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TOTO ČÍSLO VĚNUJEME TAK TROCHU 17. LISTOPADU 1989 

NEBEZPEČÍ KRÁTKÉ PAMĚTI 

 
    Takhle vypadal Lisabon 1. 11. 1755 , přesně před 250 lety. Nebýt nedávného 
zemětřesení v jihovýchodní Asii, které vyvolalo vlny tsunami, nikdo by si toto výročí 
nepřipomenul.  Lidé mají tendenci zapomínat na události, zejména na takové, které 
nemají žijící pamětníky. To, co nám naši předkové napsali v učených knihách, někdy 
nebereme vážně. Na 65 000l lidí tehdy zahynulo. Zemětřesení vyvolalo požáry, řícení 
staveb a to vše spláchly vlny vysoké až 17 metrů. Několik minut po katastrofě, přišlo 
varování i do českých zemí – na necelou hodinu jakoby vyschly minerální prameny 
v teplických lázních. I kdyby jste přijeli do dnešního Lisabonu- viz další krásný 
snímek, zprávy o této strašné  katastrofě naleznete pouze v archivech. Mnohý 
Portugalec by možná nevěřícně kroutil hlavou.  
Zrovna tak, jako mnozí dnešní třicátníci ba i čtyřicátníci u nás nevěřícně kroutí 
hlavou, když slyší vyprávění o tom, že útvar či odbor mohl pracovat sebelépe, ale když  
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neměl nástěnku s politickými aktualitami, pracoval v podstatě špatně. Že některé 
knihy nemohly vycházet. Jiné se nesměly půjčovat. Že mnozí nesměli studovat, 
samostatně rozhodovat, obchodovat, podnikat, cestovat. Že lidé byli ponižování na 
každém kroku. A přitom je to doba, kterou mnozí ještě pamatují. Je zde velké 
nebezpečí, že se na události listopadu 1989 budou naši potomci dívat se shovívavým 
úsměvem. A přitom , jak se ukázalo právě v jihovýchodní Asii, nebezpečí zemětřesení 
je na této planetě neustále. Zrovna tak , jako je latentně přítomno nebezpečí totalit, 
vyplývající z učení o třídním boji či z učení o rozdílu ras.  Zastánci třídního boje  zcela 
otevřeně píší ve svých textech, že Evropská unie je spiknutí mezinárodního kapitálu, 
který sdružováním prostředků (kapitálu) v podstatě nastoupil cestu dokonalejšího 
vykořisťování lidstva v mezinárodním měřítku. Do našich škol jsou ilegálně rozesílány 
brožury o tom, že neexistoval holocaust, ale současně s tím sílí volání po tom, že je 
třeba brát bohatým a chudým rozdávat. A že Stalin sice zavinil smrt milionů lidí , ale 
jinak že to byl docela hodný člověk. A Gottwald za nic nemohl, protože byla taková 
doba. A Husák to myslel dobře.  
Bylo by nesmyslem, abychom se neustále něčím strašili. To bychom se daleko 
nedostali. Jenže nebezpečí musíme znát, umět ho pojmenovat a rozpoznat. Nesmíme 
ho bagatelizovat. Na ty, kdož překračují zákony, máme odpovídající represivní 
systém. Na ty, kdož přicházejí s teoriemi , které ve svých důsledcích mají katastrofální 
následky, na ty represivní systém nelze použít, protože jejich teorie mají podobu 
krásné, leč neuskutečnitelné pohádky. Když nakonec vypravěči získají moc a zjišťují, 
že pohádku nelze uskutečnit, snaží se třeba i násilím nás všechny přinutit, abychom 
pohádku jakoby prožívali. Ať se stalo 17. listopadu 1989 cokoli, faktem zůstává, že 
zazvonil zvonec a oné umělé pohádky byl konec. Jak s nabytou svobodou nakládáme, 
to je zase jiná kapitola. Ale na dobu umělých pohádek bychom zapomínat neměli. 
Stručně se tomu říká nemíti krátkou paměť.   
 



Dnes je to o mnoho lepší. Žádné akce nemusí nikdo předem schvalovat 

 
Zveme  vás  do  zámecké  kaple  ve  Slezských  Rudolticích 

dne  20. prosince 2005  v  17:00 hodin  na 

 
 

K  vánoční  pohodě  zahrají  a  zazpívají   
zobcové  flétny  z  Bruntálu  a  zpěváci  z  Města  Albrechtic 

 
Obecní  úřad  ve  Slezských  Rudolticích 

 
OBEC  SLEZSKÉ  RUDOLTICE 

pořádá 

 
dne  3. prosince 2005 od  13:00  hodin na  náměstí  ve  Slezských  Rudolticích 

K prodeji bude nabízen široký sortiment zboží, občerstvení zajištěno. 
Pro dobrou náladu a pro zahřátí zahraje rudoltická dechovka. 
V průběhu odpoledne děti z MŠ a ZŠ ozdobí vánoční strom. 

