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Zastupitelé zvolili starostu, 
místostarostku a radu mûsta

V RyÏovi‰ti si pfiipomenuli 220. v˘roãí 
zatãení generála Lafayetta

V SVâ probûhla pfiehlídka 
outdoorov˘ch filmÛ Snow Film Fest

Miroslav Václavek v jazzclubu 
pokfitil Îelezné vãely

Jazzov˘ festival nabídl i alternativu, 
reggae nebo latinu

ročník XVI.
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Z Rýmařova do světa

18. 4. 2005 - Latakie Moře v Latakii

Muzeum v Damašku Palmyra

Palmyra Dům v Maaloula Fota: archiv Z. Valouchové

Slah ad DinŘímský sloup v Latakii Vstup na hrad Salah ad Din
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Jak se žilo v Sýrii – 1. část
V nepravidelné rubrice, kterou jsme začali uveřejňovat na začátku letošního roku, nabízíme vyprávění o životě Rýmařovanů za hranicemi.
V dnešním rozhovoru představujeme Zdeňku Valouchovou, která žila dvaadvacet let v Sýrii, měla možnost tuto zemi procestovat křížem krážem,
poznat život tamních obyvatel, jejich zvyky, gastronomii i společenské vyžití a odvezla si mnoho zážitků, o které se podělí s našimi čtenáři.

rozhovor
Jaký byl důvod či první impuls
pro váš odjezd do Sýrie, jak
dlouho trvá cesta a kam mířily
vaše první kroky v této zemi? Co
bylo potřeba všechno vyřídit,
aby mohl člověk vycestovat?
Důvodem bylo manželství. Vzala
jsem si spolužáka z vysoké školy
- Syřana, a pak jsme společně od-
cestovali do Sýrie. Tuto zemi
jsem měla možnost navštívit už
v roce 1983 a pobývat tam asi tři
měsíce. To bylo v době, kdy
u nás ještě vládnul komunistický
režim. Rozhodnutí k trvalému ži-
votu v této zemi padlo na konci
roku 1989. Tenkrát jsme bydleli
v Brně, takže 17. listopadu 1989
jsem ještě na náměstí Svobody
cinkala klíči. Dalo se vytušit, že
se u nás budou dít změny. Přesto
jsem se rozhodla odcestovat, vše
bylo připraveno, sbaleno. 
Do Sýrie jsem měla možnost
cestovat autobusem, autem i le-
tadlem. Všechny tyto druhy pře-
pravy jsem vyzkoušela. Dalo se
cestovat i vlakem, tuto možnost
jsem ale nevyužila. Budeme ho-
vořit spíše o době před rokem
2011, kdy vše bylo normální –
nebyla válka ani konflikty.
Nejrychlejší spojení bylo po-
chopitelně letecky přímou lin-
kou z Prahy do Damašku s čes-
kými aerolinkami, člověk byl za
tři a půl hodiny na místě. Přímá 
autobusová linka vedla z jor-
dánského Amánu až do Prahy
a zastávky byly v centrálních
městech – Damašku a Latakii.
Jednou jsem i s dětmi cestovala
ze syrské Latakie do tureckého
Istanbulu a pak přímým spojem

přes Brno do Prahy. 
Můj druhý domov byl tedy v syr-
ském městě Latakia. Je to pří-
mořské město s 500 tisíci obyva-
teli, největší přístav v Sýrii, dru-
hý je Tartus. Užívala jsem si mo-
ře a sluníčka. V době mého od-
jezdu nebylo potřeba žádných
speciálních dokladů a víz. Dříve
byla nutnost vyřídit si vystěhova-
lecký pas. Tehdejší Českosloven-
sko neumožňovalo občanům vy-
cestovat z důvodu sňatku, jen za
předpokladu vrácení pasu, ob-
čanského průkazu, nesměli tady
vlastnit žádný majetek a museli
si vyřídit zmíněné vystěhovalec-
ké vízum. Mě to naštěstí nepo-
stihlo, vyjela jsem jako turistka
na klasický pas a celou dobu od
roku 1989 do roku 2012 jsem
v této zemi žila s tímto pasem.
Do Česka jsem se vrátila kvůli si-
tuaci, která v Sýrii nastala v roce
2011.
Jaký celkový dojem jste si z této
země odvezla? Co bylo pro vás
nejtěžší při vašem pobytu a nao-
pak na co vzpomínáte nejraději?
Když jsem přijela do Sýrie, měla
jsem už jednoho syna, který cho-
dil do čtvrté třídy. Všechno bylo
pro mě nové, neznala jsem jazyk,
proto jsem nemohla vykonávat
žádnou práci. Po půl roce jsem
čekala druhého syna, takže práce
v té době šla prozatím stranou.
Díky tomu, že jsem byla na ma-
teřské, jsem se naučila arabsky.
Překlenovacím jazykem byla
ruština a zvládala jsem trochu
i angličtinu – jsem věčný začá-
tečník. Arabština se zvládnout
dá, vzhledem k tomu, že žijete

