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Tak jo. Dvanáct. Pravé poledne. Nebo pùlnoc. Kdo ví.
Pozvedám oèi své k nebi a snaím se vít do role rolníka, jemu úmorná
sucha likvidují úrodu a tak vyhlíí spásonosný obláèek na nemilosrdnì
modré obloze. To abych sám sebe pøesvìdèil, e nìkomu mùe být i
dé vítanou a veskrze pøíjemnou záleitostí. Ale jak mi tak nohy èvachtají
bludnickou trávou, nìjak se mi to moc nedaøí. Rok co rok jsem vechny
pøesvìdèoval, e vo Jimramovu pøece neprí. - Hm, asi bude nejvyí
èas, abych se tomu zaèal snait úpìnlivì uvìøit sám.
Zastavit se a naslouchat. umìní moøe. umìní holubièích
køídel. Kdepak se asi zdrela? Nìjak moc umù pøi zaèátku. Zaumìlo z
lesù a hájù, e Bobby Houda je v nemocnici. A o chvíli pozdìji, e ani
Pro babalu Aye e prý nedorazí. A e prý u nám dávali vìdìt, e jejich
klávesák odjel hrát s Chadimou a na dálný Altaj a má se vracet letadlem
zrovna a v sobotu a není jisté, jak to budou stíhat, ale nìkde se ta
informace asi zaumìla. A jakýsi um zpùsobil, e z dvou set lístkù,
které byly v Jimramovì v pøedprodeji, jich bylo ve ètvrtek v prodejnì
jenom pìtadvacet. A cédéèka, co nám mìla pøijít z Gramofonových
závodù do krámku, taky nìkde umí po vlastech èeských a
moravskoslezských a dorazí asi a pøítí týden. A v Brnì prý plakáty
nìjak oumìly døív, ne mohly být k spatøení. Jo, jo, èerná je milá barva,
ale ani proti svìtlejím odstínùm bych tenhle víkend nic nemìl. No jo,
no, ráno modøejí veèera. Uvidíme, jak øíkal ten troseèník, kdy na obzoru
spatøil temnou plachtu. Bavte se dobøe.
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OTEVØENO

ROZHOVOR
Starosta

by

si

rád

poslechl

Vladimíra
Na

festival

moná

pøijdou

i

DNE

Mertu

Francouzi

Na festival Otevøeno mají Jimramovtí i po øadì let jeho poøádání stále
kontroverzní názory. Zatímco jedni ho berou jako pøínos pro obec a monost jejího zviditelnìní,
druzí festival kategoricky odmítají. Jedním z tìch kteøí Otevøeno berou jako vítanou monost
zatraktivnìní obce vlastnì pro celou republiku, je i starosta Jimramova Pavel Kaláek. Ten byl
ochoten nám odpovìdìt na nìkolik dotazù.
Øada obèanù povauje festival za sraz narkomanù a
darebákù. Jaký máte názor vy?
Moná, e se pøi koncertech v parku
Bludníku objeví mìkké drogy, ale to nemohu tvrdit. Pokud
ano, rozhodnì si s podobnými vìcmi poøadatelé velmi dobøe
poradí. Pøi festivalu se pokud vím nikdy nestalo, e by tøeba
jeho úèastníci nìjak pokozovali veøejný majetek. Take o
darebácích se dá stìí mluvit. To se po konání nìkterých zábav
nedá øíci.

Nepozvete na festival právì i Francouze?
Oni pøijedou ve veèerních hodinách v sobotu, take podle toho, jak budou
unaveni. Zájem o návtìvu festivalu ale projevili, take moná se tam objevíme.

Dìkuji za rozhovor
Ivan Lidmila

procházka

JIMRAMOV

-

Jak spolupracuje obec s poøadateli festivalu?
Spolupráce s poøadateli je i nadále dobrá
a pokud to jde, vycházíme jim vstøíc. O dobré spolupráci hovoøí
i to, e je obec jakýmsi spolupoøadatelem festivalu.
Èím konkrétnì poøadatelùm pomáháte?
Zajiujeme technické zázemí festivalu.

okolí

-

kostely

Kostel

Narození

Panny

Marie

Fragment køtitelnice v severní kapli je románský - take
pùvodní kostel zøejmì nesl prvky tohoto slohu. Vì byla
pøistavìna v roce 1506, barokní pøestavbou proel kostel
v letech 1707 - 1715. Jeho stavební vývoj byl ukonèen
závìrem 18. století, kdy byla zvýena vì a pøistavìna
západní pøedsíò. Vnitøní výbava kostela je rokoková.

JIMRAMOV

-

Evangelický

kostel

Z pùvodního kostela, postaveného v letech 1784 - 1786,
se dochovala loï, která nese prvky raného klasicismu.
Empírová vì byla pøistavìna v letech 1883 - 1884,
poøízeny byly také varhany a první zvony. Generální
rekonstrukci témìø znièil poár (1987), ale díky sbírkám
mezi domácími i zahranièními evangelíky i katolíky mohl
být kostel o rok pozdìji pøedán svému úèelu. Kvalitní
varhany slouí pøi bohoslubách i koncertech.
JIMRAMOV

(TRHONICE)

-

Kaple

Panny

Marie

Kaple byla postavena v roce 1756 a její vìièka byla
osazena prvním malým zvonem, který slouil k
náboenským úèelùm i pøi vyhlaování poárního
poplachu. Zvon byl jednou pøelit a dvakrát rekvírován
pro váleèné úèely. Nynìjí zvon byl osazen v roce 1947
na náklady rodiny Mlynáøových jako dík za záchranu Fr.
Mlynáøe koncem války.

Budou nové sociálky fungovat po dobu festivalu
nepøetritì?
Budou fungovat ve zvýené míøe ne
obvykle, kromì asi noèních hodin, aby v nepøítomnosti
obsluhy nedocházelo k devastaci zaøízení.

Právì k prodeji ve stánku pøed bývalou kolou
U sv. Jána, hlavnì k dobì provozu, mìli obèané také
velké výhrady. Bude prodej nìjak omezen?
Nebude povolen prodej nonstop. Provozní
doba bude omezena maximálnì od sedmi hodin ráno do pùl
noci.

po

Tentokrát jsme pro vás pøipravili popisnou pou na pokraèování po místních církevních stavbách
a zaèínáme jak jinak ne v Jimramovì.

V souvislosti s festivalem Otevøeno se vak asi
takových výstøelkù neobáváte e?
Toho se urèitì neobávám. Výstøelky se
mohou objevit vdycky, nikdo nezaruèí, e nepøijede nìkdo,
kdo takovou vìc udìlá. Rozhodnì to v takovéto spoleènosti,
která se tady schází, nezíská podporu a myslím, e by dotyèný
byl velice rychle usmìrnìn.

Umoníte opìt zájemcùm prodej obèerstvení na ulici?
Stánek pøed kolou U Jána pobìí i letos.

2001

Pùjdete se na nìkterý z koncertù sám podívat?
Já jsem byl na nìkterém z koncertù vdycky. Bohuel letos je festival v
dobì, kdy k nám pøijede návtìva z druebního francouzského mìsta Meyrargues, take
nevím, jak to vyjde èasovì. Chtìl bych se na nìkterou skupinu urèitì podívat. Lákal by mì
tøeba Vladimír Merta.

Slyel jsem, e se pøi poslední zábavì dokonce
hajlovalo. Je to pravda a mùete tomu nìjak
zabránit?
Není prokázáno, e k tomuto dolo.
Informace jsou v tomto smyslu rozporné. Dohodli jsme se na
tom, e pøítí zábavy budou navtìvovat zástupci obecního
úøadu, abychom mìli pøímé informace. Monosti jak se tomu
bránit jsou ve výbìru poøadatelù a pokud by k nìèemu
podobnému dolo, pøedat celou vìc policii. Tomu se rozhodnì
nebudeme vyhýbat.

Co letos Jimramov návtìvníkùm nabídne nového?
Je to jedna zásadní vìc, a to je nové
sociální zázemí. To bylo v minulosti hodnì kritizováno. Pro
veøejnost je to urèitì dobrá vìc. Nové sociální zaøízení bylo
vybudováno na Panském domì. Navíc se domnívám, e se
Jimramov v mezidobí jednoho roku hodnì zmìnil k lepímu,
take pro návtìvníky je pøíjemnìjí i okolí.

JIMRAMOV

Konkrétnì je to napøíklad odvoz odpadkù, provizorní pøípojka pitné vody, pro redakèní
pracovníky jsou k dispozici pokoje na radnici, zapùjèili jsme i pro výtvarnou dílnu Sokolovnu.
To vechno bezplatnì.

JIMRAMOV

(SEDLITÌ)

-

Kaple

Sv.

Václava

Náklady této stavby nesli obèané Sedlitì a byla
dokonèena v roce 1852. O dva roky pozdìji byl do vìièky
zavìen zvon. Bìhem obou svìtových válek byl zvon
opakovanì rekvírován, souèasný slouí od roku 1959.
Pùvodní indelová krytina byla nahrazena plechem a
eternitem v roce 1924. Poslední vìtí opravy se
uskuteènily v letech 1992 - 1994, kdy byl také opraven
nápis na pamìtní desce a pozlaceno tìlo Krista na køíi v
sousedství kaple.

Soutì****Soutì*****Soutì

Pøi toulkách Jimramovem jsme s druinou nedaleko Bludníku objevili
lákavý reklamní nápis. I napadlo nás vytvoøiti pro vás soutì. Kdo objeví dùm, na kterém je
psáno "NAE TÌTKY VÁS POTÌÍ", mùete si za odmìnu koupit pivo!!! Úspìní soutìící
se mohou pøihlásit v redakci festivalových novin a my zveøejníme jejich jména.
str. - 19

OTEVØENO

LY R I C K O

EPIDEMICKÉ
Mým

OKÉNKO
národùm

U nejsem bojovník za lepí pøítí,
u se mi ípy do toulce nevrátí,
o skálu èel hroty se tøítí,
u nechci pøemáhat, uèím se chápati.

svatého

HLADOVÉHO

tady

po

roce

JIMRAMOV

2001

SLUNÍÈKA
opìt

vítá.

POLÉVKY:
Èesneèka s topinkou
Zaliaèka (pouze v sobotu)
HLAVNÍ JÍDLA:
Vá strejèek Tom

U

vás

U

Pro letoní rok jsme pro vás
pøipravili tyto pochoutky.

Zasunu meè a odloím tít,
u nechci vdycky mít pravdu, co zebe,
s vlky se pást a s ovcemi výt,
druhé u nezmìním, snad zmìním sebe.
Kováø

JÍDELNA

Jána

Ne ne, to není povìst, ale
skuteènost. V bývalé kole na námìstí tady
v Jimramovì je výstavní síò, ve které je bìhem
Otevøena a pak a do druhého záøí, k vidìní výstava
"kováøe, který umí", Josefa Tulise. Pokud vám
zbude chvilka, tak se tam otoète, protoe to stojí
za vidìní.
Pepa Tulis se v sobì pøíli nevrtá,
nepropadá obvyklým umìleckým manýrám,
vypadá pomìrnì obyèejnì, má obyèejný úèes, není
provrtaný skrznaskrz elezem (má ho v kovárnì
a a), nechodí v jutové suknici, pøed vykováním
nìèeho neodchází do hor meditovat, netopí se ve
smrtelných depresích a jeho výtvory vesmìs dávají
smysl. Spí ne by vás svými dílky nutil k nìjakému
zádumèivému moulání si brady, tak vám pøedloí
jasnou vìc, ale dotaenou do konce. Ono u tìch
lidí, co si øíkají umìlec, zdá se mi, je celý hejno, ale
e je slovo umìlec od slova umìt, to nìjak
zapomínaj. Kdy øeknete Pepovi, e je umìlecký kováø, tak se celkem skoro namíchne nebo
sklopí cudnì oèi k zemi, co u takového hromotluka pùsobí docela zajímavì.
U Jána tedy uvidíte tøeba jeho kované køeslo. A není to jen tak nìjaký
tokrle. edesát kilo ivý váhy eleza a pravý neílený hovìziny. Pepík køeslo utvoøil jako
svoji maturitní práci a e se mu povedla. Nìjak se to køeslo objevilo na setkání kováøù Hefaiston
na hradì Helftýnì. To jak na svi.. probíhá vdycky úplnì ve stejný termín jak Otevøeno. No a
z Helftýna se objevilo pár fotek i v zahranièních odborných publikacích, a to i za tou velkou
kaluí. Nevím, jestli se tomu øíká úspìch, ale celkem to potìí.
Vìcí je v síni samozøejmì víc. Celkem dost srandovní je panák, který visí
hned vlevo na zdi mezi okny, kdy vejdete do místnosti. Co drí v rukou uvidíte nejlíp, kdy si
tam zajdete. V rohu je tam taky jedna vìc, která se pùvodnì mìla jmenovat "Ach moje èakry"
ale nakonec nese název "Typická blbost v kamenu", a to vám povídám, tu kdy rozkývete a
budete se na ni pìt minut upøenì dívat, tak nejen e vám otevøe èakry, ale taky moná kufr.
Zajímavých vìcí je tam povícero, za vimnutí stojí pár artefaktù z otevøené sbírky "Plody
hnìvu". Jak vznikají a jaké to má výsledky se doètete a uvidíte na místì. Je to taky celkem
sranda. Pokud se pamatuji z vernisáe, docela sluný úspìch mìla plastika "Emu", pìkný
nápad je i Kilobøík Fíkusový.
Na té vernisái bylo nìjaké víno a zobání, tak se podívejte, jestli tam
nìco nezbylo. Jetì k tìm Plodùm hnìvu. Ono jich je ve skuteènosti docela dost, ale jen nìkolik
z nich se nalo. Vidìl jsem toti pøesný prùbìh jejich vzniku. To mìl jetì Josef otevøenou
kovárnu, ze které se dalo dobøe házet. A kdy se nìco povedlo tak, e se o tom dalo øíct, e se
to vlastnì vùbec, ale opravdu vùbec nepovedlo, tak se ozvalo jedno i víc hodnì sprostých slov
a vzduchem zasvitìl plod hnìvu do pole, které není od kovárny daleko. A e se kadý podzim
oøe, skuteèná umìlecká bohatství skrývá máti Zem kdesi v srdci Vysoèiny. Od té doby, co má
kovárna pevné stìny se sem tam nìjaké to dílo zachytí ve stìnì a pak se vystavuje tøeba v
Jimramovì.
Ahoj.

Èoèka na kyselo s vejcem
Èoèka na kyselo s párkem
Gulá s cibulí a chlebem
SALÁTY
Øecký
opský
Tìstovinový
Zeleninový
a pod.
Ceny rychlé, obsluha mírná.
Tìíme se na vai návtìvu.
pozvánka

na

filmy

-

doporuèujeme

sobota - kino - 9:00
Holubice

(1960)

Lyrická filmová báseò, FSB 1959 - 1960 / 76 min.
Námìt - Otakar Kirchner, Scénáø - Frantiek Vláèil, Reie - Frantiek Vláèil, Kamera
- Jan Èuøík, Hudba - Zdenìk Lika, Hrají - Kateøina Irmanová (Susanne), Karel Smyczek
(Michal), Gustav Püttjer (Kohoutí staøík), Václav Irmanov (malíø Martin), Frantiek Kovaøík
Morgiana

(1972)

Morgiana; Èeská republika 1972, 100 min
Reie - Juraj Herz, Hrají - Iva Janurová, Josef Abrhám, Jiøí Kodet, Jiøí Lír, Josef
Somr, Nina Divíková, Petr Èepek.
zachytili

jsme

-

alternativa

nedìle - doínkový areál - A - 2:30
Útvánléty

(1881)

Drsnì romantická alternativa. Dolby surround prologic mono.
Maïarský, psychologický, èernobílý film v pùvodním znìní bez èeských titulkù.
Alternativní film mladého nadìjného rumunského reiséra - Utvána Dobilgramodesku. Doprava
- rozkívaná kivadlovka a do Ae od 2:30 /po ukonèení veèerní produkce/.
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Výtvarná
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inzerce

AARON s.r.o.
digitální fotoaparáty a videokamery
Vinohradská 41, 120 00 Praha 2, tel.: 22 25 00 39, fax: 22 25 23 75,
e-mail: vinohradska@aaron.cz, www.aaron.cz
Jeèná 32/518, 120 00 Praha 2, tel.: 96 20 65 02, fax: 96 20 65 01,
e-mail: jecna@aaron.cz, www.aaron.cz

Výtvarná dílna. To zní pìknì, ale hùø se to provede. Letos se batikuje.
Nebo spí se tak nìjak pobatikovávalo, protoe se nìjak zapomnìli dostavit lidi. Ale stejnì to
nebyl takovej prùvih, protoe se jeden èlovìk úèastnil. A dorazila jedna místní dorostenka a
obatikala si t-rièko. A taky parta dìtièek a èmárala si po krabicích, to to taky není patný.
Urèitì z toho mìla dítka velikou radost a co bychom pro dìti neudìlali, e jo.
Letos dílnu vedla Alice Salomonová, o které toho moc nevím, kromì
telefonního èísla, ale vím, e se na dílnì letos dalo nauèit dìlat sypanou, voskovou a svazovací
batiku, ale taky tøeba zdobení tmavých trièek savem. To mì zaujalo, protoe jsem nìkde
doma savo zahlédl, sakra, ale co to bylo za místnost. A pøedstava, e si mùu umudlit ze
starýho trika novej model ala Versace, je docela lákavá. A k tomu si jetì u Aleny ukaírovat
masku, kterou bych tady celej víkend tahal pøes svùj panenský oblièejík... Uetøil bych spoustu
pøítomných od lehkého oku z mé krásy. Tady mì máte v celé mé kráse:

Uznejte, e by to nìjakej oblièej pøes ten xicht chtìlo. A to se dalo na dílnì
nauèit taky odlévání oblièejù. Mohl jsem se zrenovovat úplnì.
Takovej

blbej

fórek

pøírody

odepsal

nám

Houdu

To je blbý, to vám povím. Ten na kterého jsem já osobnì èekal a tìil se
nejvíc, bohuel nedorazí. Bobbyho Houdu porazila jakási choroba, a tak nemùe pøijet. Mimo
to, e nebude moci vystoupit to také znamená stop kytarové dílnì. Nechci vùbec domýlet, na
co jsme se mohli tìit víc, jestli na koncert s Gamba blues bandem nebo na pøedávání zkueností,
kterých má Houda habadìj. Jak by taky ne za takovej hektar muzikantskýho ivota. Mimo
to, e nás to tady vechny upøímnì moc mrzí a je nám z toho dost smutno, se omlouváme i
vám, kteøí jste sem pøijeli tøeba i kvùli nìmu, a omlouváme se také tìm, kteøí ho díky té
pitomé nemoci vùbec nepoznáte. U tak dost slabý a "nemohutný" Bobby Houda údajnì za
poslední týden pøiel o pìt kilo váhy. To by snad ledas koho hubnoucího potìilo, jene Houda
vùbec hubnout nechtìl a tìch pìt kilo ubyl na ne na tuku ale na svalech. A to není ádnej pás.
Kdy ho Sluníèko pozvalo na festival Pohledy Poslechy do Pohledce u
Nového Mìsta na Moravì, tak to prostì nestihl, protoe byly ucpaný hranice zkrz hygienická
opatøení kvùli slintavce a kulhavce. Bobby hrál kdesi za kopeèkama a do Pohledce to prostì
nestihl. Teï se objevila ílená kráva kdesi na Vysoèinì a Houda je opìt nedostiný. Ale to je
blbá souvislost, e jo,ale jen jsem si na to tak vzpomnìl. Take Bobby Houda nebude a vy o
tom víte.
-rat-

Sluby firmy AARON s.r.o.:
- prodej digitálních fotoaparátù
- pasová fotografie
- velkoformátový tisk
- skenování
- pøepis digitálního videa
- vypalování CD
- pùjèování digitálních fotoaparátù a pøísluenství
Naim stálým zákazníkùm poskytujeme slevy na vechny nae sluby.
Na tomto festivalu se fotografuje digitálním fotoaparátem Canon D30, který zapùjèila firma AARON
s.r.o., specializovaná prodejna digitálních fotoaparátù.
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humor

pøevzato z èasopisu SORRY

MAREK DOUA

vzkazy

Vzkaz pro P.T. pana kostelníka: ty zvony v 06:00 ráno jsou opravdu brzo. Matìj
Marie, ve tøi ... .
SMS od .... ... 347: VSECHNY VAS ZDRAVIM, LETOS NEPRIJEDU, CEKEJTE ZA
ROK. HOBBY BOUDA.
Ps. starým promítaèkám: co jste nám to udìlaly.
Hledáme dvì síly do redakce. Pomocnou a kreativní. Info v redakèní maringotce
v pravo od pódia.
Hola

hola

vichni

Kdo máte jakýkoliv podnìt, nápad, postøeh, reflex, recenzi, báseò èi básnièku,
drobnou prózu, vtípek, fejetonek, sloupek èi poznámku, dondìte do té maringotky vedle
pódia. Tam se buï vypeckujte (vyjádøete), co byste chtìli nechat zaznamenat, nebo vás posadíme
k poèítadlu a svùj pøíspìvek na místì vytvoøíte. Práce na novinách se zavírají hodnì pozdì v
noci, take je otevøeno, jako vùbec vude tady na Otevøenu, pomìrnì dlouho. Èekáme na vás,
hlavnì na krásná a (po)volná dìvèata, s otevøenou náruèí.
pozor

-

nezapomeòte

druhé èíslo èasopisu OTEVØENO vyjde zítra dopoledne,
k dostání v distribuèní síti festivalu - nai kolportéøi, hlavní vstup, prodejna LP
CD, ...
tirá
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