Případní zájemci o prodejní místa obdrží informace 
na tel. 554 656 105 

 
Město Bruntál si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy 

Pražské jaro v roce 1968 
pátek 18.11. v 16 hodin ve foyeru Městského divadla Bruntál 

 za účasti zástupců 
Úřadu dokumentace a  vyšetřování zločinů komunismu Praha  

V rámci výstavy budou promítnuty dosud neznámé záběry ze srpna 1968 
18.11. – 16.12. 2005  Městské divadlo Bruntál, Partyzánská 55 

 

1. REPREZENTAČNÍ VEČÍREK 
TENISOVÉHO KLUBU BRUNTÁL 

se koná dnes 16. listopadu od 19.00 v sále Moravolenu. Dle pozvánky je 
předpokládán kreativní tanec při reprodukované hudbě a současné 

sledování fotbalového utkání ČR – Norsko. Organizátoři tohoto známého 
buržoazního sportu se nezapřou. Vstupné je sice dobrovolné, ale až od 50 
Kč. Opět některým vrstvám nedostupné. A tak je to stále, již šestnáct let.  

 
 

 



 
Co asi dnes píše?  

    
 

Pád Ovčárny mezi centry 
může ještě pokračovat 

Alena Kiedroňová 
Jeseníky l Jen čtyři česká zimní lyžařská 
centra letos získala v hodnocení kvality 

služeb pět hvězdiček a všechna jsou v Krkonoších: Špindlerům Mlýn, Černá Hora, Pec 
pod Sněžkou – Ski Pec a Rokytnice nad Jizerou-Horní Domky. O hvězdičku méně má 
dalších 24 center a z nich jediné v Jeseníkách – na desáté příčce hodnocení Ramzová. 
Tří hvězdiček se dočkalo 63 center a z našich si vedou nejlépe Červenohorské sedlo 
(30.příčka), Hynčice (38.), Dolní Morava-Ski centrum Sněžník (40.) a Ski centrum 
Malá Morávka – Karlov (41.).  Až na 79. příčce s třemi hvězdičkami a 60 body skončil 
lyžařský areál Praděd, přitom před ním figurují centra Miroslav v Lipové-Lázních, 
Petříkov, Klepáčov, Hlubočky u Olomouce, Karlov –Pawlin, Ostružná, PROskil 
Branná a Kouty nad Desnou-Šindelná. Kategorizaci zveřejnil internetový portál 
holidayinfo.cz. Hodnotí se kdeco od délky a počtu vleků, lanovek, úpravy sjezdovek či 
umělé zasněžování, ale i prostší služby. Těmi jsou parkoviště zadarmo pod vleky, 
fungující skibusy a informační systém i pestrá paleta služeb pro mladé rodiny včetně 
nabídky celodenní péče o děti i se zajištěním vhodného obědu.  
   Proč má Ovčárna sice slušné tři hvězdičky kvality, přesto tak nelichotivé místo? „Je 
to důsledek rozhodnutí exministra životního prostředí Kužvarta omezit lyžování na 
Pradědu a přestože se už leccos změnilo, mnozí lyžaři se už na Ovčárnu nevrátili,“ řekl 
Josef Figura, který na základě výjimky ministerstva provozuje v Národní přírodní 
rezervaci Praděd sjezdovky. Zatímco jinde se investuje do zasněžování a 
infrastruktury, v CHKO Jeseníky jsou podle Figury kroky podnikatelů ztíženy a někdy 
zcela vyloučeny. „Dnešní technologie umožňují vyrábět technický sníh už při teplotě 
kolem nuly, tedy pod Pradědem už by se teď mohlo lyžovat. Jenže sotva se něco 
zlepší, dokud se nepostaví lanovka, chybí dostupnost. Horní parkoviště v zimě 
blokuje šest desítek aut a na točnu se pak nedostanou zájezdové autobusy s lyžaři.“ 
 

Ve svátek na relaxaci do lázní  
Karlova Studánka 

Karlova Studánka l Mimořádný prodej lázeňských procedur pro veřejnost připravily 
na nadcházející dny lázně Karlova Studánka. Sváteční volný čtvrteční den anásledující 
pátek a sobotu tak mohou mnozí využít k procházkám v jesenické přírodě a relaxaci 
završit některou vybranou lázeňskou procedurou z balneoprovozu. Širokou nabídku 
koupelí, masáží, zábalů a dalších léčebných a relaxačních kůr najdou zájemci v 
objektu Letních lázní v Karlově Studánce.  Balneoprovoz bude otevřen ve čtvrtek od 
14 do 19.30 hodin, v pátek od 16.30 do 20.30 hodin a v sobotu od 14 do 19.30 hodin. 
 
