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Kino Panorama volá po
přestavbě. Dočká se jí?
Rožnovské kino Panorama nutně potřebuje rekonstrukci. Město udělalo první krok, cesta ale bude hodně dlouhá.
Architekty a projektanty čeká důležitý
úkol. Rožnovští radní chtějí mít do konce
pololetí na stole jejich návrhy na rekonstrukci kina Panorama. Každý má zpracovat tři varianty, od skromné po zásadní,
spočívající ve stržení budovy a stavbě
víceúčelového kulturního zařízení.
„Současný stav je neudržitelný. Loni
jsme digitalizovali, na ostatní už nebyly
peníze. V kině je třeba vyměnit elektrické a trubní rozvody, modernizovat
interiér se starými, nepohodlnými sedadly i zázemí pro diváky,“ připouští místostarosta Václav Mikušek.
Většina Rožnovanů vnímá kino jako
ostudu. Město přitom provází pověst
centra kultury a turistiky. „Zasloužíme
si důstojnější kulturní stánek. Aby se
divadelní představení a koncerty nemusely odehrávat v nedýchatelném prostředí sálu Společenského domu,“ míní
častý návštěvník těchto akcí a hudebník
Zbyněk Terner.
V názoru, zda kino Panorama opravit,
jsou všichni zajedno. Rekonstrukce je
nutná! Předmětem diskuze je budoucí
využití kina a z něj vyplývající rozsah
prací a náklady na přestavbu.
„Soustředěním dosud rozptýlených
kulturních a spolkových aktivit do
jednoho místa by se snížily výdaje na
provoz. Naše agentura by se přestěhovala do kina. Budovu T klubu by město
mohlo pronajmout nebo prodat,“ tvrdí
ředitelka T klubu – kulturní agentury
Lenka Vičarová.
Vytvoření prostoru využitelného pro
různé druhy akcí podporuje také před-

seda kulturní komise. „Přispělo by to
k lepšímu hospodaření s finančními
prostředky města. Odpadly by nájmy
jiných prostor, například ve Společenském domě nebo Janíkově stodole,“
vysvětluje Daniel Drápala.
S vlastními nároky se připomínají také
zájmové organizace a spolky, které by
v novém kulturním centru rády působily.
„Na třináct set členů našeho Seniorského
centra připadají dvě malé místnosti
v mateřské škole,“ poukazuje předsedkyně
Klubu seniorů Anneliese Přikrylová.

„Rožnované
si zaslouží důstojnější
kulturní stánek.“
Zbyněk Terner
Všichni ale zároveň tuší, že obohatit
město o důstojný kulturní stánek bude
v současné době velmi těžké. „Před šesti
lety projektanti zpracovali studii víceúčelového kulturního zařízení s velkým
divadelním sálem. Jeho stavba měla přijít na čtvrt miliardy korun,“ vzpomíná
místostarosta Václav Mikušek.
Tak nákladnou budovu si město podle
něj z vlastních zdrojů nikdy nepořídí.
„Pokud vím, nelze na ni získat dotace
od státu ani z evropských fondů,“ tvrdí
místostarosta, jenž se zároveň obává, že
provoz většího centra by pro městskou
pokladnu byl příliš velkou zátěží. -ešVíce čtěte na straně 4.

Studenti gymnázia v minulých dnech uklízeli svět, přesněji břehy Rožnovské Bečvy.

Foto: Josef Beneš

Uklidili Bečvu. Přemlouvat je nemuseli
Na březích Rožnovské Bečvy pobíhají hloučky školáků. V rukou mají igelitové pytle.
Občas se někdo sehne k zemi, zvedne
plastovou láhev nebo papír a hodí je do
pytle. Sbírat začali u Bučiského mostu a
postupují proti proudu k Hornímu parku.
„Na kopci jsem našla záchodové prkénko
a sedlo z jízdního kola, dole u řeky starou
botu,“ ukazuje Marie Hermanová své
úlovky. „Je to užitečná akce,“ míní studentka prvního ročníku gymnázia.
Marii ani její třídu nemusel k úklidu
nikdo přemlouvat. „Jejich spolužák
David řekl, že je to pro dobrou věc,
a ostatní se bez váhání přidali,“ potvrzuje
učitelka Olga Gardašová.

