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Na tfii tisícovky fanou‰kÛ pfiilákal 
koncert skupiny Olympic

Do La Skály pfiijela Charleyova tetaJedno tûlo, dvû hlavy, tfii v˘stavy 
v muzeu

Osadní v˘bor v Ondfiejovû pfiipravil Letní 
podveãer s pojídáním knedlíkÛ na ãas

RyÏovi‰tû získalo tfietí místo v krajském kole 
soutûÏe Vesnice roku 2016

ročník XVII I .
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Dřevařské, lesnické a myslivecké dny 2016

V pátek 2. září sehráli zástupci polského Ozimku a Rýmařova fotba-
lový zápas, ve kterém měli herní převahu Ozimečtí (14:7)

Poznávací soutěž pro děti ve stáncích Lesů ČR

SVČ Rýmařov přichystalo výtvarný koutek, lanovou dráhu nebo lu-
kostřelbu

Zahrada Hedvy se během koncertů kapel Gipsy.cz nebo Bongostan
z Polska proměnila v přirozený amfiteátr pro několik tisíc posluchačů

Rekordní počet fanoušků přilákal koncert skupiny Olympic, večerní
zábavu doprovodila místní skupina Deon ZN, JiKo

Po celý den hrála hudba – folk v podání místní kapely Arest i legen-
dárních Poutníků

Sokolníci předvedli výcvik dravců

V sobotu 3. září probíhal program v zahradě Hedvy. Firma Katr 
ukázala, jak se těží dřevo – s pomocí koní i moderní techniky
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Letošní prvňáci dostali dárky od Městských služeb a společnosti
EKO-KOM

Prvňáčků ubylo, v Rýmařově o jednu třídu
Oãekávání se naplnilo – poãet dûtí nastupujících do první tfiídy v R˘mafiovû
letos klesl. Oproti loÀsku je jich na zdej‰í základní ‰kole o dvacet ménû.
Úbytek je ov‰em celorepublikov˘ – podle odhadu ministerstva ‰kolství je le-
tos prvÀákÛ v âR o 1 200 ménû neÏ o rok dfiíve.
Ve čtvrtek 1. září se při slavnostním zahájení školního roku
v Rýmařově děti rozdělovaly pouze do tří prvních tříd. V každé
z nich je třiadvacet žáků. První třídy opět sídlí v budově na Národní
ulici, spolu s nimi zde zůstala také jedna druhá třída, zbylé tři
a všechny ostatní ročníky prvního stupně jsou umístěny v budově na
ulici 1. máje.
Nižší počet prvňáčků se odrazil i na celkovém počtu žáků prvního
stupně, který z loňských 423 klesl na 397. Pro školu jako celek se však
mnoho nezměnilo; vlna silnějších populačních ročníků se totiž přelila
na druhý stupeň, a tak společně s 330 žáky ve třídách na Jelínkově 
ulici má nyní Základní škola Rýmařov dohromady 727 žáků, což je
prakticky stejně jako loni (731). Školní vzdělávací program doznal
určitých změn – dětem ve druhé třídě přibyla angličtina, na druhém
stupni byla o hodinu posílena výuka matematiky a jazyka českého.
Nový rok zahájila také základní škola praktická na Školním náměstí
v Rýmařově, která poskytuje vzdělání především dětem s mentálním
či kombinovaným postižením. Ve čtvrtek 1. září škola přivítala čtyři
prvňáčky. Celkem se zde bude letos učit 52 žáků, což je pouze o dva
méně než loni, z toho devět dětí dochází do speciální třídy pro žáky
se středně těžkým a těžkým postižením.

Se základními školami praktickými (dříve zvláštními) je spojeno té-
ma inkluze. Na otázku, zda se tendence zařazovat děti s postižením
do klasických základních škol projevila na úbytku žáků, odpovídá ře-
ditelka ZŠ Školní náměstí Hana Měráková záporně: „Odliv dětí na
naší škole zatím nenastal. Inkluze se nás dotkla jen nutností upravit
vzdělávací plán.“
Základní umělecká škola Rýmařov pro tento rok opět hlásí naplně-
nou kapacitu. Otevírá všechny čtyři obory: hudební, výtvarný, taneč-
ní a literárně-dramatický, které bude navštěvovat stejně jako loni při-
bližně 400 žáků. Pro ty, které by z kapacitních či jiných důvodů (na-
př. kvůli nízkému věku) škola přijmout nemohla, loni vznikl Spolek
přátel ZUŠ Rýmařov. Na výuku prostřednictvím spolku zatím dochá-
zelo více než třicet žáků, vesměs dětí mladších pěti let.
ZUŠ pokračuje v osvědčeném trendu – v hudebním oboru nabízí vý-
uku jak individuální, tak skupinovou v některém ze školních soubo-
rů, výtvarníci se představí na veřejných výstavách, tanečníci vyrazí
na soutěže, divadelníci budou připravovat představení pro mateřské
školy nebo natáčet dokument atd. Na loňské zahraniční cesty naváže
mezinárodní projekt podporující školu na Srí Lance postiženou pří-
rodní katastrofou. I letos žáci a učitelé navštíví Itálii, Německo
a Polsko a dva zástupce škola vyšle už za týden přímo na Srí Lanku.
Rýmařovští příznivci mladých umělců se zase mohou těšit na finále
celoročního mezioborového projektu, který tentokrát ponese název
Ptačí svět. ZN
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O štěstí
Jdi za štěstím... tak to zpívá Karel Gott. A co je štěstí? Muška jenom zla-
tá, to však musíte procítěně recitovat podle představ pana profesora
Marvana.
Definovat štěstí se pokoušel už kdekdo. Chytit ho se pokouší většina
z nás, prožívat ho naplno dokáže málokdo. Při blahopřáních to slovo ob-
vykle zazní, tedy s nutným předpokladem, jímž je zdraví.
Vědci z minnesotské kliniky Mayo sestavili příručku s návodem, jak se
stát šťastným. A přišli s těmito doporučeními: probouzejte se s vděčnos-
tí, projevujte laskavost, pobývejte co nejčastěji v přírodě, braňte se od-
sudkům, čtěte, cvičte, poslouchejte hudbu, soustřeďte se na to, co se
vám daří, a ne na to, co vám jde ztuha nebo vůbec ne, meditujte, pro-
vádějte dechová cvičení a co nejvíce se vystavujte světlu.
A taky nebojujme s věcmi, které jsou mimo naši zónu vlivu.
Nepřipouštějme si nepříjemné myšlenky, naučme se cítit dobře i v ne-
vlídných podmínkách.
Nenechat se semlít okolím, médii, politikou, reklamou. Lehko se to řek-
ne, ale smutné chvíle přicházejí, stačí nemoc, únava, neúspěch, finanč-
ní starosti, zklamání. Pocit štěstí je pryč. Snažme se proto najít důvody
ke spokojenosti. Přes emoce si hodně pamatujeme. Dokážeme se ve
vzpomínkách vrátit k okamžiku štěstí, dokonce si vybavíme zvuky, vů-
ně, chutě té situace.
Odborníci už dávno zjistili, že neexistuje souvislost mezi majetkem
a štěstím, IQ, subjektivními a objektivními důvody. Nejšťastnější lidé ži-
jí v Nigérii, Salvadoru, Portoriku. A my? Umístili jsme se ve čtvrté de-
sítce. Přitom máme jistotu určitého příjmu, fyzického bezpečí, zdravot-
nického zabezpečení, dostupnost jídla a pitné vody.
Někdy to vypadá, že lidé musí poznat neštěstí, aby pochopili, co zna-
mená štěstí.
Na závěr krásná myšlenka od Afričanů: „Až kvůli štěstí projdeš celý
svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi.“ Si

O uklízení
Prý uklízet, třídit, vyhazovat, vysávat, utírat prach už není jen otravná
předvánoční či jarní povinnost. Teď se z toho stala globální móda, má
své vyznavače a recepty. Může za to jedna drobná Japonka a taky dů-
kazy o tom, že stav našich příbytků má zásadní vliv na pocit štěstí.
Jsme v domku, kolem nás značný nepořádek. Povalují se tu krabice pl-
né knih, nádobí, oblečení, odložené zubní pasty. Z otevřené skříně se
vykulilo ložní prádlo.
Starší z těch žen se bojí: Nevím, jak to roztřídit a vlastně co s tím.
Úklidová poradkyně (dříve profese u nás neznámá) má jedno pravidlo
a otázku: Přináší vám tato věc radost? Když ne, bez milosti pryč s ní!
Bez milosti. Oblečení, které jste víc než rok neměla na sobě? Šup s ním
do pytle. Darujte, dejte charitě, ale především – musí z domu.
Klíčem k udržování pořádku není ani uklízení, ale zbavování se věcí.
Vypadá to snadně, ale zdání klame. Nejčastější je domněnka, že ona věc
by se někdy mohla hodit. Ten náhradní topinkovač nebude ve sklepě ni-
kdo hledat a ani si na něj nevzpomene... U předmětů, které jste od ně-
koho dostali, se objevuje pocit viny – jako bychom zrazovali dárce.
A další překážky – zbavovat se knih je barbarství, do těsných šatů třeba
brzy zhubneme, výkresy a čmáranicemi děti projevují svou lásku, mys-
líme si, že daná věc má nebo bude mít hodnotu. Ta známá nechce vy-
hodit krabici luxusních kosmetických vzorků, třebaže jsou už roky pro-
šlé. Nepořádek ruinuje naše životy, tvrdí japonská lektorka úklidu Marie
Kondo.
Autorka napsala knihu, která loni vyšla pod titulem Zázračný úklid.
Kniha už má čtyři miliony prodaných výtisků. A začalo kondování. Už
jste si vykondovali lednici? Šatník – dokondováno? Třicetiletá Japonka
podle nadšených reakcí pomohla mnoha lidem provětrat obydlí a cítit se
mnohem lépe. Moc věcí unavuje a rozptyluje; známý poznatek, že udě-
lat pořádek není lehké, těžší je pořádek udržet.
Ponožky smotané „do brambory“ netrpí, staré vařečky jdou z domu, ko-
lik jich potřebuju? A ten atlas orchidejí už asi číst nebudu. Vlastníme
příliš mnoho věcí, když některou hned nenajdeme, koupíme novou, má-
me dvě sušičky na ovoce, vrtačky, otvíráky na ledacos, sekundová le-

pidla, plastové krabičky, skleničky, plechovky (ony jsou tak pěkné!),
látkové kapesníky...
Vezmeme předměty stejné kategorie – třeba trička – a vyskládáme je na
široký stůl. Pak každý vezmeme do ruky a ptáme se sami sebe, jestli
nám přináší potěšení a užitek. Pokud odpověď zní „ano“, smí zůstat.
Jinak poděkujeme za věrné služby a pryč s ním.
A ještě uvádím pár tipů pro úklid: Otevřete okna, držte rodinu stranou,
mějte hodně světla, oblečte se do světlých barev (nejraději červené), ne-
uklízejte vše najednou, uklízejte po návratu z dovolené, pusťte si oblí-
benou hudbu (nebo ji vypněte), odměňte se na závěr.
V domě smí zůstat jen to, co nám zvedá energii. Naším soupeřem není
nečistota, ale nadbytek věcí a chaos, který pak vytvářejí. Tak tedy:
Vzhůru do kondování! Si

Pár slov... z kapsáře

Foto na titulní straně:  
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Aktuálně z města

Od 30. srpna aÏ do 22. záfií probíhá na území âeské republiky ve
spolupráci s ãlensk˘mi státy NATO cviãení Ample Strike 2016.
Prostor vymezený pro toto cvičení zasahuje malou částí
i na Rýmařovsko, proto upozorňujeme občany na mož-
ný nárůst počtu letů, a tím i zvýšení hlukové zátěže 
v uvedeném období.
Jak informovalo společné tiskové a informační centrum
na 22. základně vrtulníkového letectva Sedlec, cvičení se
letos zúčastní šestnáct zahraničních armád aliančních
a partnerských zemí (Belgie, Chorvatska, Kanady, Estonska,
Finska, Francie, Velké Británie, Německa, Maďarska, Litvy,

Lotyšska, Nizozemska, Polska, Řecka, Slovinska a USA).
Cílem společného výcviku aliančních jednotek je sladění

činnosti předsunutých návodčích s leteckými osádkami
a veliteli pozemních jednotek.
Poprvé v historii se tohoto cvičení účastní i příslušníci
aktivní zálohy, zapojí se celkem 360 záložníků z osmi
pěších rot krajských vojenských velitelství.

Hlavní letové úsilí bude probíhat v pracovních dnech
v časech 9:00 až 23:00, ve dnech pracovního klidu však

může dojít k příletům či odletům letecké techniky nebo k pře-
letům mezi operačními prostory. Převzato z webu města

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 22. září 2016 od 17:00

ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.
1. Předběžná zpráva o hospodaření města za rok 2016
2. Aktualizace cen prodeje nemovitostí, výše nájemného z pozemků a nebytových prostor města
3. Majetkové záležitosti
4. Různé Ing. Petr Klouda, starosta města

Cvičení Ample Strike 2016

Školství

·kolní rok v R˘mafiovû zahájily také dvû stfiední ‰koly – ve ãtvrtek 1. záfií
Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov, kterou zfiizuje kraj, a v pondûlí
5. záfií Soukromá stfiední odborná ‰kola Prima.
Gymnázium a SOŠ Rýmařov letos otevřela první ročníky maturitních
i učebních oborů. Celkově do nich nastoupilo 71 studentů, z toho 
35 na gymnázium a 36 na střední odbornou školu. Největší zájem byl
o osmiletý obor gymnázia, kde počet uchazečů o polovinu přesáhl
kapacitu prvního ročníku (primy). K osmiletému studiu bude gymná-
zium přijímat nadané žáky i příští rok. Pro uchazeče bude od října 
opět probíhat „přípravka“, během níž se dozvědí, co je na škole po-
tenciálně čeká, a současně se připraví na přijímací zkoušky.
Nepatrně vyšší počet žáků v prvním ročníku ve srovnání s loňskem
mají obory kuchař-číšník a opravář zemědělských strojů. Naopak
malý zájem byl o učební obor hutník, kam byli přijati tři žáci, a to na-
vzdory tomu, že absolvování tohoto oboru znamená zajištěnou bu-
doucnost. „Praxi žáci získávají přímo v provozu firmy Al Invest
Břidličná, která následně absolventům nabízí zaměstnání. Přesto ne-
ní o tento obor zájem,“ konstatuje ředitelka školy Zdena Kovaříková.
Podobně jsou na tom obory dálkového a večerního studia, které letos
nebyly vůbec otevřeny a neplánují se ani pro příští rok. Maturitou na
jaře ukončí studium i poslední ročník oboru hotelnictví.
Celkový počet studentů na této střední škole v závislosti na demo-
grafickém vývoji opět klesl, ovšem ne tak výrazně jako loni. Na ško-
le se letos bude vzdělávat celkem 290 studentů. Budou využívat mo-

dernizovaných prostor. Gymnáziu, které se profiluje přírodovědným
směrem, slouží vybavené odborné učebny a od loňska také jazyková
laboratoř. Modernizací prošla i budova na ulici Julia Sedláka č. 16,
kam se soustředí výuka učebních oborů (sousední budovu č. 18 ško-
la předala městu). Žáci mají k dispozici novou počítačovou učebnu,
obnovou prošly třídy, kanceláře a část šaten. Budoucí kuchaři-číšníci
se budou na praktický výcvik scházet v novém gastrocentru na
Divadelní ulici a všem studentům školy začne brzy sloužit rekon-
struovaná posilovna v tělocvičně.
Škola se v tomto roce zapojí také do celokrajských projektů; na pro-
tidrogovou prevenci se zaměří projekt Poznej svého spolužáka, po-
znej svého učitele, do výuky přírodovědných oborů se pak promítne
příprava konference o environmentálním vzdělávání, kterou kraj po-
věřil gymnázium a SOŠ uspořádat v červnu 2017.
Nejbližší událost v životě školy připomene dvě kulatá výročí.
„Prvního října vyvrcholí oslavy 70. výročí vzniku českého gymnázia
a 120. výročí založení zimní rolnické školy. Jako součást oslav stu-
denti mimo jiné organizují štafetový běh na 70 kilometrů v zahradě
Hedvy,“ prozradila ředitelka Zdena Kovaříková. Vyvrcholením oslav
bude vernisáž výstavy absolventa gymnázia fotografa Jindřicha
Štreita, který stejně jako české gymnázium letos slaví sedmdesátiny,
a uzavře je koncert v sále ZUŠ.
Také Soukromá střední odborná škola Prima letos bude slavit – čtvrtsto-