Tyto  články  a další zpravodajství a zajímavosti z regionu si přečtete na 

stránkách dnešního  Bruntálského a Krnovského deníku. 
 

 



 
 

Závišova smutná sranda 
vybízí diváky k zamyšlení 

Alena Kiedroňová 
 
   Art Galerie Penzion fungující v malém rodinném Penzionu U Řeky v Karlovicích 
patří od soboty výstavě krnovského výtvarníka Jiřího Záviše „Tetovaný strýc, 
strýcovaná teta (smutná sranda)“. Galerista Luděk Pavézka uspořádal výstavu kreseb 
k blížícímu se životnímu jubileu 75 let autora a dlužno říci, že si slavnostní vernisáž 
nenechali ujít ani blízcí Závišovi přátelé z volného sdružení krnovských výtvarníků 
a13, jehož býval členem, ani třeba starosta Bruntálu Stanislav Navrátil. 
   Jiří Záviš je členem České unie karikaturistů a právě ke karikatuře má dnes blíž, než 
k malbě. Tradiční štětce a barevnost odložil před deseti lety a zůstal u sdělení 
v černobílém kontrastu. „Karikatura není o legraci, jak si mnozí lidé myslí. Je 

šklebem, je o breku 
lidí. Podtextem 
mých obrázků je 
skutečnost, že 
obyčejný člověk 
neznamená nic. Od 
starověku je dáno, že 
každé dobré ideje se 
nakonec chopí 
někdo, kdo ji 
zneužije, kdo z ní 
udělá pro sebe 
byznys. Mnozí jsou 
přesvědčeni o tom, 
jak obyčejnému 
člověku natřou svět 
narůžovo, protože 
hodného člověka 
mají v rovnítku s 

blbým člověkem.“  
   Jiří Záviš vytvoří za rok k deseti velkým pracím, jeho malá díla jsou ve skutečnosti 
studiemi pro větší kompozice. „Začnu nějaký příběh a on se mi mění na papíře. 
Současnost mixuji s minulostí,“ řekl výtvarník. Poslední půlrok svého života označil 
za rozjitřený, což bylo dáno mimo jiné právě přípravou na výstavu. „Už to tak chodí, 
že poslední obrázek se mi líbí nejvíce a jiné na poslední chvíli vyřadím. Nejlepším 
kritikem je stejně čas,“ dodává. 
   Závišova díla jsou snad více literaturou než obrázky, nesou sdělení, nad nímž musí 
divák hodně a dlouho přemýšlet. Ne náhodou je výstavní katalog uvozen Ztraceným 
rájem Johna Miltona. Opakující se osudový klíč, rozdílné domény ženských i 
mužských priorit, velkohubost nad nonšalantním motýlkem a pivním korbelem a 
mnohem více objeví divák v precizně odvedených kresbách. Jak se mu celek líbí, je 
hodně o subjektivním vnímání.  
Text k foto: Možná dva roky trvalo galeristovi, než přiměl krnovského karikaturistu 
Jiřího Záviše představit se výstavou v galerii v penzionu jeho dcery, zetě a vnoučat. 



FOTO autorka.  
 

FOTO PRO DNEŠNÍ DEN 

 
Jak jste si již všimli, dnešní vydání Kurýra věnujeme tak 
trochu politice v  souvislosti se zítřejším státním svátkem 17. 
listopadu. Někdo spočítal, že každou vteřinu se naše země 
zadlužuje o 300 Kč. Takže za den 17. listopadu  2005 se 
zadlužíme o necelých 26 milionů korun. Není to tak zlé, 
některé země mají dluhy ještě vyšší. To je možné, ale splácet si 
je budou oni. My budeme splácet svoje. A stojí zde jediná 
otázka – víme jak? A kdy?    
 

PETROUŠKOVY PŘÍHODY (137) 
 