Děti ze Základní školy Pod Skalkou procházejí protější břeh. „Řeka je hezká, ale
břehy nic moc. Každou chvíli najdeme
láhev od alkoholu nebo papírový kapesník,“ říká sedmák Matěj Kulišťák.
Akci s názvem Ukliďme svět! pořádalo rožnovské Středisko volného času
u příležitosti Dne Země. Letos to bylo
počtvrté. Předchozích deset ročníků se
odehrálo v režii ochránců přírody.
„Tentokrát jsme uklidili úsek z Dolní
Bečvy do Zubří. Během dvou dnů se tady
vystřídalo přes dvě stě žáků a studentů ze
šesti základních a středních škol,“ informuje pořadatel Michal Šulgan, jenž s oddílem mladých ochránců přírody Ledňáčci
stál u zrodu jarního úklidu Bečvy.

Přestože letos měl na starost organizaci
a navíc ještě fotil, pomoci musel i on.
„Hned zrána jsme z vody vytáhli pneumatiku z traktoru. Museli jsme pořádně
zabrat, abychom ji dostali na břeh,“
vypráví Michal. Sběrači odložili pytle
s odpadky u příjezdových cest, odkud je
nákladní auta odvezla na skládku.
„Jsou šikovní,“ chválí mladé lidi
rybářka Marcela Vyskočilová. Na svých
toulkách okolo Bečvy často klopýtá
o pohozené láhve a krabice od vína.
„Možná by bylo dobré rozmístit na
břehu koše na odpadky. Ale těžko říct,
jestli by to pomohlo. U nás za domem
jsme koš měli, přesto se odpadky válely
všude kolem,“ uvažuje rybářka.
-eš! ZUBŘÍ
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Město sužují opilci

Xindl X ve „Spoláku”

Starostkou u hasičů

Pro potěchu duše

Pražský popový písničkář Xindl X a jeho
kapela vystoupí v Rožnově 27. dubna.
Dvaatřicetiletý muzikant - vlastním jménem Ondřej Ládek - s oblibou kombinuje hip hopové frázování folkem, jazzem
a blues. Jeho hlavní předností nejsou
hlas ani hudba, ale texty písní, ve kterých se pokouší o osobní výpověď. Jsou
směsí ironie, humorných rýmů a vážných témat. Svým originálním přístupem si brzy získal přízeň publika. První
velký hit Mamut si vedl velmi úspěšně
na zahajovacím ročníku soutěže Česko
hledá písničku. Následující singly Anděl
a Dysgrafik mu vynesly nominaci na
klip roku hudební stanice Óčko.

Jaroslava Mikulenková sice z hasičské
rodiny nepochází, ale sboru dobrovolných hasičů zasvětila celý svůj dosavadní život. Vždyť jeho členkou je už bezmála pětatřicet let. Zpočátku působila
v Horní Bečvě, ale manželství ji odvedlo do Prostřední Bečvy. Přivdala se do
rodiny se skutečnou hasičskou duší.
Dnes na sebe převzala nelehký úkol,
zabezpečit další rozvoj tohoto spolku
v obci. Nedávno byla zvolena do jeho
čela a stala se starostkou. Co to znamená? To prozrazuje už název funkce
od slova starati se. Především o hladký
chod celého sboru a získávání finančních prostředků.

Kouzelnou atmosféru má starobylé
muzeum na Petrohradě v Zubří. Sedmasedmdesátiletý výtvarník Ivan Jakeš
z Valašského Meziříčí tvrdí, že tento
dřevěný domek má duši. Výstavu, kterou zde zahajuje ve čtvrtek 19. dubna
v 16 hodin, proto nazval Pro potěchu
duše. Ivan Jakeš věří, že ji tam diváci
najdou. V expozici představuje terakotové reliéfy, obrazy a plastiky. Jak
podotkl, v jeho námětech se nepracuje, nešokuje, ale odpočívá a vyprávějí
se pohádky. A protože je pro život
potřebují nejen děti, ale i dospělí, Jakešova výstava udělá radost nejednomu
návštěvníkovi.

