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Placená inzerce

Pomalu se z toho stává ve Spekt-
ru už seriál. Několika svými zku-
šenostmi bych chtěl přispět i já. 
Hlavně chci reagovat na článek 
v čísle 2 Spektra. Řeč o zdvouko-
lejnění železniční trati z Rožno-
va do Valašského Meziříčí, jak 
se tam uvádí, je utopie. Mělo by 
být jasné, že na toto jsou obrov-
ské finanční náklady. Když si k 
tomu připočteme i velké poško-
zování trati v posledních letech 
záplavami a následné nákladné 
opravy... vidím to černě. Pra-
coval jsem 40 let jako výpravčí 
vlaků ve Valašském Meziříčí. 

Teď jsem už pár let v důchodu 
a věřte, že by mi bylo upřímně 
a velice smutno, kdyby to s naší 
milovanou Rožnovkou dopadlo 
špatně. Mám totiž obavy, že 
bude bojovat o bytí či nebytí.

A teď k časovým údajům, 
týkajících se do různých míst i 
zpět. Tak např. z Prahy odjíždí v 
tomto jízdním řádu 4 vlaky Ex, a 
to v 7.17, 9.17, 11.17 a 15.17 hod. 
Až na jeden spoj mají všechny 
ve Valmezu slušný přípoj, takže 
jsme po 3 hod. a 55 min. v Rož-
nově. Ve Spektru č. 2 je uvedeno 
za 4,30 hod. Samozřejmě ty tzv. 

obyčejné rychlíky s více zastáv-
kami to jedou déle. Obdobně 
kratší časy jsou i s Brnem. A 
do Zlína bych rozhodně vlakem 
nejel, je to takříkajíc na okolo. 
Vždyť autobusy to ujedou za 
1,30 až 2 hod. Taky o dost méně, 
než je v č. 2 uvedeno. A jak as-
poň trochu situaci zlepšit? Tak 
např. při jízdě Rožnovky si musí 
strojvedoucí ve Stříteži vystoupit 
a ohlásit se telefonicky výpravčí-
mu ze „zajímavé“ budky. Je to 
naprosto zbytečné. Kdyby se to 
zrušilo, hned by byla doba jízdy 
vlaku o 3 min. kratší.

A na závěr ještě jedna věc. Valaš-
ské Meziříčí má vlakové i auto-
busové nádraží od sebe značně 
vzdálené, narozdíl třeba od situace 
v Rožnově, Vsetíně i jinde. Takže 
kdyby např. všechny autobusy ve 
Val. Meziříčí končící nebo pro-
jíždějící směr Vsetín jezdily kolem 
nádraží ČD tam i zpět, to by byla 
věc! Totiž všechny vlaky ve Val. 
Meziříčí ze všech směrů nemají 
vždy dobrý přípoj na Rožnovku 
a opačně od Rožnovky. Tady by 
mohl zapracovat kompetentní člo-
věk na MěÚ v Rožnově.

V. Halamíček

Lepší spojení Rožnova se světem...

Článek pana Vlka navazuje na 
článek paní Rousové v minulém 
Spektru. Vsadím se, že se spolu 
domluvili. 

Plně souhlasím s panem Vlkem, 
že město má kulturní stánek v 
podobě Valašského muzea v příro-
dě. Nepopírám ani to, že muzeum 
nabízí „dostatečné množství akcí, 
pořadů, festivalů, pro širokou pale-
tu veřejnosti a návštěvníků“. Konec 
konců je to jeho povinnost, má to 
ve své zřizovací listině. Upřímně 
říkám, že si toho cením. Na rozdíl 
od některých, kteří Valašské muze-
um (věřím, že z nevědomosti) 
ostouzejí, jsem na tento kulturní 
stánek hrdý. Navíc jsem se na pří-
pravě některých pořadů v minu-
losti sám podílel a s Valašským 
muzeem stále spolupracuji.

Ale kultura není jenom o pre-
zentaci tradic a folkloru. Jsou i 
jiné žánry, pro které potřebuje-
me místo. Janíkova stodola je 
jedním z nich. Problém je, že 
její využitelnost je pro město 
dost omezená.