Vy, mí pravidelní čtenáři si pamatujete, jak jsem jednou popisoval naši nedávnou 
návštěvu v Plunge, v Litevské republice. Nu a z toho vznikl nápad udělat společnou 
pohlednici města Plunge a Bruntálu. Dojednáváme to s jedním chlapíkem 
z magistrátu v Plunge a dopisujeme si o tom přes počítač. On umí dobře rusky, já 
úměrně, tak si píšeme latinkou ruské texty a docela si rozumíme. Jenže jsme se 
v našich debatách dostali do situace, která vyžaduje texty delší. A já jsem zjistil,  že mi 
sem tam schází slovíčko. V paměti tedy. Tak jsem se rozhodl ji oživit nákupem česko 
– ruského slovníku. Mé slovníky ze studií jsem kdysi dávno věnoval dětem a zbyl mi 
pouze takový kolibří slovník, který je nedostatečný.  Proto jsem včera odpoledne při 
návštěvě jednoho velkého města ,  navštívil za tím účelem známé knihkupectví. A tam 



to začalo.  Má debata se známým  kolegou - knihkupcem  o velikosti potřebného 
rusko-českého slovníku vzbudila ve zpola zaplněné prodejně pozornost. Odmítl jsem 
velké slovníky za několik set a tak mi hledali nějaký střední slovník. Mezitím jsme 
vedli s oním knihkupcem, který měl pokud vím vždy smysl pro humor,  debatu, která 
dostávala pomalu a jistě rysy jakési recese. Co se stalo, povídá on, že tak najednou 
potřebuješ takový slovník. Ale, povídám nedbale a trochu hlasitěji, brzy budou volby a 
jak to znám, pak žádné tyto slovníky dlouho nebudou. Jak to, na to on. Že by se 
vyřazovaly? Ale ne, říkám, po volbách se to všechno zase vrátí do starých kolejí, určitě 
vznikne něco jako Rada vzájemné hospodářské pomoci,  a kdo nebude honěný 
v ruštině, těžko se uživí. Myslím, že budeme jezdit do Moskvy jako do Bruselu, možná 
častěji. Jeden mladík s dívkou to nevydrželi a radši odešli, zřejmě aby to nemuseli  
poslouchat. Z kouta prodejny  mně pozoroval jakýsi muž. Starší, vysoký, štíhlý, 
holohlavý a v baloňáku. Když děláte recesi, musíte mít nějakou imaginární oběť, na 
které si zkoušíte,  jak to funguje, aniž by to ta oběť tušila. Jeho jsem si tedy vybral. 
Zdálo se, že by mohl být takovým indikátorem. To při každé veřejně produkované 
recesi potřebujete.  Abyste věděli, zda to zabírá. Zatím muž nedával zájem okatě, ale i 
z dálky bylo vidět,  jak napíná uši. Byl to přesně on.    
Mám docela dobré zprávy, povídám. Už se připravuje komise a v létě by to mělo 
vypuknout. Snížíme náš příspěvek do  Evropské unie a  ty ušetřené  peníze půjdou na 
podporu zatím nějakého přípravného hospodářského výboru -  kecal jsem co mi na 
jazyk přišlo, zatím co mi knihkupec balil takový střední slovník asi za tři stovky. Muž 
v baloňáku ze mne nespustil oči, ale nehnul ani brvou. Napiš mi tam datum , 
povídám, abych měl doklad, že jsem byl loajální dřív , než to praskne. Knihkupec 
sotva udržel vážný obličej.  
Když jsem platil , tak jsem jen jakoby mimochodem poznamenal, že mě ti pravičáci 
dost zklamali. Nejdříve nás nechají učit angličtinu a pak nás svou neschopností zase 
vrhnou na východ. A pronesl jsem minipřednášku na téma kdo s kým , proč a jak to 
dopadne. To se vždycky dobře poslouchá , konec konců i povídá.  
To bylo zřejmě moc. Lidé v obchodě poslouchali – a mlčeli. Najednou se ten chlapík 
v baloňáku pohnul a fofrem rovnou k pultu. Vypadalo to, jako když mi chce něco říci 
z očí do očí. Nebo mě v krajním případě zatknout pro pobuřování. A protože jsem měl 
zaplaceno, vzal jsem tedy balíček a pomalu ustupoval od pultu.  Jenže on se přímo 
vřítil na ono mnou uprázdněné místo. Jak jsem odcházel, ještě ho slyším jak povídá : 
Prosím vás, kolik máte těch slovníků………. ?  
A tak jsem vyšel z obchodu a rozesmál jsem se na plné pecky. Možná, že jsem 
kolemjdoucím připadal nenormální. Ale ono přátelé je to naopak. Všechno je 
normální. Všichni jsou na svých  místech.  
A slovník je docela pěkný. Ale asi si půjdu koupit ten největší. Ten můj má strašně 
malá písmenka. Některá ani nemohu přečíst. To je ovšem nepořádek. Kdysi byly 
slovníky, v nichž jsem přečetl všechno. I text ve slovníku kolibřím. Řekněte sami – to 
nemohu v těch tiskárnách používat ta báječně krásná a veliká písmenka jako kdysi?  
         

Dnes má svátek OTMAR, zítra MAHULENA (a je 
státní svátek 17. listopad) a v pátek ROMANA. 

V pátek vyjde Kurýr jako každý pátek. 
Nezapomeňte jim přát. 

 
 


