen

v Česku, na Slovensku, ale díky našim přátelům i v daleké Kanadě.
Je nutno poděkovat občanům naší obce za
jejich nezištnou pomoc a podporu při organizaci všech těchto akcí. Věříme, že tyto
aktivity slouží ke společenskému a sportovnímu vyžití občanů.
Na závěr bychom chtěli pozvat všechny

majitele a příznivce historických motocyklů
na letošní už třetí vyjížďku „po valašskych
kopcach“ tradičně pořádanou z Památníku
bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích 20. července 2013.
B. Pavliska
foto: H. Hrtáňová
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Zápis do mateřských škol

Školní střípky
Dne 12. 4. 2013 jsme jeli na výstavu do Frenštátu pod Radhoštěm. Vyjeli jsme okolo osmé hodiny ranní a pár
dětí nás čekalo přímo ve Frenštátě.
Na výstavě nás přivítala paní Kalinová,
která nás seznámila s předměty a ukázala nám, co máme dělat a na co se máme
u kterých stanovišť zaměřit. Byly tam
různé jazykolamy, hlavolamy, optické
klamy, skládačky, prostě vše, kde jsme
museli trochu přemýšlet a hrát si s naší
pozorností. Pro mne a mé spolužáky
bylo nejlákavější stanoviště tvořené řadou plastových špejlí, které po přitlačení na jedné straně obtiskly např. naše
obličeje na straně druhé. Strávili jsme
tam necelou hodinu, ale všichni jsme
se určitě pobavili a zapřemýšleli. Moc se
mi tam líbilo.
Lena Robenková, 4. třída
Z pátku 12. 4. na sobotu 13. 4. 2013
proběhlo ve škole přespání pro 4. a 5.
ročník. Děti strávily dva necelé dny
plné dobrodružství a pohody společně
se svými kamarády a spolužáky. Pravděpodobně největším zážitkem pro děti
bylo noční probuzení a následný odchod ze školy, kdy byla pro ně venku
připravena noční hra. Děti odcházely domů spokojené a plné zážitků, ale
také velmi unavené po náročných dvou
dnech, které pro ně připravili instruktoři a vedoucí z oddílu Duha Klubáci.
Ve škole nás čeká ještě přespání pro
první třídu, které se uskuteční do konce
tohoto školního roku.
vychovatelka ŠD Kateřina Segečová

Také MŠ pomáhají
Mateřské školy v Trojanovicích přispěly na pomoc obětem z panelového domu ve Frenštátě p.R postižených výbuchem plynu.
Na již konaném dětském maškarním karnevalu jsme na dobrovolném
vstupném vybrali částku 6.700,- Kč,
kterou jsme věnovali právě těmto
účelům.
Všem, kteří přispěli na dobrou věc,
velice děkujeme.
Silvie Rečková
foto z přespávání ve škole převzato z webových stránek http://www.zstrojanovice.cz/
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Dát najevo, že na ně ve staré vlasti nezapomněli
West je asi třítisícové město ve státu Texas.
Do 18. dubna o něm věděl jen málokdo. A
to ani přesto, že se tam na přelomu 19. a
20. století vystěhovala řada krajanů právě
z našeho regionu.
„Také z Trojanovic se v 80. letech 19. stol.
vystěhovalo do městečka West, Texas několik rodin, např rodina Makových, Prašivkova, Sýkorova a Šmajstrlova. Jejich příbuzní
dodnes žijí ve Frenštátě p. R. a v Trojanovicích,“ sděluje pan Drahomír Strnadel.
„Z Veřovic pocházela rodina Alfreda Gerika, který byl do roku 2011 velitelem místních hasičů“.
West se stal centrem krajanů. Každoročně
tam pořádají Westfestival. Pečou koláče a
tančí polku. Řada z nich stále hovoří dobře
česky.
V noci ze 17. na 18. dubna explodovala
ve Westu prodejna a skladiště chemických
hnojiv. Neštěstí si vyžádalo 14 obětí
na životech a více než stovku zraněných, ale
podle velvyslance Petra Gandaloviče mohou být konečné počty mrtvých vyšší.
Pan Drahomír Strnadel uvažuje byť i
o symbolické pomoci. „Mohli bychom jim

například věnovat výtěžek letošní cyrilometodějské pouti. Aspoň bychom jim to
oplatili, protože Texasané zase v 19. století
přispívali na stavbu cyrilometodějské kaple
na Radhošti...Aspoň symbolicky krajanům
z Westu dáme najevo, že na ně lidé z ně-

kdejší vlasti nezapomněli.“
V minulosti West navšívilo několik skupin
z Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm.
Martin Trubač
foto poskytl Drahomír Strnadel
z archivu paní Marcely Vaculíkové