Především o víkendech – od 
května do září slouží Janíkova sto-
dola jako záložní prostor pro pro-
gramy v rámci „Valašského roku“ 

v případě špatného počasí. V pro-
gramovém sborníku navíc Valaš-
ské muzeum nabízí od března do 
června a od září do prosince mul-
timediální pořady. A od června 
do září v pracovních dnech pro-
mítání vybraných filmů (dvakrát 
denně). I kdyby byla Janíkova 
stodola volná od čtyř hodin odpo-
ledne, je to pro externí umělce 
málo, protože zkoušky,  příprava 
techniky, ozvučení a nasvětlení 
zpravidla vyžadují dobu delší.

Oba výše uvedené druhy progra-
mů nelze v rámci povinné udržitel-
nosti zásadně omezit. Valašské 
muzeum je musí realizovat, pro-
tože se k tomu zavázalo v rámci 
tzv. „Norského grantu“, z jehož 
finančních prostředků byla Janí-
kova stodola nákladem více než 10 
milionů Kč rekonstruována.

Takže suma sumárum, moc 
časového prostoru pro pravidelné 
akce organizované městem v Janí-
kově stodole není. A navíc, někte-
ré akce jako jsou taneční, plesy a 
další společenské aktivity nelze v 
Janíkově stodole pořádat, protože 
je tam stupňovité hlediště. Ale to 
neznamená, že město o Janíkovu 
stodolu nemá zájem. Ostatně, bylo 

to již mnohokrát diskutováno v 
rámci jednání kulturní komise v 
minulém volebním období.

Pokud se jedná o finance, 
počty jsou jednoduché. Ve 
„Spoláku“ se v minulém roce 
uskutečnilo celkem 128 akcí. 
Celkové náklady za nájem sálu 
činily cca 400 tisíc Kč. Nájem 
Janíkovy stodoly (základní saz-
ba, tj. za 4 hodiny) stojí 6 500 
Kč. Takže v Janíkově stodole 
bychom za tyto akce zaplatili 
minimálně 832 tisíc Kč. Sku-
tečně platí, že, „Kdo šetří, má 
za tři“. Ale kdyby město šetřilo 
podle představ pana Vlka, tak 
by prodělalo ročně víc než 432 
tisíc Kč.

Samostatnou kapitolou jsou 
výstavy. Pokud je mi známo, 
využití výstavní místnosti Sušá-
ku plánuje muzeum s více než 
ročním předstihem a pořadník, 
který mi kdysi pan Vlk osobně 
předal, byl pěkně dlouhý. Ne, že 
by město nemohlo Sušák využít, 
ale myslím si, že muzeum má ve 
svých depozitářích tolik obrazů 
a zajímavých sbírkových před-
mětů, že by se samo mělo snažit 
ukázat je občas veřejnosti. 

Řekl bych, že s výstavními pro-
storami na tom město není nej-
hůř. Máme „galerii“ na radnici, 
v budově MěÚ na Letenské a v 
podkroví a na chodbách měst-
ské knihovny. Samozřejmě může 
kdokoliv namítnout, že prostředí 
na chodbách není příliš důstojné 
pro umělecká díla. Ale toto pro-
středí má výhodu v tom, že je 
lehce dostupné, že si vystavená 
díla se zájmem prohlížejí i ti, kteří 
původně přišli za jiným účelem.

Nevím, nakolik je známo, že 
kromě Sušáku máme v Rožnově 
opravdu důstojné výstavní pro-
story také v  „GALERII CRE-
ARS“, kterou  nedávno otevřel 
na nábřeží Dukelských hrdinů 
pan Igor Kitzberger. 