Lidé popíjející alkohol na veřejných
místech představují v Rožnově vážný
problém. Lze je spatřit v parcích, u autobusového nádraží a dokonce v blízkosti
škol. Popíjejí pivo, víno nebo tvrdý alkohol, mnozí i přesto, že jim ještě nebylo
osmnáct let. Zůstává po nich nepořádek,
vyvrácené odpadkové koše, poničené
lavičky, zohýbané nebo vytrhané dopravní značky. Rožnovu, který si zakládá na
pověsti města vyhledávaného turisty, party mladistvých opilců čest nedělají. Městská policie si s nimi neví rady. Její ředitel
tvrdí, že pokud je strážníci nepřistihnou
při pití a situaci nenatočí na kameru,
jsou podle zákona nepostižitelní.
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Jsme agentura na kolečkách,
přiznávají trpce lidé z „Téčka“
Ostuda města. Tak návštěvníci pohlížejí
na rožnovské kino Panorama.
Sedadla, ze kterých na konci promítání bolí záda. Na dámských toaletách lze otevřít jen polovinu kabinek,
aby se splašky nerozlily po podlaze. Z
kohoutků teče rezavá voda. To jsou jen
některé z mnoha nepříjemností, s nimiž
se potýkají návštěvníci kina Panorama.
„Je téměř zázrak, že jich do takového
prostředí přijde ročně okolo dvaceti
tisíc. Ještě že jsme loni zvládli za podpory města digitalizaci kina,“ říká jeho
vedoucí Pavel Jakubík. Poslední větší
rekonstrukce proběhla před více než třiceti lety. V devadesátých letech dělníci
opravili jen střechu nad sálem, aby divákům nekapala voda na hlavu.
„Budova je ve špatném stavu. Netěsnícími okny a dveřmi a neizolovanou
střechou každý rok unikne teplo za
desetitisíce korun. Přitom všude táhne
a je zima,“ stěžuje si vedoucí kina a
dodává, že ani zvenku budova nepůsobí vůbec hezky.

Před časem uspořádal anketu, aby
zjistil, jak kino vnímají návštěvníci.
„Většina ho označila za ostudu města,
které se přitom považuje za centrum
kultury a turistiky. Devadesát procent

Možné varianty rekonstrukce kina Panorama:
! Oprava vnějšího pláště včetně zateplení, výměny oken, opravy
střechy a obnovy vnitřních instalací. Případně drobné změny vnitřního uspořádání. Tvar budovy se nezmění.
! Zvětšení podkroví prostřednictvím půdní vestavby, nová střecha a přístavba se sálem pro zhruba sto lidí. Půdorys budovy se
částečně změní.
! Zbourání kina a na jeho místě stavba nové budovy s víceúčelovým sálem pro tři sta lidí a dalšími prostorami pro pořádání kulturních akcí a činnost zájmových spolků a organizací. Její tvar bude
nejspíše úplně jiný.

lidí si přálo vyměnit sedadla,“ informuje Pavel Jakubík.
Kinosál je zastaralý a malý. Větší akce
se konají ve Společenském domě, který
patří společnosti Synot Tip. T klub
– kulturní agentura si zdejší sál od ní
pronajímá. „Ročně zaplatíme přes
půl milionu korun. Abychom náklady
snížili, pronajímáme sál pořadatelům
jiných akcí. Jinak by ho nejspíše využívali trhovci,“ míní ředitelka agentury
Lenka Vičarová.
Také Společenský dům má k ideálu daleko. Své o tom vědí technici T
klubu. „Jsme agentura na kolečkách.
Stále něco stěhujeme z jednoho místa
na druhé,“ tvrdí Petr Fojtášek.
Aby připravili sál na divadelní představení, musejí s Pavlem Švarcem přenášet
těžké desky a podstavce pro stupňovité
hlediště, rozestavět židle a připravit
jevištní techniku. Když po divadle
následuje ples, musejí hlediště rozebrat
a přinést přes třicet stolů. Rukama jim
projdou tuny materiálu, uskladněného
ve stísněných prostorách. Jeho životnost se zkracuje. Stále je třeba improvizovat, opravovat nebo nakupovat nové
vybavení.
Spartánské podmínky musejí snášet
také účinkující. „Namísto šaten využívají
dva kamrlíky se stolkem, židličkou a zrcadlem. Když jim chceme uvařit kávu,
musíme z T klubu přinést rychlovarnou
konvici i hrníčky,“ líčí Petr Fojtášek.
Na radnici léta diskutují o nutnosti
modernizovat kino Panorama a soustředit do něj kulturní i spolkový život.
Bylo by to praktické a snížily by se
náklady na provoz. Předpokladem je
ale rozsáhlá rekonstrukce. „Město do
budovy dlouho neinvestovalo. Byly
zatím jiné priority,“ vzpomíná Lenka
Vičarová, jež přesto věří, že Rožnov se
důstojného víceúčelového kulturního
stánku dočká.
-eš-

Lepší kulturní stánek si město zaslouží.
A nemělo by to být jenom kino
Častý návštěvník kulturních akcí a předsedkyně Klubu seniorů. Oba by rekonstrukci rožnovského kina Panorama
uvítali.
Zbyněk Terner chodí na kulturní
akce v Rožnově tak často, jak to jenom
jde. „Nabídka bývá pestrá, ale času je
málo,“ lituje dvaačtyřicetiletý muž,
jenž se zájmem vyhledává koncerty,
divadla i výstavy.
K múzám má blízko od studentských
let, kdy účinkoval v místním Amatérském poetickém divadle. Dnes se živí
muzikou. Jako bluesového a jazzového
zpěváka jej znají nejen Rožnované.
„Hrát divadlo už nestíhám, ale rád na
ně chodím. Naposledy jsem na konci
března viděl komedii Klára a Bára. Byla
to skvělá příležitost spatřit opravdové
herecké hvězdy,“ vzpomíná na dosud
nejdražší, přesto beznadějně vyprodané představení v sále Společenského
domu.
Občas jede za příbuznými do Prahy.
To si pak nechá objednat lístky na zajímavé představení a také tam se vypraví
za kulturou. „V Rožnově ji ale mám takříkajíc u nosu, přitom cena je srovna-

telná. Je dobře, když člověk nemusí jezdit za špičkovými umělci do hlavního
města,“ chválí Zbyněk Terner snahu
T klubu – kulturní agentury přivážet
kvalitní programy, byť za vyšší cenu.
Přestože vyšel ze skromných klubových poměrů, Rožnov si podle něj
zaslouží lepší kulturní stánek, než má.
„Ve Společenském domě je po prvním
jednání nedýchatelno. Zvláště starším lidem to vadí, špatný vzduch jim
znehodnotí umělecký zážitek. Když
v Ostravě vstoupíte do divadla, můžete
si ve foyeru před začátkem představení
dát víno a povídat si s přáteli. Tady jen
čekáte na chodbě, až vás pustí do sálu,“
srovnává Zbyněk Terner.
Při svých vystoupeních se dostane
i do menších vesnic. „Jedině v Rožnově
herci procházejí hledištěm. Když si
chtějí zachovat soukromí, musejí přijít do šatny o hodinu dříve a do představení z ní nevycházet,“ poukazuje
hudebník.
Pokud se radnice rozhodne rekonstruovat kino Panorama, mělo by
v něm podle něj vzniknout dostatečně
technicky vybavené víceúčelové kulturní zařízení. „Kromě promítání filmů

by mělo sloužit k pořádání divadelních
představení, tanečních, koncertů, ale
též odborných konferencí a komerčních akcí, které přinesou do pokladny
peníze. Kulturní stánek pak nebude
pouhým vysavačem rozpočtu,“ míní
Zbyněk Terner.
Předsedkyně
Klubu
důchodců
Anneliese Přikrylová by v opraveném
kině uvítala také prostory pro spolkovou činnost. V těch současných si senioři, obrazně řečeno, šlapou na hlavu.
„Využíváme dvě místnosti v mateřské
škole na ulici 1. máje. Na třináct set
členů Seniorského centra tam připadá
čtyřicet čtverečních metrů,“ upozorňuje předsedkyně.
Na schůze senioři chodí po částech. „Nedávno přišlo dvě stě lidí.
Ještě že tam máme sociální zařízení
a kuchyňku,“ říká Anneliese Přikrylová. Seniorské centrum sdružuje také
zdravotně postižené, diabetiky, ženy
a bývalé zaměstnance Loany. „Větší
akce pořádáme ve Společenském
domě, Janíkově stodole, v kině Panorama nebo v hotelu Relax. Pro běžnou
činnost žádné další prostory nemáme,“
dodává Anneliese Přikrylová.
-eš-
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Co vy na to, zastupitelé?
Podporujete myšlenku rekonstrukce kina Panorama
na víceúčelové kulturní zařízení?
! Markéta Blinková
Rekonstrukce kina je nezbytná. Bohužel
se zřejmě již nepodaří zajistit tolik finančních prostředků, aby mělo město důstojné
víceúčelové zařízení.

i široké škále kulturních aktivit se mi zdá
nezbytné, aby Rožnov disponoval kvalitním kulturním stánkem, schopným
pokrýt prostorové a technické potřeby
různých typů kulturních aktivit.

! Libuše Rousová
Velmi bych si přála, aby se kino rekonstruovalo, ale nesouhlasím s jeho přeměnou na víceúčelové kulturní středisko.
Nemáme na to peníze, nemáme na další
dotace. Máme důležitější problémy,
například sociální organizace. Není doba
na megalomanské projekty. Navíc jsem
přesvědčená, že lze využívat Janíkovu
stodolu, pokud by byla politická vůle se
domluvit.

