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Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 

www.farnostijimramovska.cz 

 

Občasník Číslo: 12/ 2009 

Datum vydání: 1. 3. Náklad: 120 výtisků 
 

Milí přátelé! 
Náš farní časopis vstupuje do čtvrtého roku své existence a jsem 

rád, ţe má stále své čtenáře i redaktory, kteří pro nás chystají články  

a rozhovory, které nás informují, vzdělávají, zvou na různé akce v naší 

farnosti i jejím okolí. Moţná by ale stálo za to pouvaţovat, zda by se našel 

někdo další, kdo by se chtěl zapojit do vydávání našeho časopisu. Stačí se 

zmínit někomu z redakce a určitě se najde parketa ke spolupráci. Vţdy je 

totiţ lepší, kdyţ je hlav, rukou i srdcí více, protoţe se urodí více nápadů  

a rozdělí se práce, coţ zaţíváme při různých příleţitostech, ať uţ v kostele 

při liturgii nebo při organizaci jiných aktivit. A taky je pak větší společná 

radost, kdyţ se akce podaří. Nebojme se tedy nabídnout své síly a hřivny 

pro naše společenství. A to nejen při vytváření dalších čísel Ţárovky. 

Přeji Vám požehnané dny Postní i Velikonoční doby. 

o. Jakub 

Hlavní redaktoři: Maria Kašová, Barbora Kašová, Pavel Šikula ml. 

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: o. Jakub Holík, Václav Čáp 
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Milé Tereze to nejvíc mrtě přání k narozeninám:  
 

Přejeme Ti, abys nikdy neztratila svůj úsměv a nepřestala  

pro nás být zářícím sluníčkem. Zůstaň taková, jaká jsi! Máme  

Tě takovou rádi! 

Pro podpisy nás všech by bylo potřeba spousta místa,  

a proto za nás za všechny… 

Všechno nejlepší!  
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Na faře jsme nechali vzkaz, ţe je vše hotové a je moţné kříţ 

vykropit, jak bylo dohodnuto jiţ rok před tím. Chtěl bych nakonec 

poděkovat Bohu za pomoc a přeji kříţi, ať jej nezasáhne blesk,  

a ať slouţí všem minimálně po dvě generace! 

 

Josef Urban, Hustopeče nad Bečvou, 2003 /zkráceno/ 

/Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
 

Školní rok uţ má za sebou první pololetí a letní prázdniny 

jsou spíše před námi neţ za námi. Ţáci a studenti mají opět plno 

práce a kaţdý se těší na sebemenší rozptýlení od školních povinností. 

Moţná i proto většina mládeţe uvítala zpestření v podobě menších 

výjezdů do okolí. 

Během tří měsíců jsme si společně uţívali na třech různých 

místech. Večer, kdy na veřejných budovách vlály státní vlajky 

u příleţitosti druhého kola senátních voleb, jsme odjeli do bývalé 

školy v Pusté Rybné a ve vesničce doslova zapadané barevným listím 

jsme zůstali aţ do druhého dne. V listopadu jsme se ani nemuseli 

loučit s Jimramovem, pro tentokrát jsme našli útočiště na naší staré 

dobré známé faře. A do třetice všeho dobrého jsme v prosinci strávili 

tři dny na faře ve Štěpánově nad Svratkou.  

Během těchto prázdninových pobytů jsme se mohli v klidu 

připravovat, zkoušet a diskutovat o představení pro nadcházející 

vánoční výstavu připravovanou Obecní charitou Polička. Vyšlapali 

jsme na věţ našeho kostela a podívali jsme se 

z ní na rozsvícený hřbitov, který vypadal  

jak z Karafiátovy kníţky o broučcích.  

Při procházkách jsme došli aţ k Lukasově lípě 

v Telecím nebo na Zubštejn u Bystřice  

nad Pernštejnem. Poznali jsme zkrátka nejbliţší 

okolí a často i historii našich dočasných útočišť. 

Kromě uţ tak naplněného programu jsme mohli 

prokázat své kuchařské umění a musím říct,  

ţe kdejaká luxusní restaurace by nám mohla závidět. Příjemnou 

atmosféru doplňovaly uţ jen hry a dýchánky nad horkým čajem 

a po Vánocích i nad sladkým cukrovím. 