Takže, můj vážený bývalý kolego 
Vlku, není to o nezájmu, nevědo-
mosti ani trucu „dvou významných 
bývalých  zaměstnanců Valašského 
muzea v přírodě“ (to jsem zřejmě 
já a Dr. Daniel Drápala).  Nemá-
me vůbec žádný důvod „ventilovat 
nějaké osobní půtky“,  protože o 
žádných nevíme. Oběma nám na 
Valašském muzeu záleží. Možná 
víc, než některým jeho pracovní-
kům.                             V. Mikušek

Potřebuje město lepší kulturní stánek - reakce

Podle slovníku cizích slov je lob-
bista osoba prosazující vlastní 
zájem, či zájem skupiny u činite-
lů, kteří disponují pravomocemi 
a kompetencemi státní moci a 
jejích subjektů v hospodářských, 
kulturních, politických, společen-
ských, ale i privátních a dalších 
oblastech života.

Tak máme za sebou další zase-
dání zastupitelstva. Mimo řadu 
konstruktivních diskusí se na 
půdě městského úřadu tradičně 
odehrála i řada ostrých slovních 
přestřelek, osobních napadání 
a vulgárních projevů. Byla také 
vznesena řada nepodložených 
obvinění. Na některá z nich bylo 
třeba reagovat ihned, avšak řada 
z nich nestála za povšimnutí. 
Mezi bezvýznamné jsem považo-
val i obvinění týkající se mé oso-
by. Například  MUDr. Malchar 
mne v úvodu jednoho ze svých 
projevů označil za zástupce 
průmyslové lobby, tudíž za prů-
myslového lobbistu. Přestože 

označení lobbista je českou spo-
lečností považováno za hanlivé, 
nestálo mi to za to reagovat a tím 
zbytečně prodlužovat neplodnou 
diskuzi. Navíc bych byl ihned 
označen za potrefenou husu, a to 
mi nestálo za to. Při cestě domů 
večerním Rožnovem jsem však 
přemýšlel, co tím chtěl autor říci. 
U doktora Malchara totiž nic 
není jen tak. Je to člověk světa 
znalý, a pokud zrovna on použil 
slovo lobby, má s ním jistě nějaké 
osobní zkušenosti.

Takže jsem lobbista a k tomu 
ještě průmyslový. To tedy zřej-
mě prosazuji zájmy průmyslu 
na půdě zastupitelstva. A proč 
průmyslu? Asi proto, že jsem vět-
šinu svého produktivního života 
pracoval v průmyslových pod-
nicích. To se však nemám za co 
stydět. Vždyť Česká republika je 
tradičně silně průmyslovou zemí 
a pasením ovcí bychom se stejně 
všichni neuživili. Nicméně nevím, 
jaké zájmy průmyslu se mi v rož-

novském zastupitelstvu podaří 
prosadit. Začínám být sám na 
sebe zvědav!

Pokud je to zaměstnavatel, kte-
rý předurčuje, jaké zájmy kdo 
v Rožnově prosazuje, tak bude 
zajímavé podívat se na ostatní 
kolegy v zastupitelstvu. Tak tře-
ba zmiňovaný doktor  Malchar. 
Pokud vím, tak ten se zaměstnává 
sám. Na tom jistě není nic špat-
ného, ale z pohledu jím použité 
logiky mi vychází, že je lobbistou 
sám sobě a v Rožnově prosazuje 
svoje vlastní zájmy. To mi celkem 
i zapadá do jeho dosavadního 
působení v orgánech města. 
Navíc to i koresponduje s faktem, 
že si pan doktor před časem úče-
lově zřídil trvalé bydliště v Rožno-
vě, i když fakticky žil v Bašce u 
Frýdku–Místku. Nu, dost již bylo 
doktora, a aby si to nebral moc 
osobně, podívejme se i na ostatní 
zastupitele.

Jelikož jsem si na rozdíl od ně-
kterých svých kolegů neprováděl 

soukromou lustraci rožnovských 
zastupitelů, neznám tudíž přes-
ně, kde všichni pracují. Nicméně 
máme tam několik podnikatelů,  
zaměstnanců privátních firem, 
státem či městem vlastněných 
společností nebo zástupců veřejně 
prospěšných organizací. Abych 
nezapomněl, jsou tam i uvolnění 
zastupitelé – starostka a místosta-
rostové. Ti posledně jmenovaní 
dopadli ze všech nejlépe. Jelikož 
je zaměstnává město, tak prosazují 
zájmy města. Uf, no aspoň někdo!