v zemi, kde tento jazyk slyšíte
denně, ale musím říct, že není
snadná. Má základní odchylnosti
– jednak je to spisovná arabština,
která zní úplně jinak než hovoro-
vá, a já jsem odposlechem mezi
lidmi získávala tu hovorovou.
Naučila jsem se psát a číst, ale
u čtení je jeden zádrhel. Píšete je-
nom radikály – souhlásky, nepí-
šete samohlásky, ty se používají
jen v odborném tisku a podobně.
Člověk musí znát perfektně kon-
krétní slovo, aby ho doplnil do
kontextu. Pokud se někdo naučí
spisovnou arabštinu, tak napří-
klad na tržišti nebo v běžném ži-
votě obstojí hůř. Navíc arabština
má neuvěřitelných sedm druhů
hrdelních hlásek, a to byl pro mě
mnohdy problém ve výslovnosti.
Ani po tolika letech nemohu říci,
že je ovládám na sto procent. 
Po určité době jsem začala pra-
covat na univerzitě jako externí
pracovník v elektrotechnické la-
boratoři. Mám technické vzdělá-
ní, studovala jsem Fakultu elekt-
rotechnickou VUT v Brně, obor
Mikroelektronika. A protože
značky polovodičů jsou všude
stejné, mohla jsem pracovat dva
roky jako konzultant. Potom
jsem se naučila projektovat pod-
le syrských norem a vykonávala
jsem funkci samostatné projek-
tantky. Předtím jsem se musela
zaregistrovat ve svazu inženýrů
a post projektantky jsem zastáva-
la patnáct let.
Během tak dlouhého pobytu
v Sýrii člověk nasbírá řadu cen-
ných zkušeností, a to jak těch do-
brých, tak i těch horších. Pokud
bych měla hovořit o celkovém
dojmu z této země, tak život v ní
je daleko klidnější, pohodovější,
nikam se nespěchá, nebyl tam
stres jako v naší dnešní společ-
nosti. Řídila jsem své vlastní 
auto naprosto bezproblémově.
Český řidičský průkaz je v této
zemi platný. Na základě českého
řidičáku mně byl vystaven syr-
ský, který ovšem v Česku plat-
nost nemá. V Sýrii můžete zasta-
vit kdekoliv a je to akceptovatel-
né. Pokud zastavíte v místě, kde
to právě není moc vhodné, napí-
šete cedulku s telefonním číslem,
dáte ji za okno, a pokud bude
chtít někdo vyjet, tak vám jedno-

duše zavolá, přijdete, odjedete
a všechno probíhá v klidu a v po-
hodě. 
Nejtěžší pro mě bylo sžít se
s prostředím. Arabský svět
a Orient je úplně jiný. Je složité,
než člověk pochopí myšlení lidí,
než pochopí, jak je vše nastave-
no. Máte za sebou půl života
v jedné zemi a říkáte si, měla
bych se přizpůsobit, nebo nemě-
la? Kladete si spoustu otázek,
proč dělat věci tak a ne po svém.
Neříkám, aby člověk ztratil sám
sebe nebo svoji důstojnost, ale
když je slušný, ochotný a žije
v rámci určitých pravidel, dá se
žít úplně všude. Když jsem žila
v Latakii, necítila jsem opravdu
žádnou diskriminaci. Není prav-
dou, co se u nás říká o arabských
zemích, že například ženy mají
řadu zákazů či příkazů. Jistě, exi-
stují některé oblasti Sýrie, kde
bych takto žít nemohla. Je řada
velmi konzervativních oblastí,
kde je potřeba respektovat jejich
názor. Neplatilo to ovšem v pří-
padě Latakie, která byla moder-
ním městem, kde například dívka
šla v minisukni s kamarádkou,
která měla šátek a dlouhý kabát.
Byla tam náboženská tolerance
a před válečným konfliktem se
žilo úplně normálně. 
Syřané jsou tolerantní lidé a teď
přecházím do těch pozitiv. Jako
cizinka jsem byla velmi tolerova-
ná, dávali mi najevo svou úctu.
Když jsem například vstoupila
do autobusu, a v té době jsem by-
la ještě mladá, tak okamžitě vstal
starý pán a pouštěl mě sednout.
To bylo pro mě něco naprosto ne-
zvyklého. Člověk měl z výchovy
zakořeněn pravý opak, že mladší
mají vždy uvolnit místo starším.
V tu chvíli jsem se cítila nedobře,
ale věděla jsem, že když nepři-
jmu nabízené místo, mohla bych
ho urazit. Z těch pozitiv hodno-
tím asi nejvíce fakt, že si tam li-
dé dokážou hodně pomáhat.
Běžně si vypomáhají finančně.
Nemáš – já ti dám, aniž by dárce
očekával, že mu finanční dar ob-
darovaný vrátí. Potřebuješ něco –
vyhovím ti, dám ti, pomůžu ti.
Existuje tam opravdové lidství.
Šli jsme s manželem na procház-
ku, lidé se zdraví, aniž by se zna-
li. Pojďte na čaj nebo na kávu, je-Pohoří v Kasab
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den druhého zvou do bytu. Při
jedné návštěvě opravdu velmi
skromné domácnosti se s námi
hostitelé podělili o své poslední
dva pomeranče. 
Musím opět zdůraznit, že hovo-
řím o době před rokem 2011.
Dnešní situace je odlišná, v sou-
časnosti tam teče krev, děje se
spousta zla. Naposled jsem byla
v Sýrii letos na Velikonoce a na
Vánoce. Nikde už dnes není bez-
pečno. Nikdo vám nezaručí bez-
pečnou zónu. Dnes musíte letět
z Prahy do Frankfurtu nebo
Londýna, odtud do Bejrútu
a z Bejrútu taxíkem do Latakie.
Na cestě od hranic do vnitrozemí
Sýrie čeká třináct vojenských
checkpointů – hlídkových stano-
višť. Kontrola kufrů a aut, což je
samozřejmě v pořádku, protože
se alespoň nepašuje do země tolik
zbraní. Ovšem cesta netrvá jen tři
a půl hodiny, ale šest. Když pro-
jíždíte krajinou, vidíte jen samo-
paly a vojáky. Na budovách ve
městě visí velké portréty padlých
vojáků – mladých kluků, devate-
náct dvacet let, kteří zemřeli jako
hrdinové. Člověk si musí uvědo-
mit, že vchází do válečné země.
Rok a půl jsem v této válečné zó-
ně žila, slyšela dopadat rakety,

salvy a výbuchy a věděla přesně,
odkud zvuky přicházejí.
A co váš manžel, nechce se vrá-
tit za vámi do Česka?
Dlouho jsme o tom spolu hovoři-
li. Má v Sýrii svou rodinu stejně
jako já v Česku. Navíc tady mám
maminku, která těžce prožívala
každičkou zprávu o válce v Sýrii,
když jsem tam ještě žila. Přesto-
že ho lákám, aby přijel za námi,
mohl by učit na univerzitě, je ve-
lice vzdělaný a umí perfektně
česky, tak nechce. Má v sobě vla-
stenecké cítění, které ho drží,
a spíš obětuje „naši“ rodinu
v Česku za pobyt ve své vlastní
zemi, kterou nechce opustit. Je
pravda, že mě podporuje a měl
velkou radost z toho, že jsem 
udělala zkoušky nutné pro mou
novou práci. Jsme neustále v te-
lefonickém kontaktu.
Každému se dnes při vyslovení
slova Sýrie vybaví oblast, kde
probíhá občanská válka. Ozbro-
jené povstání si tam vyžádalo
k lednu 2014 více než 130 000
mrtvých, z nichž téměř třetina
byli civilisté. Pamatujete si, kdy
se rozhořel válečný konflikt?
To vím naprosto přesně. Bylo to
15. března 2011. Na to datum ni-
kdy nezapomenu a bylo to doslo-