Nový školní rok na středních školách

Nová gastronomická učebna na Divadelní ulici

Jazyková laboratoř Fota: Petr Kroutil
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letí svého založení. Pětadvacáté vý-
ročí si absolventi a studenti školy
připomenou v rámci školního plesu.
Pro tento školní rok Prima otevře-
la tři první ročníky. Dálkové stu-
dium veřejnosprávní činnosti bu-
de navštěvovat 12 studentů, denní
studium oboru masér sportovní
a rekondiční 34 studentů rozděle-
ných do dvou tříd. „První dva
ročníky absolvují studenti společ-
ně a ve třetím se rozdělí podle
zvolené specializace na wellness nebo fitness,“ doplnil ředitel školy
Marek Bocián. V tomto roce bude na Primě studovat celkem 137 žá-
ků, z toho 27 „dálkařů“. Od příštího roku chce vedení školy nabídku
ještě rozšířit o učňovský obor rekondiční a sportovní masér.
Budoucí maséři získávají praxi ve zdravotnických i nezdravotnic-
kých zařízeních v okrese Bruntál, přímo v Rýmařově např. v rehabi-

litačním středisku MUDr. Petra Doláka nebo v Diakonii ČCE.
Praktický výcvik absolvují také ve školním masérském salónu,
v němž pod dohledem fyzioterapeutů nabízejí své služby veřejnosti.
„V rámci studentského života udržujeme velmi dobrou spolupráci
s rýmařovským gymnáziem. Naši studenti se zapojují do společných
akcí, účastní se majálesu a podobně,“ uzavřel Marek Bocián. ZN

Laboratoř biologie a fyziky

V posledním prázdninovém týdnu probíhá v Plzni tradičně jedno ze
dvou vyvrcholení kulové sezóny sportovních střelců: finále Českého
poháru – Kontrolních závodů reprezentace (ČP) a Českého poháru ta-
lentované mládeže (ČPTM).
V ČPTM za naši skupinu MSS (Moravian Sports Shooters) startoval
pouze Marek Salaj, a to v disciplínách Vzduchová pistole (v minulém
roce na 72. místě reprezentačního žebříčku s osobním rekordem 
328 bodů) a Sportovní pistole (na 50. místě s rekordem 485 bodů).
Markovi se letos podařilo probojovat do finálového závodu v obou
disciplínách. Ve vzduchové pistoli z 8. místa a ve sportovní pistoli
z 19. místa.
Sobotní finálový den začal vzduchovkou a pro nás dramaticky. Hned
na začátku si Marek „odstřelil“ z pistole těsnění. Situace se vyřešila,
ale znervóznělý Marek začal závod položkou 86, a to byla velká ztrá-
ta. Vše se zdálo ztraceno. Další dvě položky 92 a 90 jeho umístění
poněkud zlepšily, ale na první pozice bylo pořád daleko. Ovšem
skvělou poslední položkou 97 Marek poskočil na konečné čtvrté mís-
to s výkonem 365 bodů, pouze čtyři body za vítězným Schejbalem
z Plzně. Škoda první položky, i tak jde ale o vynikající zlepšení.
V druhém finálovém závodě ve Sportovní pistoli Marek „úřadoval“
ještě výrazněji a s výkonem 554 bodů skončil za opavským Janem
Vildomcem na druhém místě. Stal se tak jedním ze tří nejúspěšněj-
ších moravských účastníků soutěže.
V nejvyšší ligové soutěži, Českém poháru – Kontrolních závodech re-

Marek Salaj – nový dorostenecký 
objev střelecké sezóny
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Ve čtvrtek 1. září se po dvouměsíčních prázdninách opět otevřely školy.
Ve Staré Vsi zahajovali školní rok 2016/2017 velmi slavnostně, v míst-
ním kině. Děti, rodiče, hosty a pedagogy přivítal starosta obce Karel
Stržínek a poté se jim věnovala ředitelka školy RNDr. Eva Staňková,
CSc. Seznámila přítomné s očekávanými aktivitami a představila všem
nově příchozí prvňáčky. Některé děti přišly s kytičkou v ruce, jiné neza-
váhaly a přinesly si hned i zbrusu novou aktovku se svačinou.
Po slavnostním ceremoniálu pasování na školáka odešli prvňáčci na pro-
hlídku školy. V letošním školním roce jich ve Staré Vsi usedne do lavic
jedenáct, což je na malotřídní školu velmi příjemný počet. Děti se budou
učit samostatně, pouze na výchovy
se budou spojovat s kamarády
z druhé třídy.
Staroveskou školu navštěvuje
v současnosti 46 žáků základní ško-
ly a 28 dětí z mateřinky. Dle no-
vých legislativních možností nabíd-
la školička své služby i dětem
mladším tří let. Aby provoz zaříze-
ní splňoval všechna náročná krité-
ria hygienických předpisů, opravo-
valo se o prázdninách sociální záze-
mí v oddělení Berušek. Na děti teď
čeká prostorná umývárna a toalety
s přebalovacím pultem pro nejmen-

ší. Finanční prostředky na rekonstrukci uvolnila obec Stará Ves a úpravy
provedla stavební firma Antonína Řoutila z Rýmařova. 
Ostatní aktivity školy se nezměnily: zajišťujeme chod školní družiny ve
dvou odděleních a šesti zájmových kroužcích, dopravní službu na trase
Rýmařov – Stará Ves a zpět, připravujeme dětem celodenní stravu včet-
ně pitného režimu, druhým rokem nabízíme školákům v základce i vý-
borné svačinky z vlastní kuchyně. Vybavení pro prvňáčky poskytujeme
zdarma. Novinkou letošního roku je adaptační dvoudenní pobyt nových
školáků na Relaxe ve Žďárském Potoce. Nechcete se taky přijít podívat
do Staré Vsi? Fota a text: Eva Staňková
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prezentace, kde se až na závod ve Sportovní pistoli juniorů soutěží bez
rozdílu kategorií, jsme v základních kolech byli zastoupeni pěti závod-
níky. Do závěrečného závodu postoupili Matěj Rampula, Jitka
Ježková, Jaroslava Ježková (všichni ve všech svých disciplínách)
a moje maličkost v mé oblíbené disciplíně Standardní pistole. V tomto
závodě jsme se z osmi vystoupení šestkrát probojovali do finálové os-
mičky a získali dvě sedmá, dvě šestá, jedno páté a jedno druhé místo. 
Nejlépe si počínal Matěj Rampula v disciplíně Sportovní pistole ju-
niorů, kde absolvoval vyrovnaný souboj s bruntálským Michalem

Mičkou o první místo. Oba skončili závod se skvělým výkonem 
577 bodů, a tak musel následovat rozstřel, ve kterém zvítězil Michal.
Matěj výborně soutěžil i ve své hlavní disciplíně Rychlopalná pisto-
le, kde v základním kole porazil i letošního juniorského mistra
Evropy Lukáše Skoumala. Do finálové šestky se dostali pouze tito
dva junioři. Ve finále Lukáš střílel lépe a Matěje porazil. V konku-
renci kompletní české mužské reprezentace tak Matěj skončil šestý.
Zvítězil dvojnásobný účastník olympijských her Martin Podhráský. 

Foto a text: Štefan Janošťák, Gymnázium a SOŠ Rýmařov

A. Všeobecná ustanovení:

Organizátor: Gymnázium a SOŠ Rýmařov
Termín: sobota 1. 10. 2016, start v 8:00
Místo konání: zahrada Hedvy
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kroutil, kroutil@gymsosrym.cz

tel: 554 721 152
Účastníci: běžecké štafety složené z běžců libovolného věku 

a pohlaví
Prezence: v uvedený den od 7:30 do 7:50 v lyžařském 

areálu v zahradě Hedvy

B. Technická ustanovení:

Startující: družstva o minimálním počtu pěti a maximálním
počtu dvaceti běžců, alespoň jeden člen štafety
musí být žákem či zaměstnancem gymnázia, sou-
časným nebo bývalým

Podmínky účasti: přihlášení družstva do 27. 9. 2016 – startovné 100 ko-
run za družstvo, přihlášení po 27. 9. 2016 – startovné
200 korun za družstvo

Přihlášky: emailem na adresu kroutil@gymsosrym.cz, do
přihlášky uveďte název štafety, předpokládaný
počet závodníků a kontaktní osobu

Systém soutěže: hromadný start běhu je v 8:00; závod se běží na
kilometrovém okruhu, běžci družstva se libovol-
ně střídají v určeném předávacím území; každý
běžec musí uběhnout minimálně jeden okruh,
souvisle může běžet maximálně pět okruhů a po-
té musí předat štafetu; závod bude ukončen nej-
později v 16:00

Rozhodčí: zajistí pořadatel

Různé: pořadatel zajistí běžcům zázemí k převlékání
a hygieně, během závodu bude pro běžce připra-
veno občerstvení; běžci nejsou pořadatelem po-
jištěni proti úrazu a ztrátám

Vyhodnocení: první tři družstva obdrží drobnou věcnou cenu;
vyhlášení výsledků proběhne do 30 minut po do-
běhu třetí štafety

Štafetový běh na 70 km u příležitosti 70. výročí založení 
Státního reálného gymnasia v Rýmařově

Součástí oslav založení naší školy bude i velká sportovní akce pro veřejnost, která bude probíhat v zahradě Hedvy. Jde o vytrvalostní závod
štafet, kdy každá štafeta musí uběhnout tolik kilometrů, kolik je gymnáziu v Rýmařově let. Přijďte se zúčastnit závodu nebo alespoň po-
vzbudit závodníky, kteří najdou odvahu vyrazit na takto dlouhou trať.

Propozice

Škola ve Staré Vsi se hlásí
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Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než
učitelům, nebude na světě mír. Jan Masaryk Známá i neznámá výročíCitát:

INFOSERVIS 
Střediska volného času Rýmařov

září 2016

9. 9. 1901 zemř. Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec,
francouzský malíř (nar. 24. 11. 1864) – 115. výročí úmrtí

10.–11. 9. Dny evropského dědictví (2. víkend v září) – v ČR se
slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou dny 
otevřených dveří památek

12. 9. 1921 nar. Stanislaw Lem, polský spisovatel (zemř. 27. 3. 2006)
– 95. výročí narození

13. 9. 1876 nar. Sherwood Anderson, americký prozaik (zemř. 
8. 3. 1941) – 140. výročí narození

13. 9. 1916 nar. Roald Dahl, anglický prozaik, autor knih pro děti
(zemř. 23. 11. 1990) – 100. výročí narození

14. 9. 1321 zemř. Dante Alighieri, italský básník (nar. v květnu
1265) – 695. výročí úmrtí

14. 9. 1886 nar. Jan Masaryk, diplomat a politik (zemř. 10. 3. 1948)
– 130. výročí narození

15. 9. 1976 zemř. Josef Sudek, fotograf (nar. 17. 3. 1896) – 40. výr. úm.
15. 9. 2011 zemř. Otakar Vávra, filmový režisér a scenárista (nar.

28. 2. 1911) – 5. výročí úmrtí
16. 9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy – od roku

1987 (OSN)
16. 9. 1916 nar. Helena Hodačová, prozaička, autorka knih pro dě-

ti (zemř. 26. 1. 1998) – 100. výročí narození
16. 9. 1986 zemř. Karel Svolinský, malíř a scénograf (nar. 

14. 1. 1896) – 30. výročí úmrtí 
19. 9. 1956 zemř. Albert Pražák, literární vědec (nar. 11. 6. 1880)

– 60. výročí úmrtí
21. 9. 1866 nar. Herbert George Wells, anglický prozaik (zemř.

13. 8. 1946) – 150. výročí narození
22. 9. Světový den měst bez aut – od roku 1998 ve Francii,

později jinde ve světě
22. 9. 1871 nar. Karel Dostál-Lutinov, básník, překladatel, literární

publicista (zemř. 29. 11. 1923) – 145. výročí narození
22. 9. 1896 nar. Zdeněk Štěpánek, herec (zemř. 20. 6. 1968)

– 120. výročí narození
22. 9. 1931 nar. Ladislav Fialka, mim, choreograf, tanečník a diva-

delní režisér (zemř. 22. 2. 1991) – 85. výročí narození

SVâ R˘mafiov

KLUB PALIâKOVÁNÍ
zahajuje svou ãinnost

ve stfiedu 14. 9. 2016
dûti 14:00-15:00, dospûlí 13:45-16:00

Pfiihlá‰ky: Eva Kudláková tel.: 554 254 372
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Městské muzeum a Galerie Octopus
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Jedno tûlo a dvû hlavy patfií zvífieti Martina Zemanského, jeÏ je spolu s dal-
‰ími bizarními stvofieními moÏno spatfiit na nové v˘stavû v muzeu, jedné ze
tfií, které se zahajovaly 1. záfií. Kromû tohoto mladého autora se zde pfied-
stavuje kreslífi Zdenûk Pfiindi‰ a galerie Pran˘fi je vûnována tématu odsunu
(viz ãlánek Petra Müllera).
Velkoformátové malby Martina Zemanského (1983) najdou ná-
vštěvníci ve velkém sále. Na první pohled se ovšem může jevit, že
autoři jsou zde zastoupeni nejméně dva. Polovinu výstavní plochy
zaujímají malby v duchu surrealismu, do detailu vycizelované sno-
vé a symbolistní výjevy čerpající z tradice založené Dalím, z děsi-
vých vizí Goyových (Saturn pojídající své dítě) i ze zlatem překy-

pující výzdoby kostelů katolického Španělska, kde autor chvíli žil.
V naznačené chronologii se temné a syté tóny mění ve světlé, nic-
méně na námětech neméně bizarních (Hnízdo, Šípky), jimž dominu-
jí lidská těla opatřená nelidskými hlavami. Náhlý přerod charakteri-
zuje obraz Ostrava-Poruba, kompozice symbolicky zachycující zde-
vastovanou průmyslovou krajinu, malovaná přímo na ulici Poruby
během jistého výtvarného setkání. A pak naprostý obrat, který autor
vysvětluje snahou oprostit se: „Pronajal jsem si ateliér a dostal jsem
možnost se při tvorbě uvolnit, oprostit se od všeho tak, aby malba
vycházela přímo ze mě.“ Výsledek nabízí druhá část velkého sálu.
Záměrně rozmáchlé, uvolněné, až primitivistické, a přitom nesmír-
ně sugestivní malby nejrůznějších figur (Hráčka na loutnu, Muž 
v obilí) se ani tentokrát nevzdávají hravých odkazů (např. na Veláz-
quezovy Dvorní dámy).
Martin Zemanský je výtvarný autodidakt. Vystudoval umělecké řez-
bářství a poté obor zaměřený na životní prostředí. Volné tvorbě se za-
čal intenzivně věnovat před sedmi lety a nakonec s vizuálním umě-
ním spojil i svůj život profesní – působí jako grafik a webdesigner.
Hudební fanoušci ho mohou znát také jako bubeníka královéhradec-
ké kapely Cheveyo.
Malý sál představuje tvorbu dalšího výtvarného samouka, bratra zná-
mějšího Oskara Přindiše Zdeňka (1949–2007). Shodou okolností
i v jeho životě se odehrál výrazný výtvarný přerod, který navíc vy-
mezilo dvacetileté odmlčení. Na výstavě se tak srovnání nabízejí sur-
realismem a undergroundem inspirované kresby a karikatury z 60.
a 70. let s abstraktními kresbami z doby po roce 2000. Podle vyprá-
vění Přindišových dcer byla impulsem k obnovení jeho tvůrčí aktivi-
ty snaha využitkovat zbytky pastelek a tužek po čtyřech odrostlých
potomcích. Přindiš ovšem přistoupil k této praktické potřebě zcela 
osobitě a vytvořil sérii kresebných studií, v nichž nejen zkoumal
možnosti této výtvarné techniky, ale zároveň otázky filosofické (ši-
roká černá kontura jako řád, barvy, které jej naplňují životem, a ten-
ké linie tužkou, které jej přesahují a narušují).
Zdeněk Přindiš byl výtvarný i životní solitér, romantik, který podle
slov svých dcer teoreticky zkoumal vztahy mezi lidmi o to intenziv-
něji, oč méně v nich byl úspěšný v praxi. Podobně jako jeho starší
bratr Oskar inklinoval k technickým oborům a matematice, na rozdíl
od něj však ve volné tvorbě uplatňoval mnohem osobnější a expre-
sivnější projev. 
Všechny tři aktuální výstavy v rýmařovském muzeu jsou otevřeny do
27. září. ZN

Jedno tělo, dvě hlavy, tři výstavy v muzeu

Martin Zemanský a dcera Zdeňka Přindiše Karolína na vernisáži

Výstava s názvem Sudety – ztracený domov (Odsun Němců z Rýma-
řovska), která se v galerii Pranýř Městského muzea Rýmařov koná od 
1. do 27. září, pojednává nejen o odsunu samotném, ale i o předválečném

životě zdejšího německého obyvatelstva. V souvislosti s tím může ná-
vštěvníkům jako dobová ilustrace posloužit zarámovaná fotografie
Ferdinanda Flemmicha společně s ostatními poslanci Moravského zem-

Exponát měsíce
Září: Fotografie Ferdinanda Flemmicha 

s poslanci Moravského zemského sněmu (1896)
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ského sněmu z roku 1896, jež má své místo ve stálé expozici muzea.
Jmenovaný továrník se koncem 19. století zapojil do vysoké politiky. V do-
plňovacích zemských volbách, poté co rezignoval poslanec Eduard Kessler,
byl v roce 1892 zvolen do Moravského zemského sněmu za kurii městskou,
obvod Uničov, Rýmařov. Mandát zde obhájil i v řádných zemských vol-
bách o čtyři roky později. V letech 1892 a 1896 se uvádí jako německý li-
berální kandidát, tedy uchazeč za tzv. Německou pokrokovou stranu nava-

zující na ústavověrný politický proud s liberální a centralistickou orientací.
S potomky Ferdinanda Flemmicha, zejména s jeho vnučkou paní
Anneliese Olbrich, navázalo naše muzeum v letošním roce kontakt, na je-
hož základě mohou být ověřeny, upřesněny a doplněny údaje k historii ro-
du Flemmichů (tedy i ty, které jsou uvedeny v tomto příspěvku), k období
závěru 2. světové války a odsunu místních Němců.
Na zmíněné výstavě věnované odsunu je zachyceno též navazování kon-
taktů mezi muzeem a potomky německých rodin Flemmich a Orlet, pub-
likování na téma odsunu a poválečného života Němců v časopise
Römerstädter Ländchen a u nás a nynější prohlubování vztahů Rýmařova
s městem Zeil am Main, kam po roce 1945 odešlo velké množství zdejších
vysídlenců. Období před rokem 1945 a události odsunu na výstavě doku-
mentují především zvětšeniny dobových fotografií, soukromé dokumenty
rodin, knihy a další předměty, jež tady musely být Němci zanechány, také
některá úřední nařízení, dále náhrobní kříž nedávno nalezený na půdě jed-
né z budov městského hřbitova v Rýmařově, materiály poskytnuté zmíně-
nými potomky atd.
Jakýmsi poselstvím této výstavy je smíření mezi našimi národy, k čemuž
má sloužit právě uvedené kontaktování rodin a představitelů města Zeil am
Main, respektive zástupců tamního Treffpunkt Heimat. S ohledem na mož-
né návštěvníky z německy hovořících zemí je textová část výstavy záro-
veň v němčině. 

Mgr. Petr Müller, Městské muzeum Rýmařov, foto: archiv muzea
(Lit.: Mgr. Jiří Karel, Průvodce muzeem v Rýmařově, 2014)
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Ferdinand Flemmich ve druhé řadě druhý zleva

Rozloučili jsme se
Marie Stránská – Rýmařov ............................. 1933 
Petr Thiel – Stará Ves ..................... 1962

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Miloslava Tomešová – Rýmařov .......................................... 80 let 
Miroslav Spurný – Rýmařov ................................................ 80 let 
Marie Lukášková – Rýmařov ............................................... 80 let 
Radim Ovčáčík – Rýmařov .................................................. 81 let 
Ludmila Zavadilová – Rýmařov ........................................... 82 let 
Jan Šuba – Stránské ............................................................. 83 let 

Dne 15. září 2016 oslaví
pan Mladen Sedláček z Rýmařova

krásných 70 let.
K narozeninám spoustu zdraví,

dobré pohody a nálady, 
mnoho úspěchů a dalších let,

hodně inspirace ke spokojenému a radostné-
mu životu se sluncem v duši i v těle

přejí kamarádi

Nic víc už ti nemůžeme dát,
jen kytičku na hrob a tiše vzpomínat.
Odešel jsi, ale zůstal v srdcích těch, 

kteří tě měli rádi.

Dne 18. září 2016 vzpomeneme 3. smutné
výročí chvíle, kdy nás navždy opustil náš

milovaný tatínek a dědeček

pan Josef Vosyka.
Ti, kdo jste ho znali, 

věnujte mu společně s námi malou vzpomínku.
Synové Josef, Miroslav s manželkou, vnoučata Miroslav, 

Jakub, Matýsek a ostatní příbuzní a přátelé

Milá Kačenko,
byla jsi plná života, tvá mysl plná znění,

a nikdo z nás se nenadál, jak se tvůj život
rychle změní.

Tak moc ses těšila na svého potomka, proč
muselo se to stát?

Ptám se každý den. Vždyť jsi tolik chtěla žít,
smát se, radovat...

Utichly tvé kroky, hlas i smích a ty se už 
nikdy nevrátíš,

tvůj obraz zůstal ale stále v nás, 
nám zbyl jen smutek, neustálý žal a bolest

v našich srdcích.

Dne 12. září vzpomeneme 4. výročí úmrtí naší drahé dcery
Kateřiny Pekové z Tvrdkova.

Stále vzpomínají maminka, bratr Petr s přítelkyní a bratr Pavel
s přítelkyní, babička a děda, rodina Adámkova, Bandíkova

a všichni kamarádi a kamarádky.
Zůstala nám jen vzpomínka na tebe a vyšlapaná cestička k hrobu.

Moc děkuji všem, že tě neustále navštěvují.
Nikdy na tebe, Kačenko, nezapomeneme.

Máme tě stále moc rádi.

Dne 16. září 2016 oslaví

paní Ludmila Chaloupková
z Rýmařova

krásné životní jubileum
a zároveň svátek Ludmilek.

Milá maminko!
Devadesát není málo,

prožít je snad za to stálo.
Jsi nejbohatší člověk mezi námi,

ne penězi, ale vzpomínkami.
Ať ti těch vzpomínek stále jen přibývá,

ve zdraví, v radosti život ti ubíhá.
Do stovky chybí ti malinký kus,
tak to tu s námi vydržet zkus!

Přejeme ti, maminečko, všechno nejlepší, hlavně to zdraví,
a moc děkujeme za tvoji lásku a obětavost.

Dcera Lída s rodinou
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PROVOZNÍ DOBA Po  9:00–18:00, Út  9:00–18:00, St  z a v ř e n o, Čt  9:00–17:00, Pá  9:00–17:00
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Sousedi Romana Panáčka
Fotograf Roman Panáãek (1965), absolvent Institutu tvÛrãí fotografie
Slezské univerzity v Opavû a dlouholet˘ ãlen sdruÏení Octopus, vystavuje po-
druhé samostatnû v galerii r˘mafiovské knihovny. Pfied pûti lety zde pfied-
stavil kolekci Sudetenland, v níÏ zachytil mizející stopy pfiedváleãného osíd-
lení na‰eho kraje. Nyní zve na náv‰tûvu sv˘ch sousedÛ.
Soubor barevných snímků, které vznikaly od roku 2009 až do sou-
časnosti jako časosběrný dokument z nejbližšího okolí autorova byd-
liště, nese jednoduchý název Sousedi. Fotograf se tu pohybuje „jako
doma“, ale současně „jako na návštěvě“, kdesi na pomezí těchto po-
citů. Jeho objekty jsou skuteční sousedé, lidé, které denně potkává,
zdraví se s nimi přes plot, zajde na kus řeči nebo vypomoct s nějakou
prací na zahradě. Lidé, kteří s ním sdílejí životní prostor hned za hra-
nicí nejintimnějšího domova, vně jeho zdí, ale uvnitř plotů a ohrad.
Autor žije v malé osadě na okraji Rýmařova, v místě, které je jedi-
nečné samo o sobě. Chalupy dávných tkalců, které do tohoto kraje
přivedl majitel textilní manufaktury hrabě Harrach, v sobě nesou kus
historie a autentickou duši podhorského venkova. V péči citlivých
majitelů dnes tlumočí něco z minulosti této krajiny. Do jejich interi-
éru ale fotograf vstupuje jen výjimečně, své sousedy zachycuje spíše
mimo nejdůvěrnější soukromí – na zahradách a loukách, které tvoří
přirozený přechod mezi obydlími a volnou krajinou, lesem, pastvina-
mi, malebným obzorem. Lidé jsou tu také kdesi mezi tím – mezi ci-
vilizací a přírodou, mezi zázemím a velkým světem. Na svých roz-
lehlých pozemcích s trávníkem, ovocnými stromy a zeleninovými zá-
honky, hromadami dřeva a stavebního materiálu, za jejichž hranicí se
pasou krávy, jsou zcela přirození. Jsou venku, a přitom doma. Tady

jsou svobodní, na svém, v soukromém mikrosvětě, kde nemusí půso-
bit společensky adekvátně, ale mohou prostě jen být. Autor je zachy-
cuje při práci na zahradě, při senoseči, děti „na lítačce“, při hře, na
výpravách do lesa.
„Snímky sdělují univerzální příběhy člověka žijícího ve venkovském
prostředí – není nutné procestovat lán světa k uchování zajímavých fo-
tografických obrazů, vždyť právě sousedi jsou po rodině a přátelích
člověku nejblíže,“ vystihuje námět svého cyklu Roman Panáček. Dává
v něm zaznít kráse obyčejnosti a sděluje, že stále existují ostrovy svo-
body, místa, kde je člověk sám sebou. ZN, foto: Roman Panáček

Krytý bazén v Břidličné
je uzavřen

z důvodu rekonstrukce.
O datu otevření

vás budeme informovat.

Servis služeb

Můj šálek čaje

Když se mé kamarádce v Berlíně narodila dcera, oznámila všem na so-
ciální síti radostnou novinku a jméno novorozence zvoláním: „Oh,
Anna Olivia. Oh, Anna, Anna Olivia.“ Zbystřila jsem tak, jak by zbyst-
řil každý čtenář knihy, která začíná tak pohádkově: „Thomas Tracy měl
tygra. Byl to sice černý panter, ale co na tom, pro Tracyho to byl tygr.“
Po přečtení útlé knížečky Tracyho tygr od Williama Saroyana se mi
„tygr“ znovu a znovu vrací do života. Ať už skrze reference od přátel 
anebo situacemi, kdy se se svým vlastním tygrem potřebuji nutně pora-
dit, ale on bohužel zrovna spí. 
Literární kritici se shodují, že žánrově jde o pohádku pro dospělé.
Složitější už je odpověď na otázku, o čem vlastně kniha je. Podle ně-
kterých je hlavním motivem hledání. Pro jiné je zásadnějším tématem
vyjádření potřeby lásky. Nebo chtěl Saroyan ukázat, že v obyčejném ži-
votě lze hledat a nalézat neobyčejné věci? Na tuto otázku nalezne nej-
lepší odpověď každý sám za sebe. Bez obav se s tygrem vydejte mezi 
ochutnávače kávy, do zoo i do blázince. Osvěží vás změna prostředí, ve
kterém se běžně pohybujete, a dozvíte se mnoho o tíze vlastní volby,
o lásce a vnitřní svobodě. 
Autor v knize používá nápadně krátké a jednoduché věty k popsání po-
měrně komplikované skutečnosti. Tento přehledný a uklidňující pohled
na svět přináší úlevu od složitostí a problémů našich vlastních životů.
Alespoň na mě to báječně funguje. Pokud by se tedy někdo cítil na pra-
hu nového školního roku ve stresu, obtěžkán neřešitelnými starostmi 

anebo prostě bez nálady, doporučuji nahlédnout do Tracyho tygra. Je
velmi pravděpodobné, že se zasmějete, znovu nabydete zdravý nadhled,
a navíc vás posílí vědomí, že člověk není nikdy tak úplně sám. 

Jakmile odešel, přinesla Viola krabici bonbonů a nabídla je Tracymu se
značně výmluvnou pobídkou.
Laura, která vypadala, jako že ji vzájemná náklonnost Tracyho a mat-
ky velice těší, se na chvíli omluvila a odešla kamsi hledat vysvědčení
z krasopisu, na kterém bylo její jméno chybně napsáno jako Lutyová
místo Luthyová. 
Odešla zvesela a nechala tam Tracyho a jeho tygra samotné s paní
Luthyovou a těmi bonbóny.
Tracy přijal každý bonbon, který mu nabídla, a když už jich snědl šest,
aniž si to dovedl vysvětlit, náhle vstal a přijal vše.
Čekal, že ji to překvapí, ale překvapilo ho, že to čekala. Stejně jako kdysi
pan Glear chopil se i on té nevinné ženy a do obličeje jí vtiskl cosi, co snad
měl být polibek. I z jeho úst zavanulo, uvědomila si hned paní Luthyová.
Stačil ještě včas poodstoupit a nechal tygra proběhnout mezi nimi, pak
musel poodstoupit ještě jednou, to když se rozběsněný tygr přihnal zase
zpátky. Nato se Tracy pokusil naplnit svou představu o polibku podruhé.

(William Saroyan. Tracyho tygr. Přeložil Jiří Nosek. Bilingvní vydání
druhé. Praha: Argo, 2011. 203 s.) Zdeňka Buchtová

William Saroyan: Tracyho tygr

Prodejní místa:
Sociálně terapeutická dílna Buřinka, Okružní 10, Rýmařov
Informační centrum Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov
Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, Rýmařov

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka
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Organizace a spolky

Po témûfi vyprodaném muzikálu Báthoryãka, kter˘ Tû‰ínské divadlo za-
hrálo na scénû janovického pfiírodního divadla La Skála v srpnu loÀské-
ho roku, uvedl soubor v pátek 26. srpna komedii Charleyova teta ang-
lického autora Jevana Brandona Thomase. 
O autorovi slavné komedie se toho v dostupných materiálech
mnoho nedočteme. Thomas napsal tuto hru pro svého kolegu, vý-
znamného viktoriánského herce Penleyho, a premiéra se konala
v únoru 1892. Česky ji uvedlo poprvé Národní divadlo v Praze
roku 1894. Thomas použil osvědčený scénický prostředek – her-
ce převlečeného za ženu. Vtipná zápletka a anglický humor jsou
základem neuvěřitelného úspěchu této komedie. Z dobových pra-
menů se dovídáme, že „když se poprvé Penley objevil na jevišti
v ženských šatech, zprvu naprosto šokovaní diváci propukli ná-
sledně v salvy smíchu“. Od té doby se smějí všude, kde se kome-
die uvádí. Hra se dočkala i filmové podoby. Byla zfilmována už
v němé éře se Sydney Chaplinem v hlavní roli. V roce 1948
vznikla muzikálová verze Kde je Charlie? a nedlouho potom by-
la pod stejným názvem převedena do filmové podoby.
U nás má tuto hru na repertoáru několik divadel, ovšem mezi le-
gendární české inscenace patří ta z Městských divadel pražských,
kde v Divadle ABC hlavní roli lorda Francourta Babberleyho po
mnoho let ztvárňoval vynikající komik Lubomír Lipský.
Děj se odehrává v 19. století. Dva studenti Oxfordské univerzity
Charley a Jack chtějí požádat své dívky o ruku, ale doba si žádá
doporučení solidní osoby. Do Anglie se má vrátit velmi bohatá
Dona Lucie d‘Alvadorez, Charleyova teta. Problém se zdá být
vyřešen. Slečny jsou již netrpělivé a teta stále nikde, proto se stu-

denti rozhodnou, že se za tetu převleče jejich spolužák
Babberley. Z toho vyplývají komické situace a samozřejmě se
objeví i skutečná teta.
Notoricky známý příběh dostal v režii Miloslava Čížka neotřelou
podobu a divákům představení Těšínského divadla přinesl nad 
očekávání hodnotný kulturní zážitek. V hlavní roli lorda
Francourta Babberleyho exceloval Ondřej Frydrych. Jeho pojetí
postavy nenechalo divákovo oko suché a nešlo se nezajíkat smí-
chy. „Babsovi“ zdárně sekundovali výteční Petr Pěnkava coby
Charles Wykhem a Petr Sutorý alias Jack Chesney. Mimochodem
Petra Sutorého mohli rýmařovští diváci spatřit v inscenaci S čer-
ty nejsou žerty ochotnického Pradivadla, kde hostoval v letech
2010 a 2011. Brasset v podání Vítězslava Kryškeho s frigovskou
maskou zdánlivě netečného, pohotově glosujícího sluhy aspiro-
val na sukces večera. Okouzlující a přitom roztomile potřeštěný
byl výkon tří mladých dam: Jany Ondruškové (Kitty Verdunová),
Adély Krulikovské (Amy Spettigueová) a Petry Sklářové (Ella
Delahayová). Naproti tomu Charleyovu tetu Donu Lucii
d‘Alvadorez ztvárnila Šárka Hrabalová velmi distingovaně a ro-
le zásadového plukovníka sira Francise Chesneyho padla přesně
na tělo herci Zdeňku Hrabalovi, stejně jako Michalu Przebindovi
postava protivného a vypočítavého Stephena Spettiguea. 
Hra divadelníky milovaná a přezdívaná jako „Charleyovka“ je
mezi komediemi pojmem a byla to právě herecko-režijní složka,
která z těšínské Charleyovy tety učinila velmi kvalitní komedii,
již herci odehráli pro tři stovky návštěvníků přírodního divadla
La Skála. JiKo

Do La Skály přijela Charleyova teta

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

pondělí – pátek: 8:30–12:00   13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00   13:00–16:00
neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: info@rymarov.cz

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

po–pá 16:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.
Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doložit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do výše 500 Kč za osobu.

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý 

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy v 13:30. Ukončení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termín kavárniček ve druhém pololetí 2016 

(každý lichý týden v úterý):
13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.
Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Expozice otevřena:
Úterý, čtvrtek, sobota   9:00–12:00    13:00–16:00
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Místní akční skupina Rýmařovsko, o. p. s., připravuje od července
2016 místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod
Rýmařov. Realizace projektu je podpořena z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním cílem místní akční skupiny je
příprava strategického a akčního plánu v oblasti vzdělávání dětí do
15 let. Přínosem projektu bude bezpochyby vzájemné setkávání a vý-
měna zkušeností mezi zapojenými školami a dalšími subjekty, které
přispívají ke vzdělávání dětí a trávení jejich volného času. Budou se
tvořit společné projekty a realizovat vzdělávací aktivity ušité na mí-
ru potřebám zapojených škol.
Realizační tým pracuje na analytické části (zpracování statistických
údajů) místního akčního plánu. Analytická část by měla vycházet ze
skutečnosti v regionu, z osobních návštěv škol a získaných podnětů.

Měly by být zmapovány problémové oblasti a klíčové problémy
vzdělávání na území Rýmařovska. Analytická část nesmí být v žád-
ném případě podceněna, je totiž podkladem návrhu řešení. 
Navazující částí je strategický rámec místní akční skupiny, který mu-
sí být vytvořen do konce září. Dokument bude podkladem pro finan-
cování navržených opatření, přinejmenším z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a z Integrovaného regionálního operač-
ního programu. Pro opatření, která nebudou ve strategickém rámci
a přehledu investičních priorit obsažena, bude obtížnější získat fi-
nanční prostředky. 
Alan Kay říká: „Nejlepší způsob, jak předpovídat budoucnost, je tvo-
řit ji.“ Tvoříme a chceme vytvořit spolupráci škol a školských zaří-
zení na Rýmařovsku. Máte-li k tématu vzdělávání co říci nebo chce-
te-li přispět svým zajímavým podnětem, kontaktujte naši místní akč-
ní skupinu (mas.rymarovsko.cz). Ing. Kateřina Uličná

Zapojte se do plánování vzdělávacích aktivit v regionu

Osadní výbory informují

Na poslední srpnovou sobotu (27. 8.) pfiipravil Osadní v˘bor Ondfiejov tra-
diãní akci pod názvem Letní podveãer, kterou náv‰tûvníci znají zejména díky
soutûÏi v pojídání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ.
Příjemné letní počasí přilákalo do areálu ondřejovské Koliby větší
množství návštěvníků. Každoročním lákadlem je nejen tombola,
chutné občerstvení a taneční zábava, letos s duem Akord Vladimíra
Bulka a Ludmily Sigmundové, ale především zmiňovaná soutěž
o nejzdatnějšího jedlíka. 
Šest soutěžících mělo za úkol zvládnout porci třiceti švestkových kne-
dlíků v limitu sedmi minut. Nechyběl ani vítěz několika předchozích
ročníků maxijedlík Jaroslav Němec z Bystré u Poličky, který podob-
né soutěže objíždí po celé republice už dvanáct let. Vloni přijel do
Ondřejova s handicapem, protože předtím stačil spořádat osmadvacet

Maxijedlík přijel i letos na soutěž v pojídání švestkových knedlíků 

Vlevo vítěz soutěže, maxijedlík Jaroslav Němec z Bystré u Poličky
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kynutých knedlí za čtyři minuty
na jiné soutěži. Ovšem nebyl by
to Jaroslav Němec, kdyby si i ten-
tokrát nedal předkrm, a tím byla
prý výtečná gulášová polévka
v místní restauraci. 
Bylo odstartováno. Třicet středně
velkých švestkových knedlíků
mizí v Jaroslavu Němcovi za neu-
věřitelných pět minut a osm dese-
tin vteřiny. Jako druhý svou porci
spořádal přesně v časovém limitu
Jan Šmíd z Rýmařova a jako třetí
František Slovák z Rýmařova
(07:09). 
„Letos se knedlíky pořadatelům
obzvlášť povedly, švestky nebyly
kyselé, těsto nebylo tuhé, zkrátka
podle mých představ. Příští týden odjíždím na soutěž do Máslovic
u Kralup nad Vltavou, kde budeme pojídat koláče, a tři hodiny nato
už budu na slavnosti těstovin v Boršově nad Vltavou soutěžit v pojí-
dání špaget,“ sdělil bezprostředně po soutěži čtyřnásobný vítěz ond-
řejovského klání Jaroslav Němec. Je známý též ze Show Jana Krause,
kde se zavázanýma rukama spořádal čtyřiadvacet natvrdo uvařených
vajec za dvě minuty a vytvořil tím světový rekord. K jeho rekordům
patří i dvanáct a půl řízku za čtyři minuty, kilogram bramboráků ve
stejném čase, osm stodvacetigramových cheesburgerů za deset minut
nebo dvanáctichodové menu za dvaatřicet minut.
Do soutěže se přihlásilo i sedm dětí. Dostaly na talíř pět švestkových
knedlíků, a přestože o vítězi rozhodovala rychlost, odměnu nakonec
dostaly všechny děti bez ohledu na pořadí.
Letní podvečer v Ondřejově trval do pozdních večerních hodin.
„Chci poděkovat osadnímu výboru, panu Podlasovi a jeho kolektivu
z jídelny na Radniční ulici, penzionu Zastávka ve Žďárském Potoce
a jeho kuchařkám za přípravu švestkových knedlíků a v neposlední
řadě Natálii Schwarzové, Ivaně Řoutilové, Lence Králové a Dagmar
Gažákové za spolupráci a vydatnou pomoc. Děkuji také všem spon-
zorům: Ludmile Sigmundové, Karlu Továrkovi, Evě Továrkové,

Dagmar Králové, Jiřímu Slováčkovi, Bedřichu Štěpaníkovi ml., Aleši
Továrkovi, firmám Elektro Bernátek a Machačová, Elektro ZIGI
Ivana Sigmunda a BP design reklama propagace Ladislava
Baslara,“ dodala po skončení akce předsedkyně Osadního výboru
Ondřejov Anežka Továrková. JiKo

Zbývají ještě dva kousky z pěti
Není to vůbec jednoduché, spo-
řádat pět knedlíkůDěti se pustily do jídla

V doprovodném programu vystoupily břišní tanečnice Medusa ze
skupiny Neila SVČ Rýmařov

Detaily
Letošní poznávací soutěž se soustředí na historické nebo zajímavé detai-
ly našeho města a místních částí (Janovic, Jamartic, Harrachova,
Stránského a Ondřejova) s přesahem do Staré Vsi, Ferdinandova,
Stříbrných Hor a Skal.
V každém z vydání Rýmařovského horizontu 08–21 a 23/2016 uveřejní-
me jednu fotografii spolu se soutěžním kuponem. Úkolem soutěžících je
určit místo, objekt, ulici nebo číslo popisné domu, na kterém se fotogra-

fovaný detail nachází. Čím přesněji bude fotografie popsána, tím lépe.
Čtenáři, kteří odhalí nejvíce objektů (nemusí uhádnout všechny), budou
zařazeni do slosování o zajímavé ceny a předplatné Rýmařovského ho-
rizontu na rok 2017.
Soutěžní kupony vystřihněte a zašlete na adresu redakce: Rýmařovský
horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je můžete vhodit do schrán-
ky u vchodu do Střediska volného času na Okružní 10, případně zaslat
na redakční e-mail rymhor@seznam.cz. Přijímají se i kopie kuponů.
Poslední soutěžní kupon č. 15 s fotografií vyjde v Rýmařovském hori-
zontu 23/2016. Kupony můžete zasílat jednotlivě nebo všechny najed-
nou do 5. ledna 2017. Jména výherců budou uveřejněna v prvním vydá-
ní Rýmařovského horizontu 13. ledna 2017. Hodně štěstí v soutěži pře-
je redakce RH! Soutěž připravili JiKo a Miloslav Marek

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 9
Jméno a příjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefonní kontakt

.......................................................................................................
Místo, kde se objekt nachází

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

✃
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Z okolních obcí a měst

I v letošním roce byla vyhlášena soutěž Vesnice roku pod patronací
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro
obnovu venkova a Svazu měst a obcí. Na základě podmínek soutěže
naše obec zaslala na jaře tohoto roku přihlášku společně s 27stránko-
vým dokumentem Charakteristika obce Ryžoviště. V dokumentu jsou
popsány jednotlivé body: koncepční a strategické dokumenty, spole-
čenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a ob-
raz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií,
péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o kra-

jinu, připravované
a ukončené záměry
a informační tech-
nologie. To vše by-
lo předmětem hod-
nocení v rámci
krajských kol sou-
těže.
Dne 17. května
navštívila naši obec
desetičlenná komi-
se, která si obec
nejdříve prošla od
školy přes náměs-
tíčko, zrekonstruo-
vanou tělocvičnu
až po multifunkční
dům. V multifunkč-
ním neboli kultur-
ním domě jsme
společně s naši-
mi občany, zástupci
spolků, školy a škol-
ky prezentovali ži-
vot u nás na vesni-
ci. Společně jsme
připravili výsta-
vu našich tradic,
kroužků, historie,
fotografií a hlavně
veselý taneční program.
Naše obec si vedla velmi dobře a získala v soutěži krásné třetí místo
v Moravskoslezském kraji a finanční odměnu 100 tisíc korun.
Aktivní občané byli hodnotitelskou komisí oceněni diplomem za ba-
letní vystoupení. Odvážlivcům a dalším činorodým lidem z naší ob-
ce touto cestou ještě jednou moc děkuji. Toto ocenění je hlavně jejich
zásluhou. 
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola se uskutečnilo ve čtvr-
tek 4. srpna ve vítězné obci Velké Hoštice, které přejeme mnoho ús-
pěchů v celostátním kole soutěže. 

Eva Lašáková, starostka obce Ryžoviště, fota: archiv OÚ Ryžoviště

V Ryžovišti to žije

Moravskoslezský kraj informuje

Silnice do Rešova již slouží motoristům a cyklistům
V roce 2015 byla realizována první etapa rekonstrukce silnice
III/37016 vedoucí ze Skal do Rešova. Opraven byl úsek v délce 
2,8 km. Prostředky na rekonstrukci pocházely z programu souvislých

oprav Moravskoslezského kraje. Loňská oprava přitom navázala na
rekonstrukci silnice II/370 procházející Skalami, která byla provede-
na v roce 2013 s pomocí dotací EU. Letos byla dokončena druhá 
etapa opravy komunikace mezi Skalami a Rešovem, konkrétně dvou-
kilometrový úsek zahrnující průtah Rešovem až k polní cestě na jeho
konci.
Rekonstrukce se dotkla tří propustků, v zimním období rýmařovské
cestmistrovství obnovilo příkopy podél silnice. Na obou úsecích pro-
běhla oprava formou recyklace za studena a pokládka nového povr-
chu včetně vodorovného značení. Celkové náklady na opravu silnice
činily 14,2 mil. korun. Moravskoslezský kraj na ni čerpal dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Věřím, že oprava přispěla ke zlepšení podmínek dopravy jak pro na-
še občany, tak pro turisty, kteří hojně navštěvují Rešovské vodopády.
Na opravenou silnici by měla navázat cyklostezka.
Další plánovanou akcí je oprava silnice III/4451 z Tvrdkova do Rudy.
Na tuto stavbu je již zadána diagnostika a zbývá „pouze“ zajistit její
financování.

Foto a text: Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel
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Z historie

Obecné fungování Moravsko-slezského sudetského horského spolku
mezi válkami velmi ovlivnil předchozí vznik Československé repub-
liky a s tím spojené politické události. V roce 1920 se tak museli čle-
nové z Německa vzdát své příslušnosti ke spolku a poté 17. září 1922
založili tzv. Slezský sudetský horský spolek (Schlesische
Sudetengebirgsverein) se sídlem v Nise (podobně se v roce 1923 

osamostatnila i sekce ve Vídni),
který ale nadále spolupracoval
s původním spolkem.
Vzhledem ke stále narůstajícím
aktivitám a administrativě zřídilo
nově zvolené vedení spolku v po-
lovině 20. let minulého století ve
Frývaldově tzv. hlavní administ-
raci s kanceláří se sídlem na
Nádražní ulici (dnešní Lipovská)
141a. Svou dosavadní kancelář
v hotelu Krone (Koruna) spolek
zrušil. V hlavní administraci, kde
byly rovněž uloženy veškeré píse-
mnosti spolku, pak až do roku
1945 jako sekretář působil Karl
Wilhelm Schiebel. Pro pružnější

rozhodování ústředí zřídilo tzv. výkonný výbor (geschäfstführende
Ausschuss), který v případě potřeby mnohdy rozhodoval i za ústředí.
Ve stejném období byly na mnohých z výše zmíněných staveb, zejmé-
na na chatách, realizovány další rozšiřovací stavební práce (např. na
Jiřího chatě v letech 1926–1928). V těchto objektech, otevřených v lé-
tě i zimě, se hlavně za účelem zpříjemnění pobytu turistům dále insta-
lovaly rozvody vody, osvětlovací zařízení či telefonní připojení atd.
Nepřetržitě též vznikaly další značené turistické cesty. Pro účely roz-

víjejících se zimních sportů se zavedlo zimní značkování. Mimo to
spolek zřídil horskou službu (Bergewacht) a záchrannou službu pro
zimní sporty (Wintersport Rettungsdienst) a rovněž informoval ve-
řejnost o poměrech v zimních sportech. Na mnoha místech byly usa-
zovány pamětní kameny. Spolek se také staral o mládež (stavěl škol-
ní či žákovské noclehárny, prázdninové domovy, mládežnické turis-
tické ubytovny apod.).
Úspěchy spolku korunovaly velkolepé oslavy 50 let jeho existence,
které se konaly v roce 1931 ve Frývaldově, o čemž svědčí následují-
cí úryvek: „6. a 7. června 1931 oslavilo lázeňské město svůj největší
svátek: 50. výročí založení Moravsko-slezského sudetského horské-
ho spolku. Město mělo vytvořenu nádhernou vlajkovou výzdobu
a z vlaků a autobusů proudily stovky veselých lidí v turistických ob-
lecích a lidových krojích.“ K této události je rovněž zaznamenáno, že
tehdy ve večerních hodinách na mnoha místech, např. na Křížovém
vrchu, na Čertových kamenech, v České Vsi, na Šeráku, Keprníku,
na Pradědu atd., vzplály ohně. Hedvičin sál ve Frývaldově, v němž
držel slavnostní projev jeden z nejvýznamnějších členů spolku dr.
Peschel, nedokázal pojmout všechny návštěvníky akce. V neděli pak
doprovázen nadšeným jásotem obyvatelstva se třiceti slavnostními
vozy a početnými kapelami, turistickými, spolkovými a krojovými
skupinami kráčel ulicemi, jež byly vyzdobeny květinami, dlouhý
slavnostní průvod.
Po zabrání Sudet nacistickou velkoněmeckou říší v říjnu 1938 byl
Moravsko-slezský sudetský horský spolek (do té doby figurující
v rámci tzv. Svazu veškerých německých horských a turistických
spolků v Československu, německy Gesamtverband der deutschen
Gebirgs- und Wandervereine in der Tschechoslowakei, v němž spo-
lupracoval s mnoha dalšími spolky) včleněn do tzv. Hlavního svazu
německých horských a turistických spolků (Hauptverband deutscher
Gebirgs- und Wandervereine).

Předsedy spolku by-
li do roku 1945 tito
mužové: v letech
1881–1889 Johan-
nes Ripper, 1889–
1913 starosta Frý-
valdova, majitel ka-
várny s cukrářstvím
a vinárnou a člen
mnoha spolků Phi-
lipp Klein, 1913–
1923 účetní rada Her-
mann Hänsel, 1923–
1924 zemský soudní
rada dr. Rudolf
Klapper, 1924–1925
advokát dr. Richard
Gruner, 1925–1926
penzionovaný ředi-
tel frývaldovské chla-
pecké školy Rudolf
Seibert, 1926–1928
gymnaziální profe-
sor dr. Franz Pes-
chel, 1928–1937 gym-
naziální profesor dr.
Ludwig Kriesten,
1937–1939 dr. Franz
Peschel (v té době
školní rada), 1939–

Německé spolky na Rýmařovsku:
Moravsko-slezský sudetský horský spolek 

a jeho pobočné spolky Rýmařov a Ryžoviště (3. část)

Dr. Franz Peschel

Ukázka ze slavnostního spisu k 50. výročí Moravsko-
slezského sudetského horského spolku Jedno z čísel časopisu Altvater z roku 2000
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1945 lékař dr. Otto Hajek.
Zmíněný dr. Peschel, znalec nejen frývaldovského národopisu, umě-
ní a dějin (v letech 1926–1939 např. redigoval časopisecký orgán
Moravsko-slezského sudetského horského spolku Altvater a velmi
významným způsobem též přispěl k rozvoji frývaldovského muzea,
jemuž opatřil nové prostory v budově bývalé tvrze), se po odsunu do
Německa zasloužil o obnovení činnosti spolku (v Kirchheimu unter
Teck) spolu s časopisem Altvater. Jeho redakci pak vedl v letech
1954–1964. Nechal vydat zejména Altvaterkalender (Kalendář
Altvater) či Jahrbuch (Ročenku) Ostsudetenland. Stal se rovněž spo-
lupracovníkem Historické komise Sudet (Historische Komission der
Sudetenländer), Collegia Carolina a dalších německých domovských
či krajanských spolků. Po celém Bavorsku zkoumal pozůstatky řím-
ských komunikací. Organizoval studijní cesty do Francie či Itálie. Dr.
Franz Peschel, nositel mnoha vyznamenání (mimo jiné spolkového
záslužného kříže 1. třídy), tak měl velký podíl na tom, že spolek exi-
stuje dodnes.

Mgr. Petr Müller, Městské muzeum Rýmařov, fota: archiv muzea

(Lit.: V. Koranda: Historie turistiky na Jesenicku, Příloha
Jesenického týdeníku Speciál březen 1999 a Speciál duben 1999, nstr.;
V. Koranda: Historie turistiky na Jesenicku po roce 1918, Příloha
Jesenického týdeníku Speciál září 1999, Speciál listopad 1999
a Speciál prosinec 1999, nstr.; J. Filip: Moravskoslezský sudetský hor-
ský spolek po druhé světové válce, Severní Morava 1991, sv. 61, s.
73–75; týž: Sto let turistiky v Jeseníkách, Severní Morava 1981, sv.
42, s. 37–48; K. Growka: Vzácný turistický odznak, Kulturní zpravo-
daj Jeseník prosinec 1986, s. 15–16; B. Tinzová: Oslavy 125. výročí
založení turistického spolku MSSGV, Jesenický týdeník 16. května
2006, ročník 16, č. 20, s. 2; 1881–1931. Altvater. Festschrift zur 50-
Jahrfeier des Sudetengebirgsvereines, Frývaldov 1931; Freiwaldau –
Gräfenberg. Die Kurstadt im Altvatergebirge und die Dörfer im obe-
ren Bieletal. Ein Heimatbuch, Kircheim u. Teck 1987; Unser
Braunseifen, Giessen b. d.; A. Matuška: Uplynulo 125 let od začátku
organizované turistiky v Jeseníkách, RH 23/2006, s. 18–20;
http://www.mssgv.de/altvater.htm; J. Karel: Změny životního stylu ve
století páry, in prep. Za cenné rady a materiály poskytnuté k článku
děkuji panu Mgr. Jiřímu Karlovi.)

1 Ó ty neblah˘ ìáble, kolik m˘ch krajanÛ drÏí‰ ve sv˘ch spárech, zdá se mi, Ïe skoro v‰echny! Ó kdo by vás, ztracené du‰e, umûl za-
chránit! D. H.

Zahradník ze Sovince
Tato vesnice s prastar˘m zámkem, co uÏ
pr˘ stál za dob JeÏí‰e Krista, je vzdálen od
R˘mafiova asi tfii hodiny cesty pû‰ky. LeÏí
na svahu kopce smûrem na západ a ko-
lem dokola ho obklopuje les. Celé panství
patfií mistru nûmeckého fiádu. Dfiíve se mu
fiíkalo sovinecké panství, nyní se mu uÏ
del‰í dobu fiíká dlouholouãské panství,
protoÏe v Dlouhé Louãce sídlí vrchní úfiad
tûchto statkÛ.
Od sovineckého zámku se táhne svahem
dolÛ velk˘ sad a na okraji silnice stojí v za-
hradû mal˘ dfievûn˘ domek, kter˘ ob˘vali
a jako svÛj majetek vlastnili zámeãtí za-
hradníci.
Byl zde jeden zahradník, kterému chtûl
vrchní úfiad v Dlouhé Louãce domek nási-
lím odebrat s tím, Ïe patfií zámku a za-
hradníkovi je dovoleno v nûm bydlet tak
dlouho, dokud je zámeck˘m zahradní-
kem.
Dotyãn˘ zahradník, jehoÏ jméno jsem bo-
huÏel zapomnûl, sly‰el uÏ od svého otce,
Ïe téÏ jeho dûd jako zahradník ten domek
ob˘val a za svÛj majetek povaÏoval.
Bydlela v nûm uÏ celá zahradnická dyna-
stie, a tak své vlastnické právo do urãité
míry legitimovala.
Nyní v‰ak byl tento star˘ zahradník ve vy-
sokém vûku vy‰tván dlouholouãsk˘m za-
hradníkem a chtûli ho také vyhnat z jeho
ch˘‰e.
Onen zahradník byl sice chud˘, ale pocti-
v˘ muÏ a také obratn˘ fieãník. KvÛli své zá-
leÏitosti musel v letech 1825–1828 ãasto

chodit do Dlouhé Louãky na vrchní úfiad,
aby tam hájil své údajné právo. Bûhem té
doby se mu snaÏili jeho domek upfiít.
Nakonec mu dali na srozumûnou, aby se
se svou rodinou vystûhoval. 
V bezútû‰né situaci se star˘ muÏ pokusil
hledat spravedlnost. ProtoÏe v‰ak nikde
nebyl vysly‰en, u vrchního úfiadu se mu
vysmáli a kvÛli jeho chudobû jím opovr-
hovali, napadla ho v nouzi my‰lenka vy-
dat se do Vídnû k audienci Jeho
Veliãenstva, aby se jím nechal vyslechnout
a doãkal se tak spravedlnosti.
Sám si sepsal dojemnou prosbu a potom se
hned vydal s nûkolika krejcary v kapse pû‰-
ky na cestu do Vídnû, vyuÏívaje cestou ‰tûd-
rosti dobr˘ch lidí. Za osm dní byl v cíli.
Zcela unaven se zastavil v jednom hostinci
na pfiedmûstí a pfií‰tí den, kdyÏ si odpoãi-
nul, ‰el k audienci do císafiského Hofburgu,
postavil se dole u lidí, ktefií také hledali u pa-
novníka pomoc, a oãekával císafie.
Koneãnû se monarcha objevil, pfiebíral po-
pofiadû jednu Ïádost po druhé, podával
je sluÏbu konajícímu komofiímu, jenÏ je
pokládal do ko‰íku, kter˘ nesl sluha. Císafi
pfiistoupil k zahradníkovi, kter˘ poklekl stej-
nû jako ostatní a koneãnû pravil:
„Velemocn˘ panovníku a monarcho! âerv
za‰lápnut˘ do prachu prosí Va‰e
Veliãenstvo o laskavé vysly‰ení a – sprave-
dlnost!“
Zahradník pohlédl císafii nebojácnû a Ïa-
lostnû do tváfie. Císafi se s takov˘m Ïada-
telem je‰tû nesetkal, proto k zahradníkovi
pravil: „Uklidni se, mil˘ synu! Pokud je prá-

vo na tvé stranû, bude spravedlnosti uãi-
nûno zadost, povstaÀ a odeber se v míru
domÛ!“
Zahradník v‰ak zÛstal kleãet a fiekl:
„Prosím, Va‰e Veliãenstvo! Prodají mi vlasy
na hlavû!“ – Nato císafi odpovûdûl: „Ruãím
ti za to, Ïe spravedlnosti bude uãinûno za-
dost, pokud jsi v právu. Tak vstaÀ a jdi bez
obav domÛ!“ - - - - - - - - - 
Po tom povzná‰ejícím uji‰tûní opustil za-
hradník císafiské sídlo a koupil si nûkolik
skleniãek pálenky, protoÏe byl jejím velk˘m
pfiítelem1. Po tom poÏitku opustil pln ra-
dosti císafiské mûsto. Teì s návratem ne-
spûchal a domÛ pfii‰el teprve za deset dní.
Ke svému radostnému pfiekvapení se do-
zvûdûl, Ïe tu byl uÏ tfiikrát úfiední sluha
a ptal se po nûm, protoÏe má pfiijít na zá-
mek do Dlouhé Louãky.
Ale zahradník si dal na ãas, smyl ze sebe
prach z cesty, peãlivû se oblékl a snûdl do-
br˘ obûd. Mezitím se objevil úfiední sluha
a Ïádal zdvofiile a skromnû s pfiátelskou
tváfií starého muÏe, aby s ním ‰el do zám-
ku, coÏ pfiedstavovalo podivn˘ protiklad
k jeho dfiívûj‰ímu chování, protoÏe jinak
odb˘val pfiedvolání vÏdy hrubû a nevlídnû
s pfiikazujícím tónem.
KdyÏ zahradník pfii‰el do zámku, pfiijal ho
vrchní úfiedník pfiátelsky. Hned mu nabídli
Ïidli, aby se posadil. A domek, kter˘ mu
krátce pfiedtím hrozili vzít, mu byl písemnû
pfiedán jako jeho stál˘ majetek. Jaká podi-
vuhodná zmûna se stala bûhem tfií t˘dnÛ
jako nûjak˘m kouzlem?
Jeho syn vlastní ten domek je‰tû dnes.

(PfieloÏila Jitka Procházková)
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KdyÏ se chystáte nakupovat tfieba v supermarketu,
tûÏko vás napadne, Ïe by se hodilo nastudovat psy-
chologii, marketing ãi právo. JenÏe prodejci poznatky
z tûchto oborÛ mají a nûkdy je smûle vyuÏívají. Jaké
nástrahy zde na vás mohou ãíhat?
Cílem obchodníků je v prvé řadě prodat své
zboží a často kvůli tomu používají nejrůznější
triky. Řada lidí se například domnívá, že to nej-
kvalitnější zboží naleznou v regálech ve výši
očí či že se špatně naúčtovanou cenou nemohou
nic dělat. V jiných případech si nejsou vědomi
svých práv a třeba pod nátlakem pracovníků
prodejny si nechají zkontrolovat obsah tašky
nebo prohlédnout kočárek, zda v něm nemají
ukryto deset čokolád. „Naletět nebo se splést
může každý a není žádná hanba to přiznat. Byla
by však škoda se z chyb svých i chyb jiných spo-
třebitelů nepoučit,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení dTestu, a pokračuje: „Na zá-
kladě častých dotazů z naší spotřebitelské po-
radny jsme sestavili stručný přehled nejčastěj-
ších nástrah, které na spotřebitele při nákupech
čekají, a uvádíme je na pravou míru.“
Spotřebitelé často nevědí, že prodávající ani jím
najatá bezpečnostní agentura nemají právo pro-
vádět osobní prohlídky či prohlížet obsah tašky
spotřebitelů bez jejich souhlasu. Toto právo má
jedině Policie ČR. Má-li prodávající odůvodně-
né podezření, že spotřebitel ukradl nějaké zbo-
ží, může ho zadržet do příchodu policistů. Do

jejich příchodu by měl spotřebitel vyčkat.
„Pokud spotřebiteli vznikla v souvislosti s neo-
právněným obviněním újma, ať již morální nebo
finanční, může se domáhat veřejné omluvy nebo
finančního odškodnění,“ připomíná Zelený.
Nezřídka provádíme každodenní nákupy ve
spěchu, s čímž ovšem obchodníci počítají a sna-
ží se nám různými triky prodat dražší zboží, či
dokonce to, co nepotřebujeme. „Dlouhodobé
průzkumy chování spotřebitelů ukazují, že nej-
více kupují zboží, které je ve výšce očí. Proto
právě tam prodávající umísťují nejdražší výrob-
ky nebo výrobky prodávané s největším ziskem,
zatímco v hůře viditelných místech se nacházejí
i levnější alternativy,“ podotýká Zelený a dodá-
vá: „Ve většině moderních prodejen je navíc
zvykem umísťovat potraviny denní spotřeby do
nejvzdálenějšího rohu prodejny. Prodávající tak
má zaručeno, že spotřebitel projde celý obchod
při cestě pro čerstvé pečivo, a má velkou šanci,
že do košíku přihodí i další zboží. Pomocníkem
proti spontánnímu nakupování pak může být
předem připravený seznam věcí, které chcete
nakoupit.“
V prodejích obchodníkům pomáhá i hudba, kte-
rá v prodejně nemusí být vždy zcela náhodná.
Průzkumy totiž ukázaly, že jejím prostřednic-
tvím je možné ovlivňovat nakupující. Zatímco
pozvolné rytmy svádějí k pomalejší chůzi, rych-
lejší tempo vede k ráznějšímu nákupu. „Chce-li

spotřebitel sám regulovat způsob, jak bude 
ovlivňováno jeho nákupní chování, může si pus-
tit do uší vlastní hudbu,“ navrhuje Zelený. 
V ojedinělých případech obchodníci „vynalez-
li“ poplatek za použití platební karty, který 
účtují zákazníkům k nákupu zboží. Prodejce má
ze zákona povinnost přijímat bankovky a min-
ce, přijímání platebních karet je jeho dobrovol-
nou aktivitou, a může si proto určit pravidla.
„Platba kartou je pro prodejce méně výhodná
než platba v hotovosti, protože musí ze zaplace-
né částky část peněz odvést zprostředkující ban-
ce,“ říká Zelený a dodává: „O poplatku je však
povinen vás předem informovat.“
Bohužel ne zcela výjimečně se stává, že je spo-
třebiteli na pokladně naúčtována jiná cena, než
je uvedena na regálu se zbožím. Spotřebitel mů-
že trvat na ceně, která je pro něj výhodnější, nic-
méně pokud prodávající neuzná svoji chybu,
může domů odejít s prázdnou. Na argument
prodavačky, že cena je takto zadaná v systému
a nelze ji měnit, je možné opáčit požadavkem
na přivolání vedoucího provozovny. Pokud se
ani s ním nepodaří problém vyřešit, nezbývá
než se obrátit na dozorové orgány. „Pokud spo-
třebitel zjistí chybné naúčtování ceny až zpětně,
jeho důkazní situace se komplikuje, proto lze
doporučit sledovat ceny zboží v okamžiku náku-
pu nebo těsně po něm,“ uzavírá Zelený. 

Vojtěch Dřevíkovský, dTest
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Akce hradu Sovince
Láry Fáry do pohádky – 17. a 18. září
Loučení s prázdninami aneb víkend plný pohádek

Putování pohádkovým hradem z pohádky do pohádky

Soumrak loupežníků – 1. a 2. října
Festival práva útrpného

Natahování na skřipec či jiné kratochvíle při katovských příbězích
či šermířských pověstech o císaři Karlu IV.
Opojná vůně bylinek, čajů a svařeného vína 

při návštěvě hradních sklepů

Hofmistrova závěť – 28. až 30. října 2016
Slavnostní ukončení sezóny

Návštěvníky nejlépe hodnocené vystoupení roku 2016
Nenechte si ujít mimořádnou příležitost projít celým hradem 

od sklepů až po špičku věže 
Petr Šenkyřík, herold historické posádky hradu Sovince

Užitečná informace

Jaké nástrahy na nás číhají v samoobsluze
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Nejen nájemce, ale i pronajímatel má moÏnost dát
v˘povûì z nájmu bytu. Jedná se o jednostranné 
ukonãení smluvního vztahu s nájemcem. Vzhledem
k tomu, Ïe moÏnost bydlení je jednou ze základních
potfieb ãlovûka, stanoví zákon pro v˘povûì z ná-
jmu bytu danou nájemci pronajímatelem pomûrnû
pfiísná pravidla. Jaká to jsou?
Výpověď z nájmu musí ze zákona být vždy
dána písemně, musí obsahovat řádné odůvod-
nění a také poučení nájemci o jeho právu
vznést proti výpovědi námitky a navrhnout
přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem.
„Možné důvody výpovědi jsou zákonem zá-
měrně formulovány relativně neurčitě, takže
každý případ výpovědi je zapotřebí hodnotit
vždy individuálně s přihlédnutím ke konkrét-
ním okolnostem,“ upozorňuje Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu, a dodává:
„Platí však, že je vždy zapotřebí ve výpovědi
důvody dostatečně určitě popsat. Nájemci
musí být z obsahu výpovědi známo, co kon-
krétně je podle pronajímatele důvodem k vý-
povědi. A uvedené důvody musí být přezkou-
matelné.“ 
Nebyla-li mezi pronajímatelem a nájemcem
sjednána delší výpovědní doba, činí tři měsí-
ce a běží od doručení výpovědi z nájmu bytu.
Kratší než zákonem stanovenou tříměsíční
výpovědní dobu nelze ve vztahu k nájemci
sjednat.
Prvním zákonným důvodem k výpovědi je
hrubé porušení povinností nájemce vyplýva-
jící z nájmu. „To může být například nesplně-
ní povinnosti oznámit pronajímateli změnu
počtu osob užívajících byt nebo trvalé poru-
šování povinnosti umožnit pronajímateli kon-

trolu stavu pronajatého bytu,“ uvádí Zelený. 
Dalším důvodem k výpovědi z nájmu bytu je
odsouzení nájemce za spáchání trestného či-
nu proti pronajímateli, členu domácnosti pro-
najímatele nebo osobě, která bydlí v domě,
kde se nachází pronajatý byt, případně proti
cizímu majetku, který se v tomto domě na-
chází. 
Pronajímatel je dále oprávněn dát nájemci
výpověď z nájmu bytu v případě, že dalšímu
užívání brání potřeba naložit s bytovým do-
mem nebo bytem ve veřejném zájmu tak, že
jej nebude možné vůbec užívat. „Pod tímto
bodem se mohou ukrývat případy, kdy pří-
slušný stavební úřad trvale zakáže další uží-
vání domu nebo bytu k bydlení z důvodu ha-
varijního stavu nebo ohledně domu bude vy-
dáno rozhodnutí o odstranění stavby,“ vy-
světluje Zelený. 
Zvláštní kategorii důvodů výpovědi tvoří pří-
pady, kdy pronajímatel potřebuje uvolnit byt
pro sebe, manžela nebo příbuzného.
„Pronajímatel může dát nájemci výpověď
tehdy, pokud se rozvádí nebo se již rozvedl
a on sám nebo jeho manželka hodlá z tohoto
důvodu opustit rodinnou domácnost. Přitom
je zapotřebí, aby návrh na rozvod manželství
byl alespoň podán u soudu,“ uvádí Zelený
a dodává: „Pronajímatel dále může dát ná-
jemci výpověď tehdy, pokud potřebuje byt pro
svého příbuzného nebo příbuzného svého
manžela v přímé linii nebo vedlejší linii
v druhém stupni. Pokud pronajímatel do jed-
noho měsíce od vyklizení bytu nájemcem ne-
využije byt pro své potřeby či potřeby manže-
la nebo příbuzného, je povinen byt znovu pro-

najmout původnímu nájemci nebo mu nahra-
dit škodu.“
Pronajímatel ale může dát nájemci výpověď
i z jiných obdobně závažných důvodů. Zákon
přesně nestanoví, jaké jiné závažné důvody
mohou být důvodem výpovědi. Každý jedno-
tlivý případ výpovědi proto bude zapotřebí 
opět posuzovat podle konkrétních okolností.
„Přestože tak zákon výslovně nestanoví, lze si
například jako důvod k výpovědi představit
situaci, kdy původně sociálně potřebný ná-
jemce získal do nájmu za zvýhodněných pod-
mínek obecní byt, který však následně přestal
bez vážného důvodu trvale užívat k vlastnímu
bydlení,“ vysvětluje Zelený. 
Ve výjimečných případech zvlášť závažného
porušení povinností nájemcem mu může dát
pronajímatel výpověď i bez výpovědní doby.
To platí zejména tehdy, nezaplatil-li nájemce
nájemné a náklady na služby za dobu alespoň
tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závaž-
ným nebo nenapravitelným způsobem, způ-
sobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže
pronajímateli nebo osobám, které v domě
bydlí, nebo užívá-li neoprávněně byt jiným
způsobem nebo k jinému účelu, než bylo 
ujednáno. Před podáním takové výpovědi je
však pronajímatel povinen předem vyzvat ná-
jemce, aby v přiměřené době odstranil své zá-
vadné chování, případně odstranil protiprávní
stav. Vojtěch Dřevíkovský, dTest

Když chce pronajímatel dát výpověď z nájmu bytu

Jak správně reklamovat vadné zboží
Praãku, poãítaã, skfiíÀ, telefon, obuv, ale i zvífie,
to v‰e je moÏné za urãit˘ch podmínek reklamo-
vat. Jaké podmínky to jsou a na co v‰e si musí-
te dávat pozor?
Když zakoupíte jakékoliv zboží, je vám jej
prodávající povinen dodat bez vad s vlast-
nostmi vymíněnými nebo obvyklými tak,
aby bylo možné věc po stanovenou dobu
používat podle účelu smlouvy. U spotřební-
ho zboží činí doba, po kterou prodávající
spotřebiteli odpovídá za vady, 24 měsíců
a začíná běžet dnem jeho převzetí. U věcí,
které se rychle kazí (např. pečivo, lahůd-
ky), musí být vyznačena doba, po kterou
lze danou věc použít, a u ostatních věcí,
které se běžným používáním spotřebováva-
jí, minimální doba trvanlivosti. „Doporu-
čujeme vytknout zjištěné vady u potravin
bez zbytečného odkladu, přestože si výrob-
ky musí uchovat dané vlastnosti po dobu
vyznačenou na obalu,“ radí vedoucí práv-
ního oddělení dTestu Lukáš Zelený a připo-
míná: „Zákonem stanovenou dobu pro 
uplatnění práva nelze zkrátit, s výjimkou
použitých věcí.“
Pamatujte, že uplatnění reklamace musí ob-
sahovat jednak oznámení vady (její popis)
a jednak vámi požadovaný způsob vyřízení

reklamace. S reklamací se obraťte na pro-
dávajícího v kterékoliv jeho prodejně 
(s ohledem na sortiment). „Žádáte-li opra-
vu věci, může být k jejímu provedení pově-
řena také jiná osoba, například servis.
Informaci, u koho uplatnit opravu věci, zís-
káte zpravidla z dokladu o koupi nebo ze
samostatného písemného potvrzení o zá-
vazcích prodávajícího z vadného plnění,
které vám na požádání vystaví. Prodávající
je rovněž povinen vydat spotřebiteli potvr-
zení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí
postih ze strany dozorového orgánu, jímž je
nejčastěji Česká obchodní inspekce,“ při-
pomíná Zelený.
Vadné zboží je nutné prodávajícímu či ser-
visu předat za účelem posouzení i odstraně-
ní vady vždy, není-li stanoven nebo dohod-
nut postup jiný (např. návštěva servisního
technika u spotřebitele doma). Spotřebitel
má však právo na uhrazení nákladů, které
mu vznikly v souvislosti s reklamací. 
„Zakoupení věci jste při reklamaci povinni
prokázat, a to nejlépe předložením kupního
dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, mu-
síte vznik kupní smlouvy prokázat jiným,
dostatečně věrohodným způsobem, napří-
klad potvrzením o závazcích prodávajícího

z vadného plnění s uvedením data nákupu
a ceny či výpisem z účtu při platbě kartou,“
radí Zelený.
Reklamovat samozřejmě nelze vady, které
spotřebitel sám způsobil nebo o kterých při
koupi již věděl. To platí i u vad, kvůli kte-
rým se prodávající a spotřebitel dohodli na
snížení ceny zboží. Prodávající nakonec
neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna během
24měsíční lhůty. Reklamaci je také třeba 
uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozší-
ření vady a v jejím důsledku k zamítnutí re-
klamace. Včasným oznámením vady poté,
co se objeví, si může spotřebitel zajistit
bezproblémové vyřízení reklamace. 
„Zákon stanoví prodávajícímu povinnost
rozhodnout o reklamaci ihned, u složitých
případů do 3 pracovních dnů, přičemž re-
klamace včetně odstranění vady musí být
vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendář-
ních dní,“ uvádí Zelený a dodává: „Rekla-
mace je vyřízena teprve tehdy, když vás
o tom prodávající vyrozumí. Vyprší-li zá-
konná lhůta, považuje se to za podstatné
porušení smlouvy a můžete od kupní smlou-
vy odstoupit.“

Vojtěch Dřevíkovský, dTest
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Kam na výlet

Botanická zahrada Jeseníků nese jméno Velká kotlina
Jednu z nejpozoruhodnějších přírodních lokalit Hrubého Jeseníku
skrývá východní svah Vysoké hole padající do Velké kotliny. Jak už to
bývá, nic na světě není zadarmo. A tak toto místo, jedno z nejkouzel-
nějších, je zároveň jednou z nejnebezpečnějších lokalit hor. Z obou dů-
vodů je pohyb turistů po tomto místě výrazně omezen, což se vyplatí
respektovat. Ovšem i to, co zde nabízí naučná stezka, dokáže poodha-
lit nevšední půvab skutečné botanické zahrady nejvyšších hor Moravy.
Z rozcestníku Nad Ovčárnou vede do Velké kotliny modrá turistická
značka, na kterou navazuje i zmíněná naučná stezka. Ovšem pozor,
cesta je otevřena pouze v letních měsících, v zimě zde hrozí sesuv la-
vin, ke kterému dochází poměrně často. O tom, že toto nebezpečí ne-
ní radno podceňovat, se koneckonců přesvědčilo už několik lidí, kte-
ří zkoušeli s Velkou kotlinou změřit své lyžařské umění. Často to byl
poslední nápad, který v životě dostali. Hory drzost neodpouštějí.

Úžasné údolí, do kterého cesta
spořádaného turistu zavede, má
na svědomí doba věčného sněhu
a ledu. V období poslední doby
ledové se vytvořily také v jesenic-
kých údolích ledovce. Jeden
z nich obsadil i dnešní údolí řeky
Moravice, která ve Velké kotlině
pramení. Právě v místech, kde 
údolí končilo, se začaly v drsných
klimatických podmínkách ukládat
obrovské nánosy sněhu, který se
postupně měnil v led. Ten údolí
prohluboval a vymílal jeho podlo-
ží až na skalní podklad. Zároveň
rozrušoval i okolní svahy a poté,

co led odtál, zůstal zde typický le-
dovcový kar s prudkými skalnatými svahy vypínajícími se až k vr-
cholkům hor. Ledovec po sobě zanechal ve Velké kotlině i další sto-
py. V její spodní části jsou patrné dvě suťové hráze – ledovcové mo-
rény, navršené z materiálu, který obsahoval ustupující led.
Nutno říci, že erozní procesy ledu a vody zde řádily opravdu monu-
mentálně. Mezi vrcholkem Vysoké hole a horním okrajem Karlova,
odkud se do kotliny vchází, je výškový rozdíl přes 700 metrů.
Nejpříkřejší svahy s mnoha skalnatými žebry a terasami se však na-
cházejí v samotném závěru kotliny. Na půl kilometru vzdálenosti zde
terén poklesne o 300 metrů. A právě toto území je jednou z nejexpo-
novanějších lavinových oblastí v Jeseníkách. Častí návštěvníci hor
toto místo dobře znají. V letech bohatých na sníh zde větry vanoucí
od severu a západu ukládají sněhovou vrstvu o mocnosti několika
metrů. Ta pak bíle svítí až do května a připomíná, že království sně-
hu a ledu se jen velmi nerado vzdává své vlády.
Občas část nahromaděné vrstvy sněhu povolí. Laviny zde sice nejsou
na denním pořádku, ale pokud se sejdou vhodné podmínky, sněhové
návěje se s rachotem zřítí dolů do údolí. Zdálo by se, že je to ka-

tastrofa, pro pozoruhodnou přírodu Velké kotliny jsou však i laviny
do jisté míry požehnáním. Nejenže domodelovávají profil zdejších
svahů, ale zejména vytvářejí prostředí pro růst zdejších vzácných
rostlin. Dokonce takovou měrou, že borovici kleč, kterou zde nechal
počátkem minulého století vysázet řád německých rytířů, aby laviny
neničily tehdy žádoucí horský les, bylo nutné zredukovat, aby se při-
rozený běh přírody obnovil.

Stálo to za to. Pokud otevřete jakoukoli příručku o přírodě Hrubého
Jeseníku, je tam oblast Velké kotliny zaznamenána zlatým písmem.
Botanické expedice zde za léta bádání napočítaly přes 480 druhů rost-
lin, z nichž některé rostou právě jen zde. Tato neuvěřitelná druhová pe-
strost dělá z Velké kotliny botanickou lokalitu evropského významu.
Není možné jmenovat všechny vzácné druhy, které zde rostou, ale
pár si to přece jen zaslouží. Kromě mohutné bílé kýchavice Lobelovy
zde spatříme efektní náprstník velkokvětý či pozoruhodné kvítky li-
lie zlatohlávku. Vlhčí místa pak zdobí žlutozlaté kvítky upolínu nej-

Prasetník kořenatý

Lilie zlatohlavá

Pohled do středu Velkého kotle

Kamzičník Suchopýr pochvatý
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vyššího. Najdeme tu ale i opravdové vzácnosti. Třeba hvozdík pyšný
alpinský či zdaleka viditelné vysoké exempláře silně ohrožené strač-
ky vyvýšené. Obrovskou vzácností je devaterník velkokvětý pravý,
který u nás roste už jen na několika místech jesenických kotlin. Mezi
ty nejvzácnější rostliny patří také dva zdejší endemické poddruhy –
jitrocel černavý sudetský a hvozdík kartouzek jesenický. Nikde jinde
na světě je nenajdete. Velmi vzácná je též hvězdice alpská, která pře-
žívá v pár posledních jedincích na nepřístupných skalách.
Mnohé rostliny, jinak kriticky ohrožené, jsou zde zdánlivě velmi po-
četné. Patří k nim třeba violka sudetská, které je zde v pravý čas všu-
de spousta. Milovníci masožravých rostlin tady mohou potkat tučni-
ci obecnou či velmi vzácnou rosnatku okrouhlolistou. K tomu mechy,
lišejníky, kapradiny a další pozoruhodnosti. Pradědova zahrádka je
nevyčerpatelnou studnicí barev a vůní. A také onoho podivného po-
citu ticha, který vyvolává zvláštní akustika Velké kotliny. Tady sku-
tečně kraj patří jen rostlinám a kamzíkům. Ti zde koneckonců stále
svádějí boj s ochránci přírody, kteří je viní, jakožto nepůvodní druh,
z ničení zdejších unikátních rostlinných společenstev. Je to dilema,
když chráněné zvíře bez skrupulí žere chráněnou rostlinu.
Ani v létě však není Velká kotlina mimo naučnou stezku přístupná.
Důvodů je mnoho. Na prvním místě je samozřejmě ochrana zdejších
unikátních rostlinných společenstev, kterým by pohyb turistů mohl
odzvonit hrany. Nezanedbatelným důvodem zákazu vstupu je také 
ochrana samotných turistů. Tento ledovcový kotel je totiž díky svým
srázným stěnám skutečně velmi nebezpečný. Množství pramenů

a studánek udržuje zdejší skály i v nejparnějším létě stále vlhké a ten-
ká vrstva půdy na skalách povolí pod nohou každého, kdo by se po-
kusil zdejší stěny zdolat. Ne náhodou se nejpůvodnější příroda za-
chovala právě zde – po staletí sem téměř nikdo nechodil.
Aby byla exkurze do Velké kotliny dokonalá, měli bychom zmínit ta-
ké zdejší prameny. Domnívám se, že není v lidských silách je ani
spočítat. Turisté je zde potkávají na každém kroku. Nejpozoruhod-
nější je však pramen Moravice. Tato nevšední řeka spatřuje světlo
světa na vrcholku svahu Velké kotliny a pak se střemhlav vrhá dolů
do doliny, kde sbírá další prameny. Patří k tokům, které odvodňují
jižní část hlavního hřebene Hrubého Jeseníku a také velkou část pod-

hůří. Umí být velmi vodnatá a při povodních dokáže napáchat kruté
škody. Na druhou stranu její voda roztáčela kola prvních železných
hamrů v údolí pod horami a přivedla sem první osadníky. Není bez
zajímavosti, že Moravice na své cestě napájí dvě největší vodní ná-
drže v kraji – Slezskou Hartu a Kružberk. Když se její vody nedale-
ko Opavy spojí s vodami stejnojmenné řeky, která pramení jen kou-
sek odsud, je to jako setkání dvou sester po letech odloučení.
A tajemství zdejších prudkých svahů, vzácných rostlin a kamzíků?

Podle legendy dovezené sem společně s antilopami z Alp prý tato
zvířata získávají neotřesitelnou jistotu v pohybu i na těch nejpříkřej-
ších skalách díky tomu, že spásají porost vzácného kamzičníku ra-
kouského, který mimochodem roste také právě ve Velké kotlině.
V Jeseníkách se o jeho případném užívání lidmi neví, ale v Alpách
prý kamzičník žvýkali i lovci kamzíků, aby ztratili závrať při proná-
sledování těchto krásných zvířat na skalách. Pokud už na svých
cestách horami na žluté květy kamzičníku narazíte, raději tuto léčbu
závratí nezkoušejte, kamzičník totiž obsahuje i jedovaté látky, a těž-
ko říci, jak se projeví ve vašem organismu.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Stračka vyvýšená Oměj horský

Lavina ve Velkém kotli Kamzík horský byl v Jeseníkách vysazen uměle na poč. 20. stol.

Úpolín nejvyšší Fota: V. Lehký, M. Marek, D. Řehoř Velký kotel, pohled od Nové Vsi
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Zajímavosti z přírody

Ze srnčí říje
Tak jako u každého živočicha i u srnčí zvěře každoročně probíhá páře-
ní. Těmto námluvám říkáme srnčí říje. Srnčí zvěř si k rozmnožovací-
mu cyklu vybrala letní čas, v našem regionu od konce července do za-
čátku druhé poloviny srpna, tedy nejteplejší letní dny. To mě přivedlo
k myšlence napsat o této nejkrásnější, nejušlechtilejší zvěři pár řádků. 
Zřejmě každý se při vycházkách do přírody se srnčí zvěří setkal, ať už
při sběru hub, malin, borůvek nebo při odpočinkovém výšlapu do lesů
a luk. Určitě také každý slyšel srnčí hlasové projevy, které zvěř vydá-
vá při náhlém zrazení nebo úleku. My myslivci říkáme, že srnčí báká.
Je to podobné psímu štěkotu a člověk, který to nečeká, se docela lek-
ne, hlavně ve večerních hodinách a v naprostém tichu chrámu lesního. 
Stručně ze zoologie: srnec obecný (Capreolus capreolus), zvěř paroha-
tá, srstnatá, spárkatá, řád: sudokopytníci, čeleď: jelenovití, rod: srnec.
Rozpoznávací znaky mezi pohlavími jsou vcelku jasné, jen v zimě,
kdy mají srnci shozené paroží, se pohlaví rozeznává těžko. Rozdílem
pak je u srnce jasně viditelná prodloužená srst kolem pohlavního 
ústrojí, takzvaný střapec, a u srn rovněž viditelně prodloužená srst
kolem pohlavních orgánů (svírky), jíž se říká zástěrka. Znalci a zku-
šení rozpoznají pohlaví podle postav. Mláďatům říkáme srnčata.

Řada lidí si osvojila výraz koloušek, ale to je nesprávné označení –
kolouch je mládě jelení zvěře. Po narození má srnče po těle světlé
grošování, které se k podzimu ztrácí a srst tmavne. Dospělá zvěř má
v létě srst rezavě až tmavě červenou a na zimní období přebarvuje do
šedého až tmavě šedého odstínu. Jarní přebarvování probíhá poměr-
ně rychle, nejčastěji v druhé polovině května, přičemž starší jedinci
a plné srny přebarvují později. Srnčí zvěř je býložravá a ke svému ži-
votu potřebuje na pět set druhů bylin. Březost srn trvá přibližně de-
vět měsíců, ovšem oplozená vajíčka se hned nevyvíjejí, zůstávají
v klidu, mluvíme o utajené březosti – latenci, která trvá čtyři měsíce.
Srny, které nebyly oplozeny v létě, přicházejí do říje (tzv. jalové říje)
znovu na přelomu listopadu a prosince. Zpravidla je pokládají srnci,
kteří ještě nemají shozené paroží. Tyto později oplozené srny utaje-
nou březost nemají. Koncem května a začátkem června klade srna
jedno až dvě, výjimečně tři srnčata, které kojí zhruba tři měsíce.
Srnec je nositelem ozdob na hlavě – paroží – nejčastěji ve formě pra-
videlného šesteráka, nebo deformovaných a nepravidelných výsad.
Na vývoj paroží má vliv kondice samotného jedince a geny zděděné
po předcích. Popisovat celý vývoj paroží zde nelze, je to obsáhlá pro-
blematika a pro mnohé možná nezajímavá. Postačí uvést, že paroh je
výrůstek kostní, který srnci na podzim shazují. Každý rok jim roste
nové paroží, které je pokryté osrstěnou kůží – lýčím. Po dokončení
vývoje paroží (od konce března až do května) lýčí usychá a srnec se
ho snaží zbavit – vytlouká. K vytloukání paroží srncům slouží keře,
mladé stromky, tenké větvičky a podobné slabé dřeviny.
Tento rok jsem měl možnost strávit necelých deset dní se srnčí zvěří
právě v době její říje. Dokonce se mi povedl snímek, který bych řa-

dil mezi ty lepší, co se srnčí zvěře, zvlášť srnců, týká. Pomohla mi tak
jako mnohokrát náhoda. 
Dvanáctého srpna mi začala dovolená, počasí bylo hezké, ale myš-
lenku jít druhý den brzo ráno do lesa jsem pustil z hlavy. Únava z po-
sledních pracovních dnů, kterou jsem cítil v každém kousku těla, si
žádala odpočinek. Ovšem brzké ranní probuzení hned následující den
a pohled z okna můj názor na odpočinek změnily. Obloha zářila
hvězdami, v údolí se tvořil opar, to vše zvěstovalo nádherné scenérie
při východu slunce. Neváhal jsem, uvařil kávu, nachystal věci a vy-
razil. Byl jsem za posledními chalupami, když začalo svítat. Hned
u prvních keřů se páslo srnče. Srna se srncem se jistě někde opodál
starali o zachování rodu. Postupuji mírně stoupající kamenitou ces-
tou a za zatáčkou vidím, jak si to kuna lesní maže k lesu. Pěkný za-
čátek vycházky. Za zády se nabízí východ slunce, bohužel krátký ob-
jektiv nemám, a tak si ho užívám jen pohledem. Aspoň si při výstu-
pu na táhlý kopec trochu odpočinu. Po krátkém oddechu pokračuji.
Náhle slyším na kraji lesního porostu praskání a odskakování zvěře.
Úžasná scéna při východu mě tak zaujala, že jsem ztratil pozornost
a zradil si zvěř, která stála ve stěně lesa. Na loukách jsou balíky se-
na, chvilku u některého počkám. Jenže po výšlapu na kopec vidím
v dálce pastvící se dva kusy srnčího, a to mě v klidu nenechá. Jdu za
nimi. Pokouším se kryt balíky o přiblížení aspoň na vzdálenost, 
abych mohl srnce lépe obeznat a vyfotit. Vítr a světelné podmínky
jsou dobré, ovšem vůbec se mi nedaří. Postupuji pomalu balík od ba-
líku ke zvěři, zvěř se ale stále víc vzdaluje. Zakrátko zašel srnčí pár
do lesa. Obeznávání se moc nepovedlo. Z dokumentační fotografie
zjišťuji, že to mohl být nepravidelný osmerák, ale jistý si nejsem.
Nevadí, nádherné ráno teprve začíná. Loudavě postupuji k Ostrůvku
(tak již odnepaměti říkáme malému lesíku uprostřed luk, i tato část ho-
nitby se tak jmenuje). Sluníčko svítí z boku a špatně se mi hlídá strana
k hlavnímu lesu. Také to tak dopadlo. Srnec zalehlý někde mezi balíky

Hledající srnec

Srna po nedávném kladení srnčat

Přivábený srnec – šesterák

-16-2016  7.9.2016 14:31  Stránka 26



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2016

27

Prostor pro firmy a podnikatele
Od 1. září platí žákovské a studentské jízdné

sena mě uviděl dříve a hned vyšponovaný zjišťoval, co jsem zač.
Zaklekl jsem, vytáhl vábničku a zkusil zavábit. Reagoval okamžitě,
i když s nedůvěrou. Za neustálého bákání a mého občasného vábení
přišel blíže. Chodil sem a tam. Snažil se chytit vítr, to se mu ale nepo-
vedlo. Podařilo se mi pořídit snímek, jen škoda, že jsem ho neviděl dří-
ve. Po pár minutách středně mladému šesteráku došla trpělivost a dal
se na ústup. Já se konečně usadil k odpočinku. Prohlížím fotky na dis-
pleji a najednou za zády slyším další bákání srnčí zvěře. Přibližuje se.
Znovu dávám fotoaparát na stativ, potichu se snažím dostat pod
Ostrůvek a zaujmout dobré místo pro výhled. Už je vidím. Starší srnec
žene mladého, ten báká jak o život. Takový sprint srnčí zvěře jsem
dlouho neviděl. Mladík měl opravdu nahnáno, však ho taky hnal srnec
s dvakrát mohutnější postavou a dobře nasazeným vysokým parožím.
Mladíkovi bylo jasné, že by to s ním nedopadlo dobře. Dostat od zku-
šeného pardála rány parožím není nic příjemného, na takové setkání se
silnějším protivníkem srnec dlouho nezapomene. Když statnému srnci
mladík zmizel mezi balíky sena, zkusil jsem zavábit, jak bude „frajer“
v nejlepších letech reagovat. Reakce byla k mému údivu rychlá.
Okamžitá otočka a klus ke mně. Už jsem si myslel, že ani fotku nepo-
řídím, tak rychle se to všechno seběhlo. Musel jsem na něho razantně
křiknout: Stůj! Šesterák na chvilku zarazil, rychle posunout ohnisko te-
leobjektivu z 500 mm na 370 mm a jen taktak jsem srnce dostal do hle-
dáčku. Samozřejmě srnec dlouho nečekal, ani pro vítr si tentokrát ne-
šel, po pár cvaknutích závěrky svižně odklusal do protějšího lesa hle-
dat srnu. Vzrušený ze zážitku usedám znovu ke stromu na Ostrůvek,
prohlížím fotografie a vstřebávám skvělé dojmy. 
Cestou domů jsem si ještě připískal jednoho mladíka, vidláčka, a to
tak blízko, že nebylo možné ani jeho hlavu zaostřit. Tráva mi překá-
žela a do vyšlapaného chodníčku srnec nevstoupil. Chtěl bych toho
asi moc. Přesto to byla příjemná tečka za ranní vycházkou.
Milí čtenáři, chtěl bych vám popřát při vycházkách do přírody mno-
ho setkání s touto ušlechtilou zvěří. Věřím, že se vám to povede, když

už ne na první, tak určitě na některé z dalších vycházek. Stačí si pa-
matovat, že člověk musí být potichu, pohybovat se pomalu a obe-
zřetně, nedělat prudké pohyby, hlídat si směr větru a mít oči otevře-
né. Když se vám podaří dostat se blíž, je třeba mít na paměti klidný
a tichý ústup, abychom zvěř co nejméně zrazovali, nebo počkat, až 
odejde sama. Časté zrazování zvěř stresuje a ruší ji v pravidelných
pastevních cyklech a odpočincích. Zvěř pak strádá, nedokáže se dob-
ře připravit na zimní období a poté může hynout. V našem regionu je
stále mnoho lokalit, které ještě nejsou tolik zdevastovány, a právě
tam se můžete se srnčí zvěří nejčastěji potkat. Srnčí říje sice skonči-
la, ovšem i podzim nabízí mnoho krásných zážitků a scenérií v pří-
rodě. Začíná babí léto a v tomto ročním období se srnčí zvěř zdržuje
déle na pastvách, aby na zimu nabrala dostatek živin. Lépe pak pře-
čká dobu strádání, v naší podhorské oblasti velmi dlouhou. 

Fota a text: Václav Vašíček

Zhruba tříměsíční srnče

Se zahájením nového ‰kolního roku mohou Ïáci a studenti opût vyuÏívat Ïá-
kovské jízdné. To jim poskytuje pro cesty mezi domovem a ‰kolou slevu ve
v˘‰i desítek procent. Pokud si navíc pofiídí In Kartu s nûkterou z nabízen˘ch
aplikací, mohou obû slevy kombinovat a uspofií aÏ 55 % z ceny obyãejného
jízdného. Díky In Kartû mohou cestovat se slevou i ve volném ãase. 
Žákovské jízdné mohou využívat žáci a studenti do 26 let pro cesty
mezi domovem a školou, případně internátem. Pro získání slevy je
třeba nechat si vystavit žákovský průkaz. Tiskopis v ceně 2 korun je
možné koupit v osobních pokladnách na železničních stanicích. Část
údajů na průkazu vyplní žák, další údaje doplní škola a ta průkaz ta-
ké potvrdí. Platnost průkazu na závěr osvědčí za poplatek 50 korun
ještě dopravce. Pro vystavení průkazu je potřebná fotografie pasové-
ho formátu (35 x 45 mm).
Žáci a studenti mohou s tímto průkazem využívat zlevněné jízdné na
cesty mezi bydlištěm a školou až do konce školního roku. Vybrat si
můžou mezi jednosměrnými a zpátečními jízdenkami. Pro pravidel-
né cesty každý den v týdnu mají možnost koupit si i týdenní, měsíč-

ní nebo čtvrtletní traťové jízdenky. 
Žáci a studenti mají navíc ojedinělou možnost sčítat slevu na In
Kartě, například aplikaci IN 25, s žákovským jízdným. Studenti ve
věku 15 až 26 let tak mohou při cestách do školy dosáhnout na slevu
až 55 % z ceny obyčejného jízdného. Slevy lze sčítat jak při nákupu
jednosměrných nebo zpátečních jízdenek, tak při nákupu traťových
jízdenek. Navíc může student využívat In Kartu s aplikací IN 25 při
všech dalších cestách ve svém volném čase. Aplikace IN 25 umož-
ňuje cestovat se slevou až 25 % z obyčejného jízdného. Pro mládež
do 26 let stojí na jeden rok 250 korun a na tři roky 490 korun. 

Mgr. Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí ČD

Sport

Šachisté z Rýmařova budou nově bojovat v krajské soutěži
V loÀské sezónû ‰achov˘ oddíl Jiskry R˘mafiov jasnû zvítûzil 
v okresním pfieboru a vybojoval jediné místo s postupem do vy‰‰í
soutûÏe. Hráãi budou novû svádût souboje na ãtyfiia‰edesáti ‰a-
chov˘ch polích v rámci krajské soutûÏe.
Tým Jiskry byl vloni jedním z favoritů na vítězství v okre-
sním přeboru a svou roli potvrzoval od prvních klání.
V prvním utkání jasně přehrál převážně juniorský tým
Krnova B 5:0 a v druhém oplatil Moravskému Berounu
překvapivou porážku z předchozího roku. V dalších zápa-
sech přišla vítězství nad týmy Bruntálu C a Města Albrech-
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Rýmařovský desetiboj 2017
XLI. ročník začíná

Kdo?
Sportovní nadšenci obou pohlaví každého věku
Dělíme se do sedmi kategorií:
ženy A do 40 let muži A do 44 let nově kategorie D pro děti 12–16 let
ženy B do 55 let muži B do 59 let
ženy C od 56 let muži C od 60 let

Kdy?
Od září do června; co měsíc, to jedna disciplína, tj. deset setkání za rok
(výmluva „nemám čas“ tedy neplatí)

V čem?
V deseti sportovních disciplínách:
turistika, cykloturistika lyžování
běh na 1 000, resp. 800/600 m stolní tenis
střelba ze vzduchovky vrh koulí
kuželky skok daleký
plavání běh na 60 m

Za kolik? 
Jednorázový příspěvek 200 korun, důchodci 150 korun, nad 70 let
a děti 100 korun

O co? 
O zlaté, stříbrné a bronzové poháry pro tři nejlepší v každé kategorii

Proč?
Abych měl pocit, že něco dělám pro své zdraví!
Abych zjistil, čeho jsem ještě schopen!
Abych se pravidelně setkával s partou sportovních nadšenců!

Neváhej a přijď!

V sobotu 10. září začínáme v rámci Rýmařovské 50 turistikou nebo
cykloturistikou.
Pěšky: ženy B, C, muži C a děti – 15 km, ženy A a muži B – 25 km,
muži A – 35 km
Na kole: muži A 65 km, ostatní kategorie 33 km

Přihlášky do soutěže přijímá Ing. Alena Jurášová, tel. 605 521 013
email: a.jurasova@seznam.cz.

O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou s výsled-
ky předchozích disciplín.

Jste srdečně zváni!

Kuželkáři z TJ Břidličná opět na špici
V sobotu 3. záfií se v bohumínské kuÏelnû konal republikov˘ turnaj tûlesnû
postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ zapoãítávan˘ do âeského poháru 2016, na kter˘ se
sjelo ãtyfiiatfiicet hráãÛ z celé âeské republiky.
Zastoupení jsme měli tentokrát jen v kategoriích TP a LP2. V kate-
gorii TP obsadili medailové pozice naši hráči, jako první Zdeněk
Dočkálek s výsledným počtem 484 bodů, druhý Miroslav Grebenár
(442 bodů) a třetí Bohumil Kocurek (366 bodů). V kategorii LP2 si
skvělým výkonem 421 bodů zajistil zlatou pozici Ivo Mrhal taktéž
z TJ Břidličná. Druhý skončil Jan Pavlosek z TJ Baník Ostrava (401
bodů) a třetí Jan Šmerda z Blanska (377 bodů).

Průběžné výsledky Českého poháru 2016
TP
1. Zdeněk Dočkálek – TJ Břidličná
2. Bohumil Kocurek – TJ Břidličná
3. Miroslav Grebenár – TJ Břidličná
LP1
1. Petr Kumstát – Blansko
2. Jiří Polášek – TJ Břidličná
3. Josef Kašpar – Horní Benešov
LP2
1. Ivo Mrhal – TJ Břidličná
2. Jan Šmerda – Blansko
3. Bohumil Bašný – Blansko

Mistrovství České republiky se bude konat 11. prosince v Blansku.
Z TJ Břidličná si účast na něm zajistilo pět hráčů – Dočkálek,
Kocurek, Grebenár, Mrhal a Polášek. JiKo

tic. Současně největší konkurent Bruntál B
v průběhu ztrácel, a tak již před posledním
vzájemným zápasem (který skončil remízou)
bylo rozhodnuto o rýmařovském vítězství.
Rýmařovský tým byl tvořen zkušenými mata-
dory, jako jsou pánové Martin Slovák, Jiří
Strakoš nebo kapitán Rostislav Mezihorák, ale
také odchovanci šachového kroužku. Student
gymnázia Jan Štefanišin dokonce plnil roli tý-
mové jedničky.

Postup je pro rýmařovskou šachovou komunitu
úspěchem. Nebylo potřeba vybojovat pouze
postupové místo, ale také zajistit dostatečný
počet hráčů, protože namísto pěti šachistů po-
třebných v okresním přeboru hraje utkání kraj-
ské soutěže už osm hráčů. 
První zápas svede šachový oddíl Jiskry
Rýmařov s domácím SK Kravaře 2. října 2016.
Doufáme, že se nám podaří v nové soutěži ob-
stát. Lukáš Pavlásek, ŠO Jiskra Rýmařov

Ilustrační fota: J. Vala

-16-2016  7.9.2016 14:31  Stránka 28



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2016

29

DOMOVNÍ P¤ÍPOJKY

• kanalizaãní    • vodovodní    • elektro

ODVODNùNÍ OBJEKTÒ

ELEKTROMONTÁÎNÍ PRÁCE

Kontakt: 
Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, R˘mafiov

pokornypavel2@seznam.cz, mobil: 608 830 881
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JAK VYJDE
Další číslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 23. 9. 2016
Uzávěrka pro vydání je ve čtvrtek

15. 9. 2016  do 12 hodin
Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

17/2016

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
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