Na poslední stránce...
O gestech, která mají svůj význam
Snažím se být velmi obezřetný zvláště pokud jde o hodnocení veřejných projevů a
postojů mocenských elit. Bohužel častokrát
se stává, že krásná slova – v lepším případě
myšlená upřímně – se po čase ukážou jen
prchavými sliby a to, co se zprvu zdálo být
odvážným činem, smrskne se do prázdného gesta. Mnoho nadějí bylo vyvoláno, ale
většinou po nich zbyla jen pachuť zklamání, rostoucí v přesvědčení, že přece drtivé
většině příslušníků mocenských struktur
jde přece o jediné – udržet se u moci. Za
každou cenu. A že tento systém lze jen velmi těžko změnit. Tuto skepsi, ve které mě
již dlouhá léta utvrzuje – mimo jiné- i dění
na české politické scéně, nabouraly v minulých měsících dvě události. A obě přišly
z míst, kde bych to, přiznám se, nejméně
očekával. Z řad římskokatolické církve.
Tou první událostí byla rezignace papeže
Benedikta XVI. alias Josepha Ratzingera.
Tento papež, který se po celou dobu svého
pontiﬁkátu jevil býti čímkoliv jen ne revolucionářem, ukončil svoje působení činem
vpravdě revolučním. Myslím, že čas teprve
docení význam tohoto kroku, kterým
po více než osmi stech letech prolomil tradici, podle které existoval jen jediný způsob
opouštění papežského úřadu (pomineme-li
pár výjimek v 15. století, kdy byli někteří
papežové sesazeni rozhodnutím koncilu).
Otevřel tak dveře svým nástupcům. Ti už
nebudou muset dožívat ve svých funkcích
ve stavu fyzické (a někdy i psychické) vetchosti – a věřte, že vím o čem píšu, denně
jsem s touto realitou lidského života v úzkém kontaktu. Ale budou mít k dispozici
minimálně ještě jednu alternativu – a sice
úřad opustit na základě vlastního rozhodnutí.
A ještě z jednoho důvodu mi připadne abdikace bývalého papeže revoluční. Jde totiž
– zdá se – o odstoupení z vysoké funkce na
základě vlastní volby. Nikoliv pod tlakem
a z donucení. Pokud vám tohle nepřijde
úžasné, tak mi prosím jmenujte politického
činitele, který něco podobného v uplynulé
době udělal. Ve světě, kde se snaha udržet
se v mocenských strukturách za každou
cenu zdá být krédem nejvyšším, se tento
papežův čin stává důležitým mementem, že
to lze být i jinak!
Dalším příjemným překvapením jsou pro
mě první kroky a postoje nově zvoleného
papeže. Věřte mi, že se snažím nepropadat
prvotní euforii. Koneckonců vzpomeňte,
jaké to bylo při zvolení prezidenta Baraka

Obamy. Oba muži mají mnoho společného.
Oba byli zvoleni jako alternativa k již unavujícímu stereotypu – Obama byl prvním
nebělošským prezidentem v historii USA
– navíc po dlouhém a nepříliš vydařeném
vládnutí George Bushe juniora. Argentinský kardinál Bergoglio zase přerušil nekonečnou řadu
evropských
papežů
v čase, kdy katolická církev čelí nejrůznějším skandálům a celkovému odlivu věřících zvláště v Evropě. Od obou se vědomě
či podvědomě očekává (očekávalo), že budou své úřady vykonávat jinak. Že vnesou
do své funkce něco nového, lidštějšího, co
by jejich posty v očích veřejnosti rehabilitovalo a navrátilo jim důvěru. Na oba jsou
(či byla) vkládána příliš velká očekávání,
jejichž naplnění je možná mimo hranice
lidských možností. Vždyť přece oba – prezident i papež – jsou jenom součástí (jakkoliv významnou a pravomocemi obdařenou)
rozsáhlého a početného systému. A změnit
systém je vždycky obtížnější než změnit jedince.
Ale přesto, první kroky, které nový papež
František udělal, se nezdají být jen působivými gesty. Jako příklad bych rád uvedl jeho
návštěvu v diagnostickém ústavu pro mladistvé na Zelený čtvrtek, kde – podle starodávného liturgického zvyku – umyl nohy
12 delikventům, z toho dvěma dívkám,
z nichž jedna byla muslimka ze Srbska.
Gesto, řeknete si možná. Ale díky němu
si každý biskup byl nucen položit otázku:
Kde trávím Velikonoce já? Jsem i já blízko
nemocným, nešťastným, opuštěným,
bez přístřeší, chudým – zkrátka blízko těm,
ke kterým se obracel Ježíš? A každý katolík
si mohl položit otázku – dokázal bych i já
přátelsky přistoupit k muslimovi, hinduistovi, člověku jiné rasy či kultury? A že se

tímto gestem papež dotkl citlivého místa,
o tom nepřímo svědčí i pastýřský list polských biskupů, kteří cítili potřebu vysvětlit
svým věřícím, jak správně chápat starost
církve o chudé.
Nicméně snažím se být obezřetný a nepropadat euforii. Mnoho krásných slov se ukázalo prchavými a mnohé činy se smrskly
v prázdná gesta. Uvidíme.
Přesto se mi díky tomu všemu v poslední
době vrací na mysl divadelní hra brazilského dramatika Joao de Bethencourta Den,
kdy unesli papeže. Když jsme ji v roce 2007
s Amatérskou divadelní společností Waterloo hráli, uvedli jsme tenkrát do programu:
Byl jednou jeden papež, tolerantní a laskavý, který často utíkal své ochrance a rád se
procházel nepoznán mezi obyčejnými lidmi.
Připadá vám to jako začátek nějaké pohádky? Pak tedy můžeme pohlížet na naši hru
jako na pohádku. Řekněme, takovou moderní pohádku pro dospělé. I my totiž potřebujeme občas slyšet (a vidět) příběhy, které se sice
možná nikdy nestaly, které však vyprávějí
o tom, co by se zcela určitě mělo stát.
P.S.: Ve chvíli, kdy dopisuji tento článek,
objevila se na internetu zpráva, že papež
František jmenoval osmičlennou poradní skupinu kardinálů, která má pomoci
s reformou římské kurie. Sympatické je, že
kromě dvou evropských kardinálů jsou v ní
zástupci všech kontinentů.
Pro ty, kdo se chtějí dovědět více:
http://cs.w i k ip e di a.org/w i k i/Fran ti%C5%A1ek_(pape%C5%BE)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_
XVI.
http://www.fgwaterloopapez.lucieamartin.cz/
Martin Trubač
foto: Martin Buryan

V Bethencourtově hře se papež spolu s židovským taxikářem zaslouží o uskutečnění světového dne míru

Uzávěrka příštího čísla bude 20. května 2013, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz

