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Úvodník
aneb Šplouchy
starýho negra na pátek
Oj oj oj, děti moje, co mi to děláte.?!?!?. Že
prej Intimita?!? V kině!?! I když pravda – narváno
zrovna nebylo. Ale při někerejch záležitostech
je každej další přítomnej prostě jenom šmírák!!!
Ne že by to bylo blbý nebo čistě jenom
prasárna... Ale asi sem na to moc vobyčejnej
negr, co žije celej život celkem spokojeně s
jednou ženskou a děckama, abych porozuměl
těmdlectěm civilizilačním proublémům. Ale kdo
chce kam, praštíme ho koštětem, že. Jednim
vokem dovnitř a zejtra vstanou noví bojovníci,
žádný vlny se neprolomily. Aspoň muzika, že k
tomu byla kloudná.
Eště lepčejší však bylo možno zaslechnouti
při tom druhým filmíku. Starej Hooker jak dyž
si z voka vypadne. A Memphis Minnie bejvala
kočka v nejlepčích letech a nahrávala svoje
kousky, dyž sem eště uchcával do plínek. A to
nebyly žádný pemprsky – jako v bavlnce, rukáv
vod starý košile nebo tak něco. A taky sem se
z toho nezprudil. Jo, jo, člověk by si řek, že ty
mladý buchty nevěděj roupama, co dělat, ale
taková vopuštěná lavička na zastávce, dopak
si tam sesne další, až Greyhound zmizí za
rohem?
To je jak s tou výstavou. Na první pohled
to vypadá jak mazaniny a barevný fleky a pak
se člověk zakouká podruhý a vono z toho
vobrazu něco vyleze, popadne ho to za krk
nebo jinou okončetinu a vcucne dovnitř. A eště
dyž k tomu hraje Johnny White Sabbath jak
zpřed sedumdesáti rokama, to je teda žrádlo. A
žaludek aj to vokolo zatím celkem slouží. Akorát
ty ledviny už nejsou, co bejvaly v minulým
století, dyž nad ránem táhne vod vody. Tož tak,
někdy neškodí držet se při zemi. Uvidíme, jak
říkal Blind Boy Fuller, dyž zpíval I´m Climbin´
On Top Of The Hill. Bavte se dobře.
Váš strejček Tom
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ROZHOVOR
Ludvík Belcredi:
Češi jsou více patrioté než vlastenci
Obec Jimramov a potažmo festival Otevřeno tamtéž, je
neodmyslitelně spjat s rodovým majetkem rodu Belcrediů. Současného
vlastníka jimramovského zámku, parku Bludník a řady dalších
nemovitostí, které jsou festivalu domovem, pana Ludvíka Belcredi, jsme
požádali o rozhovor.

Letos se koná již 14. ročník festivalu. Obec Jimramov
festival od jeho vzniku podporuje. Jak tuto kulturní aktivitu vnímáte
vy? Navštívil jste někdy festival či některý z jeho programů?
Přímo festivalu jsem se nikdy neúčastnil, ale v počátcích jsem
si byl hudbu několikráte poslechnout. Od těch dob se však obsah festivalu
hudebně značně změnil. Pokud na počátku stál záměr pořadatelů
prezentovat hudbu s náboženskou tématikou, pak se mi to zdálo velmi
zajímavé. Domnívám se však, že dnes je festival zcela někde jinde, a
rozhodně ne všichni obyvatelé Jimramova jsou jím nadšeni. Nezřídka
jsem se setkal s lidmi, kteří nás žádali, abychom ho v prostorách Bludníku
zakázali. A musím konstatovat, že ani ve mně někteří účastníci festivalu
rozhodně nevzbuzují nadšení a důvěru. Myslím, že dnešní podoba
festivalu je pro určitou skupinu lidí (jak věkem, tak i svým zájmovým
zaměřením), a rozhodně není pro mě. Určitě však nemíníme v této
aktivitě bránit, pokud nepřekročí určité meze.
Tento ročník je zaměřen na park Bludník, který k festivalu
neodmyslitelně patří, neboť se v něm odehrává hlavní část hudebního
programu. Park je spolu se zámkem, který rod Belcrediů vlastní, a
vaší rodinnou hrobkou významnou dominantou Jimramova. Park
a příležitostně i prostory zámku (kino, bývalé výstavní prostory)
jsou využívány obcí a jinými subjekty například pro pořádání
kulturních akcí. Jste rád tomuto alespoň příležitostnému ožívání
vašich rodových držav? Představoval byste si ideální využití těchto
nemovitostí jinak?
To, že byl ukončen provoz kina, je mi osobně velmi líto, neboť
to bohužel o něčem svědčí. Ale taková je doba a osud mnoha kin je
podobný. Domnívám se, že výstavní prostor tzv. galerie bude možné
v budoucnu využívat mnohem více, až bude čas věnovat se tomuto
záměru.
Jaký bude další osud Bludníku a od čeho odvisí?
Park Bludník, byl kdysi uměleckým dílem zahradníků. Po více
než padesáti letech je z něj torzo, do kterého by bylo třeba investovat
miliony, abychom mu vrátili původní podobu. To, že v něm jednou ročně
táboří při festivalu lidi, ho rozhodně nedorazí, ale také mu to nijak zvlášť
nepomůže. Mám již značnou zkušenost s regenerací parku z Líšně.
Když jsme ho chtěli zrekonstruovat, museli jsme ho bohužel prakticky
uzavřít, i když to původně naším záměrem nebylo. Z první výsadby
dvaceti stromků a okrasných dřevin však po čtrnácti dnech zbyl jediný,
ostatní byly zcela sadisticky polámány. Taková je dnes prostě společnost
a bohužel vandalství se dnes objevuje i v Jimramově, kde údajně dlouho
nebylo. Například pravidelně vytlučená okna u zmíněného kina jsou dnes
zcela normální realita a nikoho to zřejmě v Jimramově už ani neudivuje.
Takže, pokud bychom chtěli Bludník rekonstruovat, pak by ho zřejmě bylo
třeba na delší dobu uzavřít, a pak využívat jako okrasnou zahradu.
Na opravy však zatím stejně není dostatek peněz a tak bude
zřejmě ještě nějakou dobu chátrat dál.
S tím souvisí citlivá otázka restitucí a vůbec navracení
rodových majetků. Poprvé byla na vaše líšeňské a jimramovské
državy uvalena tzv. nucená správa za protektorátu, pak byl majetek
vašemu otci na krátký čas vrácen, aby jej o něj opět nadlouho
připravil „Vítězný únor“. Po Listopadu vám byly nemovitosti opět
navráceny. V souvislosti s tím mě napadá několik otázek:
Kdo za komunistů spravoval váš rodový majetek? V
jakém stavu vám byly nemovitosti navráceny?
Na našich majetcích jak v Líšni, tak i v Jimramově se
vystřídala za komunismu celá řada uživatelů. Byla tam armáda, JZD,
kanceláře, byty ap. Nejvíce však líšeňský zámek a přilehlý areál utrpěl
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až v osmdesátých letech, kdy zámek měl být přestavěn na víceúčelové
středisko. Při té příležitosti byla tehdejším vlastníkem OPBH stržena
arkáda, tvořící nejzajímavější část zámku a uzavírající nádvoří, kde měly
vzniknou jejich kanceláře, a v prostorách statku byly sklady Zbrojovky
Brno, které v r. 1988 vyhořely. Z toho plyne, že líšenské majetky byly
navráceny v naprosto zdevastovaném stavu. Nikomu např. nevadilo, že
dvě ze tří podzemních pater jsou zatopené, a každý si dovede představit,
co udělá se stavbou dlouhodobě zatopený sklep. Po povodních se mluví
o každém, kdo má ve sklepě pár centimetrů, a uvolňují se horentní částky.
My tam měli přes dva metry a nedostali jsme na opravu po roce 1992 ani
korunu. O něco lepší byl stav zámku v Jimramově, kde sídlilo železniční
učiliště. Ale i tam jsme museli ihned po navrácení opravovat kanalizaci,
neboť již mnoho let tekl odpad ze záchodů do kleneb, propadala se
střecha, rozpadalo se topení aj. Proto mě velmi pobavil jeden článek v
Jimramovském zpravodaji, kde autor psal, jak výborně se škola o zámek
starala a jen aby se i nový majitel tak staral. Kdybychom se tak starali,
tak by již zámek padal. Horší byla situace u hospodářských budov jak
v Líšni, tak i na Jimramovsku. Museli jsme jich řadu strhnout. Asi v
nejhorším stavu byl areál v Krásném, kdysi výstavný statek s pilou se již
před navrácením zřítil a byly jsme moc rádi, že ho obec Krásné převzala
a odstranila.
Jaký je váš pohled na navracení hradů a zámků
soukromým osobám a vůbec na privátní vlastnictví kulturních
památek? Tyto objekty byly v dobové realitě správními centry
panství, které reprezentovaly a především vyrůstaly z jejich
ekonomického zázemí (ať už v podmínkách feudálních nebo za
Rakouska-Uherska a „První republiky“). Lze vůbec dnes zajistit
jejich přiměřenou údržbu bez ekonomické síly někdejších panství.
Nebylo by lépe, aby se o kulturní dědictví minulosti staral stát a
zajistil také jeho přístupnost veřejnosti?
Stát se již o památky staral a všichni jsme viděli, jak to dopadlo.
Myslím, že stovky rozpadlých zámků jsou dostatečným důkazem toho,
že se o ně stát starat neumí a nemůže. Jedině navrácení těchto budov
původním vlastníkům, pochopitelně též s ostatním majetkem, může
zajistit těmto památkám dostatečnou péči, která je navíc podepřena
srdcem těchto lidí, a to u státu nikdy nebude. Prakticky všichni majitelé
začali ihned své budovy rekonstruovat, i když na to často padne veškerý
zisk jejich podnikání. Jsem zásadně proti tomu, aby se o tyto památky
staral stát, pokud mají své zákonité vlastníky. A zpřístupnění je jiná
otázka. Kdo bude chtít, ten své hrady a zámky zpřístupní. Taková je praxe
na celém světě.
Ačkoli je váš rod původem z italské Lombardie, od druhé
poloviny 18. stol. se postupně asimiloval v Čechách a myslím, že lze
říci, že ve všech dějinných zkouškách se vašim předkům povedlo
stát na „správné straně“ a zachovat si zásadové a vlastenecké
postoje. I vy sám jste musel nést svůj díl komunistických persekucí.
Jak vám dnes zní pojmy jako „vlastenectví“, „patriotismus“,
„svědomí“ apod. Máte pocit, že tato slova nacházejí dostatečnou
ozvěnu mezi současnou českou populací?
Patriotismus a svědomí jsou dva značně odlišné pojmy.
Svědomí by si měl člověk rozhodně zachovat tzv. čisté. Vlastencem
či patriotem můžete být, ale také nemusíte. To není vaše povinnost, a
když jím nebudete, nikdo by vám to neměl nijak zvlášť vyčítat, protože to
prostě tak necítíte. Čím dál tím víc jsme dnes všichni obyvatelé Evropy,
než nějaké malé, i když útulné vsi. Co se týká patriotismu, domnívám
se, že Češi jsou dnes mnohem více patrioté, než je zdrávo, ale to ještě
neznamená, že jsou to vlastenci a mají čisté svědomí.
Jaký je váš vztah k Jimramovu jako místu? V minulosti
jste prováděl archeologické výzkumy na nedalekém Štarkově
– bylo to čistě z profesního zájmu, nebo svou roli hrála i blízkost a
historické vazby k Jimramovu?
Jimramov a jeho okolí mám velice rád a strašně rád tam
jezdím. Bohužel v současné době mnohem méně, než bych si přál. Jestli
bych se však chtěl někam odstěhovat na důchod, tak by to bylo tam.
Archeologický výzkum hradu Skály na Štarkově stále probíhá
a snad ještě několik let probíhat bude. Už ani nevím, co bylo prvotním
impulsem k zahájení tohoto výzkumu. Jisté však je, že první sondy jsme
tam položili již v sedmdesátých letech. Tehdy jsem si snad ani žádné
vazby nepřipouštěl, protože jsem netušil, že nám tyto pozemky patřily.
Hrad mě však vždy přitahoval svými zvláštnostmi.
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Jimramovští se snaží o rozvoj obce (opravují náměstí,
pořádají kulturní akce, rozvíjí se družba s jinými městy – např. z
Řecka). Jak nahlížíte na tyto snahy? Cítíte s nimi (tedy s těmito
snahami i s Jimramovskými) nějakou sounáležitost, nebo to jen
zvenčí pozorujete?
O těchto aktivitách čtu v Jimramovském zpravodaji a jistě
mě těší. Každá mezinárodní spolupráce je chválihodná, stejně jako
aktivita vedoucí k rozvoji obce. Musím však konstatovat, že v současné
době mám svých starostí více než dost. Stále pracuji jako vedoucí
archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně, což je
mé hlavní povolání, které dělám rád. Navíc se věnuji správě majetků, o
kterých tu hovoříme, a řadě dalších aktivit s tím souvisejících. Jednou z
nich bylo např. nedávné zprovoznění rehabilitačního centra pro tělesně
postižené v bývalém klášteře v Jimramově, ale i řada dalších.
Jaké vztahy panují mezi obcí Jimramov a rodem
Belcrediů?
Domnívám se, že vztahy mezi naší rodinou a obcí jsou dobré.
Tak to alespoň cítím já.
těší?

Čím se v současnosti zabýváte a co vás na vaší práci

Profesně v současné době dokončuji po 28 letech výzkum
zaniklé středověké osady Bystřece a nyní je třeba tento výzkum
vyhodnotit a publikovat. Budu pokračovat ve výzkumu hradu Skály.
Pokud se týká rodinných záležitostí, prakticky neustále se věnujeme
opravám navrácených nemovitostí, které za mého života zřejmě opravit
nestihneme, ale v další generaci snad již ano. I to svědčí o míře devastací.
Těší mě úspěchy mých dětí, které mi dělají radost, a např. rozvoj našich
jezdeckých (parkurových) stájí a závodů, které si rok od roku získávají
lepší jméno a postavení, ale i řada dalších, drobných věcí.
Jaká kniha, film či divadelní představení vás v poslední
době oslovili?
Číst jinou než odbornou literaturu se mi již po mnoho let nedaří
stíhat. Proto, když vám řeknu, že mě zaujala kniha Umírání a smrt ve
středověku od Norberta Ohlera, tak vám to asi moc neřekne. Co se týče
filmů, abych zůstal in, snažím se navštěvovat filmy líbící se mým dětem.
V tomto však s jejich názorem nejsem vždy zajedno. A divadlo navštěvuji
dosti často, neboť obě mé děti se vrhly tímto směrem. Starší studuje
JAMU a mladší gymnázium s dramatickým zaměřením.
Jakou hudbu posloucháte, máte nějaký oblíbený žánr,
autora nebo interpreta?
Byl jsem vychován v prostředí, kterému dominovala opera,
maximálně snad opereta, ale já mám rád jakoukoliv kvalitní hudbu. Tím
nemám na mysli třískání do pokliček doprovázené ohlušujícím řevem.
Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.

Intimita

Rozhovor připravil ZDŠ, 21. 8. 2003

RECENZE

V sobotu v devět hodin ráno si určitě nenechte ujít kontroverzní
a otevřený film Intimita, který natočil divadelní a filmový režisér Patrice
Chéreau (např. Tělo orchideje, Královna Margot, Ti, kdo mě mají rádi,
pojedou vlakem). Přinášíme vám několik výňatků z reflexí věnovaných
tomuto snímku. Nikoli však proto, abychom vám radili, jak film číst, ale
spíše abychom vás přiměli na něj reagovat. Rádi vám vaše dojmy, ať už
jakékoli, zveřejníme.
Jsou-li dokonalé herecké výkony a citlivá kamera živlem
přechodu od aktu k vyprávění, třetím stejně důležitým prvkem filmu je
zvuková stopa, včetně hudby zahrnující původní kompozice z pera Érica
Neveuxe, ale také Dmitrije Šostakoviče a skladby evokující 70. i 90. léta
a sahající od skupin The Stooges, The Clash a Tindersticks až po The
Chemical Brothers. I ta nejsilnější hudební témata jsou přitom podřízena
jednotícímu záměru, jímž je vytvoření zvukové textury velkoměsta,
pestré i nerozlišitelné zároveň. Z výsledného zvuku, jenž je výrazně
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dotvářen hlukem z výčepu, zaznívá snaha dosáhnout stejné směsi
syrovosti a abstrakce jako v případě kamery. A jestliže je Intimita prvním
Chéreauovým úspěchem na poli filmu, je tomu tak především proto, že
hudba zároveň přejímá a pohlcuje velkou část intenzity, kterou režisér
dříve „doloval“ z tváří herců (stačí si vzpomenout na bezradné kreace
Isabelly Adjaniové nebo Jean-Huguese Anglada v Královně Margot).
Výsledkem je stejně tak příběh jedinečného trojúhelníku jako abstraktní
portrét obyvatel velkoměsta.
Karel Thein, Filmové listy Projekt 100-2002
A tak v poslednej scéne filmu, keď hrdina už nebojuje o
prózu sexu, ale o mystérium lásky, zápas logicky prehráva. Jako gesto
útechy má možnosť poslednýkrát oprieť ženu o stenu a „presúložiť sa“
k definitívnemu rozchodu. Celá akcia už nie formou zraniteľnej obnaženej
telesnosti, skôr asociatívnou citáciou pripomína prvé vzplanutie túžby
v Bertolucciho Poslednom tangu v Paríži. Tam, kde jeden vzťah
začínal, druhý končí. Len tragédia sa nekoná. Čas pokročil, hrdinov už
od seba neodtrhne smrť, stačí odchádzajúci autobus. Intimita vzťahov
stratila svoju dramatickú osudovosť. Ostáva po nej pachuť neúspechu.
Film Patrica Chéreaua nie je krásny – možno nie je ani veľký, ale je
iritujúco nástojčivý pravdivosťou zobrazeného problému. Som režisér
a o to silnejšie si uvedomujem, akú dôležitú úlohu hrá ľudská intimita
v príbehoch, ktoré predkladáme divákom. V tak obnaženej podobe sa to
zaťial nikomu nepodarilo.
(Stanislav Párnický, divadelní a filmový režisér)
Sám Chéreau říká, že Intimita začíná tam, kde většina filmů
končí: v posteli, přesněji řečeno na podlaze, protože právě tady se
odehrávají každou středu názorně předváděné soulože Jaye (Mark
Rylance) a Clare (Kerry Foxová), při nichž oba dodržují nepsaný zákon
mlčení. Náhodní milenci nevědí o sobě vůbec nic, a když Jay pocítí
potřebu pátrat po identitě své milenky, začne se jejich vztah bortit.
(…) V této souvislosti se nabízí srovnání s filmem belgického režiséra
Frédérica Fonteyna Pornografický vztah, který je založen na podobném
principu dohody o čistě sexuálním vztahu, a ve chvíli, kdy hrozí přerůst
v citovou vazbu, z něj partneři vycouvají.
(Eva Zaoralová, FaD č. 1/2001)
V sexuálních scénách se prolíná syrová tělesnost s rituálním
obřadem: oba po podlaze se válející protagonisté jsou v sobě zaklesnuti
jako při wrestlingu. Zároveň však tyto výjevy zůstávají plně realistické.
Všimneme si několika detailů: z různých pohledů kamera zabírá (aniž
by trvaleji spočinula) ochlupení, orální sex, genitálie, zpola naplněný
kondom. Intimita posunuje zobrazování sexuality v uměleckém filmu o
další krok, a též po hercích tvrdě vyžaduje, aby se přizpůsobili tomuto
trendu.
(Ginette Vincendeauová, Sight and Sound č. 8/2001)

P. S. Vzkaz distributorům ze SPI:
Příšerným dabingem Intimity jste brutálně a neomluvitelně zasáhli do
Chéreauova neobyčejného snímku. Často jste diváky donutili smát se
tam, kde nic směšného nebylo a být nemělo. Jen díky jednomu písmenu
se odlišujete od jednoho bulvárního a blbého časopisu, jinak bych ty
rozdíly hledal asi jen stěží. Nejste řezníci a filmy, které distribuujete,
nejsou fláky masa, abyste je mohli divákům házet jen tak k přežvýkání.
Nemluvě o neúctě k autorovi.
Kreg

str - 25

OTEVŘENO JIMRAMOV 2003

REPORTÁŽ
Hoši: Trika dolů!
Zájem o výtvarnou dílnu byl zjevně velký. Původní tři dny,
během kterých měla dílna probíhat, se totiž nečekaně zkrátily na
den jediný, a to na čtvrtek (21. 8.). Těch, kteří si chtěli obarvit svá
trička, kalhoty, tašky nebo šátky, bylo necelých patnáct (nejmladšímu
účastníkovi bylo pět měsíců a mezi všemi ženami a dívkami se dokonce
objevil i jeden muž!). Průvodkyni celým procesem batikování jim dělala
Alice Salamonová, která během celého dne neztrácela vtip, šarm a chuť
radit a pomáhat (inu učitelka). Batikování tak čtvrtečním dnem skončilo
a myslím, že velmi úspěšně. Pokud budete mít zájem prohlédnout si
alespoň něco málo z toho, co hosté dílny vyrobili, máte možnost. Výtvory
totiž budou vystaveny ve festivalové čajovně v parku Bludník.

No a protože výtvarných dílen není nikdy dost, rádi vás
upozorníme na sobotní den, kdy bude v Bludníku probíhat Výtvarná
Reflexe. Obsahem této aktivity bude kašírování, drátkování, odlévání
obličejů a malování na vše možné i nemožné. Budete-li mít zájem
„zbavit“ se na pár chvil svých dětí, máte skvělou možnost! A pokud ne,
tak se i vy budete dosti bavit (zárukou nechť vám je opět Alice S., která
bude provázet celou Výtvarnou Reflexí). Veškerý materiál pro vás bude
na místě připraven. S dovolením vás ještě upozorním, že užít si těchto
výtvarných radovánek může pouze právoplatný návštěvník festivalu, tedy
ten, který bude mít zakoupenou vstupenku.
-hříbja-

Hoši, na slovíčko...
Mysleli jste, že batika je jen pro holky? Taky sem si myslal...
Upřímně, je to něco, co byzme neustáli? Zauzlovat kus handry
a vhodit do kastrolu s vřící barvou? Zas tak jednoduché to nebude, jistou
povědomost o problému by to asi chtělo... Nicméně, když se na vás
vrhnou čtyři ženské jak lusk a doslova z vás „servou“ tričko a ještě se
rozplývají, že konečně chlap u batiky... pak je težké odolat...
P. S. Co si budeme nalhávat... kdo to neprožil, nepochopí, jaké
jsou pocity nebohé využité až zneužité... ano oběti.
-mlo-

ANKETA
Odkud jste a s jakou vírou a očekáváním sem přijíždíte?
„Odevšad a odnikud. Vyznávám mojí
osobní svobodu a svobodu všech
lidí okolo... a myslím k tomu nic
nedodám“

„Z civilizace, s očekáváním sluníčka
a s vírou v hudbu.“

„Jsem z Mělníka, s vírou, že jsem tu
3 roky nebyla a vždycky vím, že je to
tu dobrý a tak jsem sem zase přijela,
a to je celý.
„Jsem taky z Mělníka, a přijela jsem s
vírou, že se do toho stanu vejdu.“

?
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„Jsem z Prahy...
Přijel jsem zkontrolovat Trabandy,
jestli zahrajou Ponornou řeku... “
„Přicházím v rámci jedné cesty
a svou víru teprv hledám.“

FESTIVALOVÉ NOVINY

TEST
Rozpis atrakcí pro návštěvníky
festivalu Otevřeno Jimramov - díl 1.
Toto stručné kompendium by vám, drazí návštěvníci festivalu,
mělo zaručit, že v průběhu festivalu nezůstanete o hladu a že pod zářivou
jimramovskou denicí (Sluníčkem) neseschnete žízní. Organizátoři
festivalu totiž pro vás připravili jako každoročně spoustu občerstvoven
tak, aby každý mohl volit podle svých chutí. V tomhle čísle vás provedeme
kamennými hospodami Jimramova, to kdyby vám byl Bludník malý.

Kamenné hospody
Bistro Šípošová vám může nabídnout vskutku lidové ceny u jídel i
nápojů. Například sestavu: Holandský řízek, bramborový salát a pivo
zde pořídíte za fantastických 40 korun a pokud místo holandského řízku
zvolíte oblíbený „smažák“, pak ještě o korunu méně. Zelná polévka je
za 12 a lahodná Kofola za 15 korun. Kromě několika míst uvnitř lokálu
vám zmíněný podnik nabídne i zahrádku s výhledem na hlavní silnici a
starobylý Jimramov.
Tento podnik můžete navštívit každý den mezi osmou hodinou ranní
a osmou večerní, s tím že zavírací doby se podle návštěvy posunují
směrem k hlubšímu večeru.
celkové hodnocení
+ nízké ceny jídel, rychlost obsluhy
- hluk z hlavní cesty
Hospoda na Radnici
V přízemí obecního úřadu najdete podnik výše uvedeného názvu,
příjemného vybavení a špičkové (třebaže pánské) obsluhy. Testovanou
sestavou byl tentokrát Smažák, brambory a tatarka s pivem. Tento oběd
vyšší střední třídy pořídíte za 71 korun. Přitom máte možnost volit z široké
škály doplňků, jak už je dneska zvykem. Pivo zde točí „chlapi sobě“, ale
zato stojí okazních 11 korun, přičemž má o jeden méně. Otevřeno mají od
jedenáctí do jedenácti, v neděli od desíti do desíti.

celkové hodnocení:
+ poměr kvalita/cena u jídel, dobrá obsluha, cena piva
- značka piva
Hotel - Panský dvůr
Dalším námi navštíveným podnikem byl (stejně jako v minulých letech)
Hotel Panský dvůr. Restaurace je umístěna v přízemí hotelu na pravé
straně z průchodu, s velkými prosklenými výlohami do prostoru náměstí.
Interiér jedné velké místnosti zavání originální výbavou sedmdesátých
let. Prostoru dominuje ve středu umístěný kulečník (pool) na mince,
juke-box u stěny a výkonná klimatizace s „estetickou“ podvěšenou
mucholapkou. Díky klimatizaci je i při velkém počtu kuřáků vzduch docela
čistý. Námi testované jídlo (přírodní filé, sýrová jehla, kuřecí plátky a
výtečná česnečka se sýrem a opečenou houskou) obstály na výbornou.
Talíře byly vkusně dozdobeny bohatou oblohou. Stejně tak pivo (Polička
a Plzeň) mělo správnou míru i teplotu, a čekací doba na minutky nebyla
dlouhá. Ceny jsou přijatelné, jídla v rozmezí od 35 do 150 Kč. (Smažák
bez přílohy - 35,-, česnečka – 15,-, rum – 13,-, Pivo 10,-, Polička
– 11,-, přílohy od 10,-). Otvírací doba – 10–2 hodin, v pátek a sobotu do
posledního hosta. Dejte si pozor na zákeřný elektrický kabel s odhalenými
dráty, vinoucí se z dlažby na podlaze za vstupními dveřmi. Kabel je dle
osobního nechtěného testu bosou nohou naštěstí bez napětí.
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celkové hodnocení:
+ výkonná klimatizace, mucholapka, juke-box se slušným výběrem
muziky, relativně čisté prostředí restaurace i přilehlých záchodů,
česnečka se sýrem a houskou
- hluční místní štamgasti (řešící své lokálně globální problémy)
Pivnice Koruna
Pověstný místní „pajzl“ s bohatou opileckou tradicí nás letos přivítal
bohužel jen rozbitými okenními tabulkami a hlavními dveřmi s ulomenou
klikou a velkou pavučinou.

celkové hodnocení (shrnutí)
+ - možná je dobře, že se zde letos nebude čepovat

VZKAZY
Pro Miladu z Přerova
Doufám, že se zas sejdem na batice...

Vilma z Příbora

Tomu pánovi, který vedle mne ve čtvrtek seděl v kině a asi v jedné třetině
neustál Intimitu...
Jen doufám, že jste to po sobě alespoň uklidil...
Linda
Od Jistého bohéma z P.
Už jsem našel první mínus... Nikde se tu nedá koupit tráva...

INZERCE

LED SVÍTILNA
provedení z mosazi (na tento kov je možné umístit reklamní
loga nebo nápisy laserovou technikou)
svítilnu je možné umístít na klíče, nebo používat samostatně
životnost LED cca 100 000 provozních hodin (což je při
průměrném používání 1-2 hodiny denně cca 91 let)
Dodavatel:
CIT International
Mírová 507, 592 31 Nové Město na Moravě
tel +420 566 618 100, 200
fax +420 566 618 300
Cena pro účastníky festivalu je stanovena na 145,K doptání u stánku s CéDéčky.
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