va ze dne na den. První konflikt
byl zaznamenán ve městě Dará
a 23. března bylo napětí znát
i v našem městě Latakia. Byla
jsem sama doma a nevěděla, co
mám v tu chvíli dělat. Synové už
žili a studovali v České republi-
ce, manžel, který učil na univer-
zitě, byl v té době pracovně
v Damašku. Viděla jsem, že se
z ulic začali vytrácet lidé, rolety
obchodů byly zatažené a ovzduší
začínalo těžknout. Manžel mě te-
lefonicky informoval o tom, že
v Latakii jsou skupiny ozbrojen-
ců, kteří vyvolávají konflikty
mezi náboženskými skupinami.
Dříve vedle sebe žili v klidu
a míru křesťané, šíité, sunnité,
Arméni, Kurdové, prostě všichni
v souladu. Nabyla jsem dojmu,
že všechno bylo připravené,
zmanipulované a konflikt ne-
vznikl náhodou. 
Zpočátku jsem se o tuto proble-
matiku hodně zajímala a zdrojem
informací byl pro mě internet,
vysílání České televize i rozhla-
su, které jsme v Sýrii měli mož-
nost poslouchat. Zprávy našich
médií však informovaly neprav-
divě. Hovořily o tom, že bylo na-
padeno město Latakia, že je 
ostřelováno z moře, lidé utíkají,

nefunguje elektřina, internet, te-
lefon. A já seděla u počítače, pro-
hlížela internet, elektřina fungo-
vala. V televizi ukazovali vojen-
skou loď. Jenomže ta tam byla
vždycky, plula kolem pobřeží
a monitorovala své teritorium.
Takže mě udivila zkreslená infor-
movanost našich médií. Pokus
o změnu režimu v Sýrii byl ukáz-
kovým příkladem síly médií,
z nichž ty původní účelově, ty
další už z touhy po senzaci anebo
z pouhé neznalosti přebíraly ma-
teriály, které nejvíce vyhovovaly
ať už ideologickým nebo ko-
merčním účelům. Sama jsem
psala do Lidových novin a Mladé
fronty dnes. Na internetu jsem
odpovídala a reagovala na dota-
zy. A co se v Sýrii tedy nyní dě-
je? Aktuálně probíhající události
byly ve své podstatě pokusem
o svržení stávajícího režimu za
pomoci velmi širokého spektra
nástrojů – od zmanipulovaného
zpravodajství médií přes zneuži-
tí nespokojenosti mladých lidí 
s ekonomickou situací a jejich
touhy po větší svobodě až po or-
ganizované násilné útoky. JiKo 

(2. část rozhovoru Jak se žilo
v Sýrii přineseme v RH 23/2014)

Z kapsáře tety Květy

Vejminek
Odcházení na vejminek byl zvyk, který se u nás držel poměrně dlou-
ho. Hospodář, který předával statek mladšímu hospodáři, svému sy-
novi, odcházel na odpočinek. Ubytoval se v domě či jeho části k to-
mu určené většinou v rámci statku. Mělo to i praktickou funkci.
Starší předal zodpovědnost za statek tomu mladšímu a on mu na 
oplátku poskytl ubytování a stravu až do konce jeho života.
Dnes je situace jiná, málokdo má statek a do důchodu odcházíme ze za-
městnání. Zůstáváme bydlet ve svém bytě, o který se snad dokážeme
starat, přesto někde v nás zůstává nějaké přesvědčení, že bychom se
měli zbavit svého majetku, toho, co nás svazuje s minulostí a někdy
ztěžuje život. Doba je zlá, krize, je těžké udržet si dostatečně dlouho
práci a vydělat dostatek peněz. Současný vztah aktivní generace ke
starším je napjatý, penzijní systém považují ekonomové za zatěžující.
A proto se považuje někdy za samozřejmé, že starší předávají svůj

majetek svým dětem. Vždyť mají
svůj důchod, co by víc potřebo-
vali? Z některých příběhů až za-
mrazí. Jedna stařenka mi vypráví:
„Musím hodně šetřit, hlavně na
jídle, a tak jím většinu týdne
chleba s máslem nebo Ramou.
Chleba kupuju z předešlého dne,
to je výhodné. Někdy si přilepším
levným sýrem, polévkou. Ale na
Vánoce budu u dcery, našetřila
jsem nějaké peníze, dcera potře-
buje zrekonstruovat cosi v bytě.
No, a abych nepřijela s prázdnou,
každé z vnoučat dostane pětistov-
ku. Mám těch vnoučat sedm

a všechna se o Vánocích zastaví.“
Netroufám si bábince radit nebo nějak to komentovat. A ta stará usta-
raná paní ještě dodává: „Jsem sama, bydlet musím, ale teď – hrůza!
Dodělávají mi zimní boty. Ty nejsou levné... A léky taky musím mít.“
Německý sociolog Frank Schirrmacher ve své knize Spiknutí metu-
zalémů mluví dokonce o válce generací. Porodnost v Evropě klesá
a lidé se dožívají stále vyššího věku, nastává nová situace. Staří lidé
se ocitnou ve většině, sociální a zdravotní systém bude přetížen.
Jak na to? Děti by neměly odcházet za prací mimo Evropu, přistěho-
valci musí být plně integrováni, je třeba zapojit do práce matky s dětmi,
uvědomit si, co znamená aktivně stárnout. Odcházet tak nějak činorodě,
pracovat déle, pokud se na to cítím, pomáhat rodině jinak, např. s hlí-
dáním dětí, chodit do společnosti, předávat zkušenosti, dělat to, co nás
těší, pěstovat třeba ředkvičky, vstoupit do společenského dění, fyzicky
i intelektuálně se zapojit. Třeba mi namítnete, že je těžké být aktivní,
když jsem bez práce a musím počítat, aby mi vystačilo na nájem.
Senioři musejí ukázat, že mají co nabídnout. Doba, kdy bylo třeba
odcházet na výměnek, je dávno pryč.

Co v sobě máme, nám nikdy nepřijde víc vhod než ve stáří. 
(Schopenhauer)

Staří jsme? Ale jsme chytří? (Goethe)
Mnoho lidí stárne z pohodlnosti, už nechtějí nic dělat. (Masaryk)
Zachová-li člověk v životě řád, nepropadne zmatku. 

(pouštní otcové v Etiopii)
Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem! (Štefánik)
Zestárneme příliš rychle a zmoudříme příliš pozdě. (Werich)
Neříkejte, že nemůžete, když nechcete! Protože jednou přijde čas, kdy
budete chtít a nebudete moct. (Werich)

Si
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Pár slov... o podivném světě lidí
Před pár dny se po světě rozletěla
senzační zpráva o přistání modulu
Philae automatické vesmírné son-
dy Rosetta Evropské kosmické 
agentury na kometě Čurjumov-
Gerasimenko. Senzační z mnoha
důvodů. Sonda letěla deset let po
velice složité, šest a půl miliardy
kilometrů dlouhé dráze, která vy-
užívala přitažlivosti Země a Mar-
su k nasměrování k cíli vzdálené-
mu v současné době více než 
420 milionů kilometrů od Ze-
mě. A musela vyslat přistávací
modul o váze 100 kg (na kometě
však vážící jen jako jeden gram)
na nepravidelné těleso o velikosti
asi 2,5 x 4,5 km složené z 80 %
z ledu a řítící se vesmírem rychlo-
stí 60 tisíc kilometrů v hodině.
Přistávací modul se oddělil od
sondy ve výšce asi deseti kilomet-
rů nad povrchem komety a po se-
dmi hodinách kroužení a klesání
přistál na kometě. A nevědělo se,
na jaký povrch to bude, obdobně
jako při prvních přistáváních na
Měsíci. Jde o pevný materiál nebo
prach nebo firn, do kterého se mů-
že modul hluboce zabořit?
Pro normálního smrtelníka neu-
věřitelná věc, i když jaksi připou-
štíme fantastické schopnosti kon-
struktérů a jejich počítačů. Místo
přistání modulu bylo velice pečli-
vě vybíráno, nicméně stalo se to,
čeho se vědci obávali. Přistání sa-
mo o sobě nebylo ideální. Modul
měl problémy s tryskami a zřej-
mě selhalo i ukotvení. Proto dva-
krát poskočil a přistál až napotře-
tí. Přistál nakonec dobře, ale ob-
jevil se další problém – modul je
blízko svahu, který stíní, a během
dvanáctihodinového dne komety
na jeho solární panely svítí slu-
neční záření jen 1,5 hodiny.
Baterie nemohou dodávat potřeb-
né množství energie pro funkci
modulu a spojení se Zemí se pře-
rušilo. Vědci jsou ale již nyní na-
dšeni množstvím dat, která získa-
li. Před zatím posledním spoje-
ním se Zemí prý modul splnil až
80 procent primárních vědeckých
cílů. Mezi nimi bylo odebrání
vzorků povrchových vrstev ko-
mety k analýze či vyslání radio-
vých vln skrz kometu za účelem
poznání její vnitřní struktury.
Podle odborníků navíc není situa-
ce zcela ztracena. Vědci se poku-
sili podmínky zlepšit pootočením
modulu o 35 stupňů a zvednutím
o čtyři centimetry, aby největší
solární panel zachycoval co nej-