Kdyţ se podívám zpět, tak vidím, ţe i v rodné chalupě 

(v Jimramově) můţe být trocha cizokrajného koření, třeba jen 

v obědě po italsku připraveném o. Jakubem. A ţe i mimo tuto 
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pomyslnou chalupu je krásně, kdyţ čas trávíte s přáteli, se kterými si 

rozumíte.  Kaţdopádně to bylo obohacení školního roku i samotného 

setkávání mladých, na které často a rádi vzpomínáme. 

/Maria Kašová/ 

 

 

 
 

Cítíte tu vůni – sladkou vanilku, která většině z nás připomíná 

jedny z nejkrásnějších svátků v roce? Přesně taková vůně se linula 

na konci listopadu z Oblastní charity v Poličce. O ní jsme jiţ dříve 

mohli číst v Ţárovce v souvislosti s jejím novým projektem, 

obchodem „Fimfárum“. Loni na podzim byla naše jimramovská 

mládeţ poţádána o pomoc při vánoční výstavě „S vůní vanilky“, 

která je kaţdý rok organizována pod záštitou charity. Přemlouvat nás 

nikdo nemusel, s radostí jsme nabídku přijali. 

Naše pomoc spočívala ve vytvoření tří ţivých obrazů 

z příběhu narození Krista. Jednalo se o tři krátké skeče o 17 „hercích“ 

včetně o. Jakuba. Pro nás to konkrétně znamenalo domácí 

samostudium přidělené 

postavy, dvě krátké zkoušky 

a „šlo se na věc“.  

Některým příchozím 

se asi brzo ráno zdálo,  

ţe si špatně umyli oči, 

protoţe viděli na jedné 

chodbě například dvě Marie 

a dva Josefy. Ale mohli jsme je uklidnit, ţe zrak mají v naprostém 

pořádku. Pak uţ návštěvníci školou povinní, ale i dospělí sledovali se 

zatajeným dechem v jednotlivých místnostech s ţivými obrazy 

vánoční příběh. Některé děti se hůře orientovaly v jednotlivých 

postavách, například si popletly krále Heroda s Karlem IV. nebo třem 

mudrcům z východu daly nová jména: Pankrác, Servác a Bonifác. 

  Čtení z farní kroniky: 

 

 
 

Kdyţ se řekne v Jimramově Prosička, je v podstatě jasné,  

o co jde, aţ na to, ţe si skoro kaţdý vybaví něco jiného, podle toho 

jak je to dávno, co zde byl, nebo za jakých okolností. Jestli nuceně 

jako dítě šlapal v horku na nějaký hloupý kopec, nebo ve dvojici  

na zamilované procházce zakončené samotou a rozhledem,  

nebo na houbách, se svými dětmi a známými, na sentimentální 

procházce po letech, či jen tak, s radostí se projít, pokochat přírodou 

a na vrcholu si vychutnat pocity radosti a okouzlení z rozhledu, 

volnosti ptáků a přítomnosti Boha, který je zde nějak čitelnější  

a hmatatelnější. Ať uţ z pocitu vlastní malosti při rozhledu kolem,  

či úcty k tomu všemu stvoření a z uspokojení, ţe jsme součástí  

té nádhery. Moţná snad i tichem, ve kterém je Bůh pro nás 

slyšitelnější, „nezaplácán“ tím, co povaţujeme jinde za důleţité. 

Tak i já mám toto místo spojené s nádherou, umocněnou 

znamením, které jako vztyčené na přídi lodi, pluje stále kupředu, 

vstříc času, přitahuje boţí lásku a zároveň děkuje. Při kaţdé návštěvě 

bylo vidět, jak kříţ chátrá, jak dřevo modřínu dosluhuje, bičované 

větrem, deštěm, sněhem a sluncem. Vzniklo ve mně přání, vyřezat 

nový kříţ, podle svého a zároveň si udělat radost. Ve volném čase 

jsem zhotovil kříţ z pěkně rostlého starého dubu a ozdobil jej z jedné 

strany řezbou, která znázorňuje poděkování za boţí lásku a prosbu 

za její zachování pro všechny, kteří jsou ji schopni vnímat. 

Kříţ byl upevněn 24. 5. 2003. Dopoledne jsem se svými syny 

přijel do Jimramova. Vrchol jsme zdolali od Ševcovy hájenky. 

Střídali jsme se v nesení kříţe a nářadí, na skále jsme se pokochali, 

vyfotili naposledy se starým kříţem, uřezali objímky, rozpadlý kříţ 

odloţili, upevnili nový kříţ, rozklepali závity a ještě jednou vše 

natřeli lazurou. Kříţ pohladili, poděkovali za krásnou práci, vyfotili 

se, vzali nářadí  a starý kříţ a vrátili se zpět do Jimramova. 
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Další možnosti: pátek 6. března od 16.00 – P. Karel Rozehnal, 

pátek 3. dubna od 16.00 – P. Miroslav Bičiště a P. Jakub,  

Květná neděle 5. dubna od 15.00 do 16.30 – kněží z okolních 

farností. 

 

3. Setkání mladších dětí z okolních farností v Jimramově 

Akce proběhne v sobotu 18. dubna od 9:30 do 15 hodin 

v Jimramově. Bude připravena hra o svatém Pavlovi, pro maminky  

a zájemce přednáška k výchově dětí, zabezpečená lektorkou z Centra 

pro rodinu v Brně, občerstvení na faře a odpoledne sportovních her 

v tělocvičně školy. Účast je pro děti prního stupně základních škol, 

bude připraven program i pro předškoláky. 

 

4. Návštěva přátel na Mikulovsku 

Pozvání platí na sobotu 25. dubna do Klentnice u Mikulova 

na pouť ke svatému Jiří. Každoroční oslavy mají duchovní i kulturní 

ráz. Možnost výletu na Pálavu, návštěva a možnost přespání 

v rodinách přátel.  

 

5. Farní odpoledne a turnaj Farní zahrada Open v Petanque 

Jubilejní 5. ročník turnaje se uskuteční v neděli 24. května 

od 14:00 na farní zahradě. Je třeba se začít připravovat již v zimním 

čase, například tréninkem zápěstních kůstek. Kromě turnaje bude 

opět připraveno chutné občerstvení. 

 

6. Pěší pouť do Bystrého 

Na konec školního roku putujeme už potřetí do Bystrého. 

Tentokrát v sobotu 20. června odpoledne od 16:00 ze Sulkovce. 

V 18:00 bude pak slavena mše svatá v poutním kostele v Bystrém. 

 

 

 

 

Každému ale hned zajiskřily oči, když uviděl 

právě narozeného Ježíška v jeslích na slámě. 

Tato amatérsky zpracovaná představení 

byla jenom doplňující složkou samotné 

prodejní výstavy, kde si každý mohl koupit 

malou vánoční pozornost pro sebe  

nebo své blízké.  

Výtěžek z prodeje byl věnován 

na zabezpečení provozu a vybavení dvou středisek Oblastní charity 

Polička (AC dílen a Denního stacionáře), která poskytuje služby 

osobám s mentálním postižením. 

Po 24 náročných, za sebou odehraných, představeních jsme 

vyčerpáni odjížděli zpět do Jimramova a vezli jsme si kromě sladké 

vůně vanilky i něco hřejivého v srdci.  

/Maria Kašová/ 
 

 

 
 

Na svátek sv. Štěpána jsme se sešli v našem farním kostele 

v Jimramově při tradiční svatoštěpánské besídce. Mladší děti zahrály 

vánoční příběh, který zpestřily zpěvem koled. „Sbor vědců a učitelů“ 

alias naše mládež nás seznámila s Murphyho zákony v církvi,  

které nás měly hlavně pobavit, ale nabídnout nám i malé zamyšlení. 

Na závěr jsme společně zazpívali koledy. 

/Markéta Šikulová/ 
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 Počátkem ledna 2009 opět vyšli do ulic koledníci 

se zapečetěnými pokladničkami. Tříkrálová sbírka se v celostátním 

měřítku konala již podeváté.  

V našich farnostech se do ní zapojilo dvanáct skupinek.  

Tento rok se vybralo rekordních 57 513 Kč. Výtěžek Tříkrálové 

sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, 

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 

sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se 

sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena  

na humanitární pomoc do zahraničí. V celé České republice se  

do sbírky zapojilo 14 727 koledníků a vybralo se 64 milionů korun!  

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci 

sbírky, patří náš dík a obdiv. Taktéž děkuji všem, kteří finančně 

přispěli. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Kurz vzdělávání ve víře pro dospělé 

Bude probíhat v postní době vždy v pátek v 18:15 ve farním 

sále v Jimramově. 

 

     Témata: a)  Svatý Pavel a jeho učení 

                     b)  Listy svatého Pavla 

 

1. setkání: 27. února 2009 

Téma:  Život svatého Pavla – krátký film 

            Listy Soluňanům                                             

2. setkání: 13. března 2009 

Téma:  Pavel – učitel víry a modlitby 

            Listy Korinťanům          

3. setkání: 20. března 2009 

Téma:  Pavel – učitel o Církvi 

            List Římanům a Galaťanům 

4. setkání: 27. března 2009 

Téma:  Pavel – učitel křesťanského života 

            Listy dalším komunitám (Efez, Kolosy, Filipy)          

5. setkání: 6. dubna 2009 

Téma:  Pavel – učitel o kříži a vzkříšení 

            Listy pro osoby (Timotej, Titus, Filemon) 

 

2. Svátost nemocných a Svátost smíření v Postní době 

Společná svátost nemocných bude udělena při mši svaté 

v pátek 3. dubna. Tuto svátost může přijmout každý pokřtěný člověk, 

který je vážně nemocný nebo pokročilého věku a to i opakovaně, 

pokud se jeho stav od posledního přijetí svátosti zhoršil. 

Svátost smíření je možné prožít před každou mší svatou (kněz 

je k dispozici 30 min. před začátkem).   
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Svatby:  

 

1. Václav Tulis z Branišova a Marcela Ehrenbergerová 

z Jimramova – 26. 4. 

2. Ondřej Tůma z Brna a Pavla Sedláčková z Jimramova – 12. 7. 

3. Pavel Macháček z Odrance a Veronika Sedláčková  

z Míchova – 6. 9. 

4. Miroslav Kratochvíl z Vlkonic a Veronika Jelínková 

z Borovnice – 20. 9. 

5. Radek Veselý z Jedlové a Markéta Daňková z Borové –  

11. 10.  

 
Pohřby:  

 

1. Květoslava Vašková z Jimramova – pohřbena 12. 1. 

2. Jiří Hejmala z Jimramova – pohřben 18. 1. 

3. Dušan Borovský z Jimramova – pohřben 9. 5. 

4. Marie Kubíková z Jimramova – pohřbena 14. 6. 

5. Radek Sokol z Jimramova – pohřben 28. 6. 

6. Bohumil Šturma z Trhovnic – pohřben 4. 7. 

7. Emilie Mrkosová z Roženeckých Pasek – pohřbena 12. 7. 

8. Marie Cahová z Jimramova – pohřbena 10. 9. 

9. Františka Peňázová z Jimramova – pohřbena 8. 11. 

10. Vladimír Tobiáš ze Sedlišť – pohřben 22. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zimní období není jenom obdobím spánku přírody 

či Karafiátových broučků, ale také časem plesové zábavy a dovádění. 

Léta Páně 16. ledna 2009 otevřel I. farní ples v Karafiátově městečku 

nadcházející plesovou sezónu blízkého okolí.  

 Kdo z hostů přišel včas, nestačil se upřímně divit. Už kolem 

20. hodiny se lidé nedočkavostí tlačili v prostoru šatny,  

aby pak mohli vstoupit do vyzdobeného sálu. Tam je vítala hudba 

svými prvními tóny a poté i o. Jakub,  

který svým vtipným a povzbudivým slovem 

zahájil celý ples a pravděpodobně i vznikající 

tradici farních plesů. Sál už byl „napěchován“ 

radostnými lidmi, když jsme mohli zhlédnout 

krásné předtančení tanečních skupin z Bystrého. 

Tři skupiny dívek a žen svým tancem pomohly 

vytvořit živou noblesní atmosféru a vpravdě si 

zasloužily náš obdivný potlesk. 

 A zábava se rozproudila. Na pódiu bez přestání muzicírovala 

Bystřická kapela, u vchodu se prodávaly lístky na bohatou tombolu, 

do baru si z přeplněného parketu odcházeli tanečníci pro povzbuzení, 

a když někteří umírali hladem, odešli si na galerii pro zvěřinový 

guláš nebo „kuřecí ala čína“. Mladší i starší, ženy i muži, všichni se 

dobře bavili, když začali konferenciéři losovat hlavní ceny tomboly. 

Kdo chtěl něco vyhrát, nechával si losy kupovat a vytahovat  

od Klárky Bradáčové, protože její šťastná ruka zaručeně ceny 

vyhrávala. 

Po hlavní tombole lidé neodcházeli do svých domovů,  

ale zpět na taneční parket, kde do předpokládaného konce 2. hodiny 

raní stále tančily dovádějící páry či skupinky a nechtěly končit. Volá 

se kapelník, přemlouvá se a… dále se pokračuje až do půl čtvrté. 

Nakonec i hudebníci a starší odcházejí a pokračování bujarého 

plesání pro mladé vytrvalce se ujímají dva nejmenovaní bratři  

až do ranního svítání. Teprve potom končí vydařený I. farní ples. 
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Kdo se plesu zúčastnil, ví, ţe proţil radostné setkání s mnoha 

lidmi, v krásné a důstojné atmosféře. Pro nezúčastněné předáváme 

pozvánku na další farní ples v lednu roku 2010 s ujištěním,  

ţe i křesťané se dokáţí dobře bavit. 
              /Václav/ 

   

   

 
 

V neděli 8. února měli mnozí z nás moţnost vrátit se 

po dlouhých letech do dětství. Spolu s početnou skupinou 

spolufarníků jsem se i já s duší dítěte vrátila zpět do oněch místností 

s vysokými stropy, velkými dveřmi a nezaměnitelnou atmosférou.  

Budova bývalého kláštera v Jimramově slouţila aţ do roku 

1996 jako mateřská školka, po dlouhé a rozsáhlé rekonstrukci  

zde bylo začátkem roku 2003 zřízeno fyzioterapeutické centrum.  

Po šesti letech své existence toto rehabilitační centrum otevřelo  

na několik hodin dveře jimramovským farníkům.  

Vţdy, kdyţ se vracím do důvěrně známého prostředí 

po dlouhé době, zahltí mě vlna nepopsatelné nostalgie a chuti vrátit 

se v čase zpátky. Jinak tomu nebylo ani při nedávné návštěvě 

bývalého kláštera, který uţ zřejmě navţdy zůstane „mou školkou“. 

Najednou se mi vybavil modrý kočárek, který stával v rohu u malého 

zrcadla, dlouhá a barevná stonoţka pod oknem, malé růţové stolečky 

v jídelně a mnoho dalších věcí ale také pocitů, které jsem měla jako 

malá tolik ráda.  

Hned ve dveřích nás přivítala vůdčí osoba zařízení, pí. Jarmila 

Čápová, a uvedla nás do příjemného domácího prostředí jedné 

z místností, která sotva pojala všechny návštěvníky a kde bylo 

připraveno bohaté pohoštění. Po úvodním slovu jsme byli 

pro početnost rozděleni do dvou skupin, které byly postupně 

provedeny celým zařízením s patřičným odborným výkladem 

pí. Čápové.  

 
 

Letos o vánoční mši svaté jsme opět vybrali peníze  

na podporu studia našich dětí v jiţní Indii. V loňském roce přibyl 

k Monice a Michaelovi další kluk, o kterém jsme v Ţárovce ještě 

nepsali, a tak to nyní napravujeme. 

Tentokrát jsme si vybrali dítě s poněkud komplikovaným 

jménem, které zní DIANESH SADASHIV GADAVIR. Narodil se 

25. 7. (na svátek sv. Jakuba – pozn. redakce) 1999, bude tedy letos 

slavit 10. narozeniny v hinduistické rodině. Má ještě jednoho bratra 

ve věku 7 let a ţije v jednom domě s rodiči i prarodiči. Tatínek je 

rolníkem, maminka je doma. Dianesh navštěvuje křesťanskou školu 

svatého Kříţe v diecézi Belgaum a mluví zajímavým jazykem 

s názvem kanadda.  

Jen připomínám, ţe od roku 2006 podporujeme Moniku  

(nar. 31. 10. 1998) a od roku 2007 Michaela (nar. 17. 8. 1995). 

 

 
 

Křty:  

 

1. Tadeáš Pavel Vícha z Jimramova – pokřtěn 12. 4. 

2. Dominik Marek Čupr z Jimramova – pokřtěn 19. 4. 

3. Denisa Marie Čuprová z Jimramova – pokřtěna 19. 4. 

4. David Sobotka z Jimramova – pokřtěn 4. 5. 

5. Nicol Jana Bukáčková z Jimramova – pokřtěna 24. 5. 

6. Lukáš Michal Budig z Brna – pokřtěn 3. 8. 

7. Theodor Pedersen z Jim. Pavlovic – pokřtěn 16. 11. 

8. Marek Šindelka ze Strachujova – pokřtěn 22. 11. 
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Centrum se věnuje především posturální terapii a Vojtově 

metodě, soustředí se na pacienty s dětskou mozkovou obrnou, míšní 

lézí a pacienty po cévní mozkové příhodě, současně zde také funguje 

školící centrum. Výjimečnost zařízení spočívá v poskytování péče 

nemocným v takřka domácím prostředí v relativní blízkosti rodiny. 

Centrum zahrnuje mimo jiné i ubytovací prostory pro pacienty, jejich 

rodinné příslušníky i frekventanty školení. I když se toto rehabilitační 

středisko potýká s různými finančními problémy i nepříjemnostmi, 

všichni zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí pro blaho svých 

pacientů. Na potřeby centra, konkrétně vybudování zahradního altánu 

a přístupové cesty k němu, byl věnován výtěžek z letošního farního 

plesu. 

I přes veškerou mou nostalgii velice dobře vím, že čas  

ani mé „školkovské“ pocity nelze vrátit zpět. Tím více mě ale těší,  

že toto místo se dnes stává odrazovým můstkem nemocným v jejich 

těžké životní situaci, stejně jako bylo v jistém smyslu odrazovým 

můstkem i pro mě. 

/Barbora Kašová/ 
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V desátém vydání našeho farního 

časopisu, pokud si naši čtenáři dobře pamatují, 

nám ve svém článku nabídl o. Jakub své zážitky 

z cesty do Rumunska. Poslední slova tohoto 

článku pro připomenutí zněla: „…ale loučili jsme 

se, se slibem, že určitě opět přijedeme, třeba  

i ve větším počtu. Tak uvidíme…“  A po půl roce 

už opravdu vidíme jasný obraz. Tím je více než čtyřicítka farníků 

zblízka i zdáli, kteří v týdnu 5.–11. července opustí naši vlast a vydají 

se na dalekou cestu k východu.  

Ale vědí tito „účastníci zájezdu“, co je opravdu čeká 

a nemine? Některé z nich možná vyděsily vtipy kolující o Rumunsku 

na způsob tohoto: „Víte, jaký je nejrychlejší pes? Ten, který přeběhne 

Rumunsko, aniž by ho snědli.“ Množí se také otázky: Jak to tam 

vypadá? Jak to tam funguje? Co si máme vzít s sebou? Na co máme 

být připravení? 

Jasné zatím je, že psa s sebou určitě brát nebudeme. Ale co ty 

ostatní otázky a odpovědi? I když některé z těchto problémů můžeme 

konzultovat s internetovou adresou www.banat.cz, na řadu z nich 

může odpovědět jen osoba opravdu povolaná.  

Protože i členové naší redakce plánují účast na této cestě, 

rozhodli jsme se zeptat v rámci rozhovoru na několik otázek právě 

ohledně chystaného zájezdu a to té nejpovolanější osoby, totiž Jolany 

Budigové, jedné z organizátorů cesty a znalce poměrů v Rumunsku, 

konkrétně oblasti Banátu.   

 

 

1.  Jaké byly Vaše první dojmy z Rumunska? 

 

Moje první i všechny následující dojmy týkající se 

rumunského Banátu byly krásné. Je to jako když přijedete 
  

do banátských vesnic jezdit jako uctiví, pozorní lidé  

a nenápadní hosté tamního v mnoha ohledech originálního 

prostředí. 

 
8. Co by onen turista neměl v Rumunsku opominout 

navštívit/vidět?  

   

V rumunském Banátu stojí  

za zhlédnutí zejména všechny české vesnice, 

ale i jejich okolní krajina poskytující 

nádherné výhledy mj. na řeku Dunaj. 

Připomínkou u nás již dávno zašlých časů 

jsou také dřevěné vodní mlýnky, ve kterých 

se dodnes mele mouka (nacházejí se nedaleko od vesnice 

Gernik). Nevšedním zážitkem je kaňon řeky Něry, kde údolní 

skály dosahují výšky až 600 m. Za zmínku stojí i Herkulovy 

lázně, jejichž existence je známa již z dob vlády Římanů  

ve 2. a 3. stol. n. l., ale to zdaleka není všechno. 

 
9. Budeme mít problémy s dorozuměním s místními? 

 

Ve výše zmíněných vesnicích se hovoří plynule česky 

a dorozumíte se zde samozřejmě i rumunsky. V místním 

českém hovorovém jazyce se používá celá řada archaických 

výrazů přejatých kdysi nejenom z němčiny (např. luft – 

vzduch, numero – číslo, krchov – hřbitov, plavajz – tužka, 

tumlovat se – spěchat, ale i archaismy čistě české (hory – 

doly, stolice – židle, namučit se – nadřít se, nevěsta – snacha, 

sračka – průjem). Myslím, že nikdo nebude mít 

s dorozuměním problém.  

/rozhovor připravila Barbora Kašová/ 

 

 

http://www.banat.cz/
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Přes stoosmdesátileté odtržení od staré vlasti si 

dokázali zachovat svůj mateřský jazyk, kterým vždy 

manifestovali svou identitu. Dokázali si uchovat staré české 

tradice a zvyky. Dodržuje se masopust, dožínky, stínání 

berana, posvícení a pravidelné lidové zábavy. Přetrvávají 

zejména tradice vycházející z církevního (katolického) 

kalendáře. O svátcích velikonočních uslyšíte slova  

jako „na červený svátky“, „na zajíčka“, „vyřehtávání“ 

i „koledování“, ke kterým přísluší bezpočet staročeských 

obřadních písní a říkadel, ale i velkopáteční „obmývání se 

v potoce“ i „oblévání děvčat“ na Velikonoční pondělí. Téměř 

ve všech vesnicích můžete narazit na ženy oděné  

do tradičních krojů.   

 
7. Co by neměl jimramovský turista nechat doma a co může 

naopak s klidným svědomím při balení na cestu vynechat? 

 

Jimramovský, dalečínský anebo 

turista ze Sulkovce by doma neměl 

zapomenout především pas či občanku,  

aby byl vůbec vpuštěn přes hranice. Dále je 

vhodné přivézt také drobné dárky  

pro domácí, u kterých budeme ubytováni.  

Pro děti především cukrovinky (bonbóny, žvýkačky, radost 

udělají i pastelky, omalovánky nebo bloky), pro „paňmámy“ 

pak třeba bonboniéra, ale i aktuální kalendář, kakao, káva,  

či semínka zeleniny a květin. „Pantátové“ ocení kvalitní české 

nářadí, ale i české pivo. Vítaným dárkem jsou  základní léky, 

kterých je zde velký nedostatek a jsou velmi drahé.  

Na celém území Rumunska a tudíž i v Banátu platí 

rumunský leu (množné číslo lei), ale v českých vesnicích 

můžete platit i českými korunami (v obchodech  

i u domácích). Všude se dá platit i eury. Čeští turisté by měli 

 

k laskavé babičce na venkov. Obklopí vás dávno zapomenuté 

zvyky a vůně. Po několika hodinách jízdy se ocitáte 

v atmosféře, která u nás panovala snad před sto lety.  

Na ulicích potkáváte milé babičky s nůšemi na zádech, krávy 

vracející se z pastvy domů či statné chlapy s kosisky ladně 

přehozenými přes rameno. Život tu není snadný a téměř 

všechno, co zde krajané mají, je vykoupeno tvrdou prací. 

Dodnes mne fascinuje i místní poklidná a harmonická 

atmosféra, o které se nám, lidem z „civilizace“, zřejmě může 

jenom zdát. 

 
2. Jak jste získala kontakty v Rumunsku? Máte zde nějaké 

osobní přátele?  

 

Poprvé jsem se o Banátu dozvěděla od svého 

kamaráda v roce 1998. Vzhledem k tomu, že do této oblasti 

jezdím již desátým rokem, přátelské vazby tu samozřejmě 

mám. V posledních letech do vesnic kromě návštěvníků 

ohleduplných, citlivých a vnímavých, přijíždí bohužel také 

nemálo těch, kteří zde svým počínáním způsobili více škody 

než užitku. Místní lidé se tak díky nim stávají vůči příchozím 

více ostražitější a opatrnější při navazování „hlubších“ 

vztahů. Banátští jsou sice stále velice pohostinní a srdeční,  

ale opravdová přátelská pouta se vytvářejí dlouho. 

 
3. Jak často se sem vracíte? 

 

Vracím se sem každý rok. V době kdy jsem ještě 

působila v cestovní kanceláři to bylo i několikrát do roka.  
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4. Jak byste charakterizovala vesnice z oblasti Banátu? 

(počet obyvatel, životní podmínky, o jakou část Rumunska 

se jedná, náboženství, sociální podmínky apod.) 

 

Banát je oblast rozkládající se na jihozápadě 

Rumunska u srbských hranic při řece Dunaji. Řeka Dunaj zde 

tvoří státní hranicí mezi Rumunskem a Srbskem.  V této 

oblasti postupně vzniklo šest českých vesnic. Svatá Helena, 

Gernik, Rovensko, Eibentál, Bígr a Šumice. Češi přicházeli 

do jiţního Banátu od první poloviny 19. století. Tehdy ţil  

v nedalekém městě Oraviţa podnikatel a obchodník se dřevem 

Magyarly, který potřeboval lesní dělníky na kácení dřeva  

a jeho dopravu na určitá místa. Lidem bylo přislíbeno 

přidělení půdy, osvobození od vojenské sluţby atd.  Nejprve 

byla roku 1823 zaloţena Svatá Alţběta (zanikla roku  

1847 pro nedostatek vody), o rok později asi 2 km od ní 

vznikla obec Svatá Helena. Vesnice dostaly jména  

po Magyarlyho dcerách.  

Začátky přistěhovalců byly velmi těţké. Dělníci 

museli vykácet hustý prales a dopravit dřevo k Dunaji.   

Po čtyřech letech však Magyarly zastavil lesní práce, sebral 

veškeré nářadí a zmizel neznámo kam. Lidem nezbylo nic 

jiného neţ se ţivit pouze rolnictvím. První přistěhovalci  

z Čech byli drobní zemědělci, rolníci anebo zchudlí 

řemeslníci (truhláři, tesaři, kováři atd.). Ţeny zůstávaly 

většinou v domácnosti. V polovině 60. let 20. století našla 

většina muţů uplatnění v nově otevřených rudných dolech 

nedaleko města Moldova Nouă. Z muţů se stali horníci, 

řidiči, mechanici anebo elektrikáři. Zemědělství se mohli 

věnovat aţ po návratu z pracovní směny. Nedaleké doly však 

byly v roce 2004 uzavřeny.       

Většina původních obyvatel Svaté Heleny byli 

evangelíci. Obyvatelé nedaleké Svaté Alţběty byli vyznání 

římskokatolického. Po roce 1847 se katolíci přestěhovali 

do Sv. Heleny, místní obyvatelstvo je tedy dvojího vyznání. 

Od roku 1921 přecházeli někteří věřící k baptistům. Baptisté 

zde svůj sbor zaloţili v roce 1923. Zástupci všech tří vyznání 

si postupně postavili kostely a modlitebny. Několik 

evangelických rodin odešlo na konci 19. století do Bulharska, 

další rodiny se odstěhovaly za světové hospodářské krize 

po roce 1930 do Argentiny. Téměř celý zbytek evangelíků 

odešel po II. světové válce zpět do České republiky osídlovat 

vylidněné pohraničí. Evangelický sbor se zcela rozpadl v roce 

1966. Malý zbytek ev. věřících poté přešel k baptistům.  

V dnešní době tvoří většinu místní komunity katolíci (zhruba 

2/3 věřících, 1/3 jsou baptisté).  

Počet obyvatel ve všech vesnicích je v současnosti 

přibliţně jeden tisíc. S kaţdým rokem se ovšem tento počet 

sniţuje, neboť zejména mladí lidé odcházejí zpět do Čech 

za prací a snadnějším způsobem ţivota. 

 
5. Můžete nám přiblížit přírodní podmínky této oblasti? 

 

České vesnice leţí v nejjiţnějších výběţcích Karpat. 

Krajina je tedy podobná naší Vysočině. Nadmořská výška se 

pohybuje v rozmezí 400–700 m n. m. Podnebí se příliš neliší 

od českého, převládají však jeho rysy kontinentální s ročními 

výkyvy zhruba od –25°C v zimě do +35°C v létě. Svatá 

Helena a Gernik leţí v krasové oblasti s mnoha závrty  

a jeskyněmi. 

 
6. Jsou zdejší obyvatelé „praví“ Češi (liší se nějak od nás, 

čím se liší od Rumunů)? 

 

Ano, zdejší Češi jsou opravdu „praví“. Jak uţ jsem 

zmínila, přišli do Rumunska z Čech v první polovině  

19. století a od nás se neliší téměř ničím. 