! Jaroslav Kučera
Tento záměr jsem podporoval
a budu podporovat i nadále. Občané
našeho města si zaslouží důstojné
prostředí pro konání kulturních akcí.
Bez zajištění vícezdrojového financování se ale nepohneme z místa.
Jeho vyřešení je zásadním tématem
pro zastupitele, poslance a senátory
z našeho regionu, a to napříč politickým spektrem. Jen společné úsilí má
šanci na úspěch.

! Petr Jelínek
Obecně řečeno ANO. Rekonstrukci
kina a jeho využití na víceúčelové zařízení podporuji, protože současný stav
je dlouhodobě neudržitelný. Za klíčovou
však považuji diskuzi, v níž bychom si
řekli, co od tohoto zařízení čekáme rozsahem i kapacitou a jak finančně zajistíme jeho udržitelnost. Je jasné, že bez
dotací z evropských či jiných fondů se
nic tak velkého nepostaví, protože městský rozpočet nám neumožňuje další
náklady na investiční výstavbu.
! Tomáš Hradil
Podpořím možnou rekonstrukci
kina Panorama na víceúčelové kulturní zařízení pod podmínkou, že
bude zároveň vyřešena celková koncepce kulturního centra v této lokalitě. Tedy za podmínky přesunu městské knihovny a T klubu do objektu
kina a Základní školy Pod Skalkou.
! Daniel Drápala
S přihlédnutím k velikosti města

! Blanka Mikolajková
Rekonstrukce kina na víceúčelové
kulturní zařízení je otázka pro odborníka v oboru. Pokud bude vypracován
kvalitní projekt podle potřeb města
a budou na něj peníze, proč ne. Peníze
se ale nesmí brát z projektů, které jsou
pro město existenčně potřebné.
! Lubor Kmenta
Podporuji myšlenku rekonstrukce kina
tak, aby se tam kromě promítání filmů
mohla uskutečnit také divadelní představení, případně koncerty. Blíže se budu
moci vyjádřit po zhlédnutí studií na jeho
rekonstrukci.
! Jiří Brož
Jsem pro zachování kina a tedy pro
jeho modernizaci a rekonstrukci. Podporuji rozšíření technických možností
tak, aby kino mohlo sloužit také jako takzvaná malá scéna pro pořádání besed,
komorních koncertů a divadelních představení malých forem.
-eš-

Bude to maratonský běh
Rožnovští radní udělali první krok
k rekonstrukci kina Panorama. Město
o ní uvažuje už dlouho. Podle všeho
to stále bude běh na velmi dlouhou
trať.
„Dostal jsem za úkol zadat projektantům a architektům zpracování
studie zahrnující tři varianty opravy.
Dvě z nich mají spočívat v rozšíření
kina Panorama,“ říká vedoucí odboru
investic rožnovské radnice Marek
Moll.

! Co radnice od těchto studií očekává?
Projektanti v nich navrhnou základní
tvar a půdorys budovy. Od toho se bude
odvíjet předběžný výpočet nákladů.
Určitě to nebudou konečné architektonické návrhy. Variantní studie nám
přesto mohou významně pomoci.
Nikdo zatím netuší, jak úsporné nebo
velkorysé budou výzvy na podporu z
evropských fondů, o kterou chceme v
případě rekonstrukce kina požádat.

! V čem budou jednotlivé varianty spočívat?
Minimální má zahrnovat opravy
vnějšího pláště, tedy zateplení,
výměnu oken, opravu střechy
a obnovu vnitřních instalací, případně drobné změny vnitřního uspořádání při zachování současného
tvaru budovy. Střední varianta počítá
s využitím nových prostor. To by znamenalo zvětšit podkroví půdní vestavbou, položit novou střechu a vybudovat přístavbu se sálem pro zhruba
sto lidí. Maximální, a také nejdražší,
varianta předpokládá zbourání nynějšího kina a stavbu nové budovy
s víceúčelovým sálem pro tři sta lidí
a dalšími prostorami pro pořádání
kulturních akcí a činnost zájmových
spolků a organizací.

! Kdy budou návrhy hotové?
Jejich zhotovitele vybereme do konce
dubna. Příprava studií by měla trvat
dva měsíce, tedy do konce června.

Placená inzerce

! Co bude následovat?
Čekání na výzvu k podání žádosti
o dotaci z evropských fondů. Budeme
je pozorně sledovat a porovnávat,
která ze zpracovaných variant vyhovuje podmínkám vyhlášené výzvy.
! Takové čekání se může dosti protáhnout. Nemůže město opravit kino z vlastních peněz, byť ve skromnějším rozsahu?
I nejskromnější varianta obnovy
kina Panorama by si vyžádala miliony
korun. Obávám se, že město za současné situace tolik peněz nebude moci
vynaložit.
-eš-