Inteligentní čtenář jistě pochopí, 
že celý článek je poněkud absurd-
ní a psán s jistou mírou nadsázky. 
Stejně tak jsem přesvědčen, že i 
mé označení za zástupce průmys-
lové lobby doktorem Malcharem 
nemůže být bráno příliš vážně. 
Naopak za vážný považuji fakt, 
že se v zastupitelstvu snažím 
hájit zájmy města Rožnova pod 
Radhoštěm a jeho skutečných 
obyvatel. „Průmyslový lobbista“, 
zastupitel                     I. Hanáček

Lobbisté v rožnovském zastupitelstvu

Rád bych svým příspěvkem reago-
val na článek s názvem „Rožnov 
lepší kulturní stánek potřebuje“, 
který byl uveřejněn ve Spektru 
Rožnovska 3/2011. Myslím, že 
město Rožnov pod Radhoštěm už 
kulturní stánek má – je to Valašské 
muzeum v přírodě, které jako kul-
turní – vzdělávací, ale také výchov-
ná instituce nabízí během kalen-
dářního roku dostatečné množství 
akcí, pořadů, festivalů, pro širokou 
paletu veřejnosti a návštěvníků. 
Paní Uhrová se v článku vyjadřu-
je k nedostatečnému nebo spíše 
nekvalitnímu provoznímu zázemí 
všech objektů, které město Rožnov 
ke své kulturní činnosti využívá. 

Mrzí mne o to více, že někte-

ří představitelé města Rožnova, 
nechtějí, nemají zájem, a také 
možná nevědí, že Valašské muze-
um v přírodě nabízí ve svých zre-
konstruovaných prostorách pořá-
dání podobných, ne-li stejných 
akcí, o kterých právě píše paní H. 
Uhrová.

Již při rekonstrukci tzv. objektu 
SUŠÁKU bylo nabídnuto měs-
tu Rožnovu a především TKA 
možné využití jedné z místností 
– výstavní místnosti, která mohla 
zasuplovat tolik diskutovanou a 
chybějící Galerii. Bohužel, asi tato 
nabídka nebyla pro město zají-
mavá a do dnešních dnů nebyla 
využita. Stejná situace se odehrá-
la také při rozsáhlé rekonstrukci 

objektu Janíkovy stodoly v areálu 
Dřevěného městečka. Objekt, 
který kapacitou odpovídá „Spolá-
ku“, je vybaven několika šatnami 
s vlastním sociálním zařízením, 
pokladnou a moderními techno-
logiemi pro divadelní, koncertní a 
filmová představení, a proto je pro 
mne překvapením, že je možná 
pro některé z představitelů města 
přepychem (asi finančním), nebo 
ventilací osobních půtek, které 
jsou někdy přehnaně nadřazeny 
snaze spolupracovat. Podle mých 
dostupných informací by proná-
jem objektu Janíkovy stodoly pro 
potřeby města Rožnova byl nižší v 
řádů statísíců korun něž u pronají-
maných prostor „Spoláku“. 

Na druhou stranu se není čemu 
divit. Vždyť v zastupitelstvu města 
Rožnova jsou dva významní bývalí 
zaměstnanci Valašského muzea v 
přírodě. Že by právě oni o těchto 
možnostech nikdy neslyšeli?  

Nechci ze své pozice zaměstnan-
ce muzea vnucovat městu Rožno-
vu „dočasný“ kulturní stánek. Jen 
chci ukázat na jednu z možností 
využití Valašského muzea v pří-
rodě do doby, než město Rožnov 
pod Radhoštěm ten svůj lepší, 
ekonomicky výhodnější, provoz-
ně nenáročný, kulturní stánek zre-
konstruuje nebo vybuduje. Kdo 
chce – hledá způsob. Kdo nechce 
– hledá důvod. Kdo šetří, má za 
tři.                                       R. Vlk

Potřebuje město Rožnov lepší kulturní stánek?