víc slunečního záření. Existuje ta-
ké možnost, že se kometa při své
cestě vesmírem sama natočí příz-
nivěji směrem ke Slunci.
Mateřská sonda Rosetta má při-
bližně tvar kvádru a váží tři tuny.
Elektrickou energii jí dodává
dvojice solárních panelů s rozpě-
tím 32 metrů. Sonda krouží jako
měsíc kolem komety a má studo-
vat toto těleso ještě celý rok.
Vědci doufají, že jim shromáždě-
né informace pomohou poodhalit
tajemství vzniku sluneční sousta-
vy před 4,6 miliardy let. 
Celá akce si vyžádala náklady ve
výši 1,6 miliardy eur, tedy částku
odpovídající ceně tří obřích airbu-
sů. Obrovská suma, jistě, ale dnes
a denně se k nám dostávají zprávy
o dění a událostech na Zemi, které
si vyžádaly a stále vyžadují daleko
větší oběti, včetně mnoha zmaře-
ných životů zcela nevinných lidí.
A nejde jen o válečné události vše-
ho druhu, ale i další problémy
vznikající proto, že lidská rasa ne-
dokáže řešit spory a rozpory způ-
sobem důstojným bytosti natolik
inteligentní - jednáním, empatií,
tolerancí, spoluprací.
Po většinu historie člověka na
Zemi byl jeho věrným průvod-
cem a také hlavním motorem ak-
tivity hlad. I dnes ještě na příbě-
zích ze života „primitivních“ ná-
rodů můžeme sami vidět, jak se
lidem v nejrůznějších prostředích
dařilo tuto potřebu uspokojovat –
sběrem, lovem, pěstováním rost-
lin a posléze zprostředkovaně za
pomoci průmyslové produkce
a obchodu. Velká část lidské po-
pulace se s otázkou hladu doká-
zala uspokojivě vyrovnat, v ně-
kterých zemích až příliš uspoko-
jivě. Jsou však země, jejichž oby-
vatelstvo dodnes decimuje nedo-
statek potravy, její nedostatečná
nutriční hodnota a kvalita.
Na druhé straně se podle Organi-
zace OSN pro výživu a zeměděl-
ství jedna třetina všech potravin
vyrobených pro lidskou potřebu
každoročně ztratí nebo promarní
na cestě mezi zemědělskými far-
mami a zpracovatelskými závo-
dy, tržišti, stravovacími zařízení-
mi a kuchyněmi. Je to celkem 
1,3 miliardy tun, které by stačily
uživit tři miliardy lidí! Ale to ne-
jsou všechny ztráty. Jídlem se na
mnoha místech neskutečně plý-
tvá. Nespotřebované jídlo v res-
tauracích, v obchodech, kde se
v zájmu „čerstvosti“ denně vyha-

zuje neprodané zboží. Z hlediska
marketingové strategie supermar-
ketů je rozumnější vysypat pře-
bytečná jablka do popelnic než je
zlevnit. V domácnostech se často
nakupuje zbytečně mnoho a vy-
hazují se nakoupené potraviny
„po lhůtě spotřeby“, přestože pů-
vodním smyslem tohoto označení
bylo informovat spotřebitele
o čerstvosti zboží, a nikoli o tom,
kdy by se už nemělo jíst. Ve
Spojených státech amerických 
údajně každá rodina vyhodí za
rok v průměru poživatelné potra-
viny v hodnotě asi třiceti tisíc ko-
run. U nás to asi bude méně, nic-
méně každý z nás se občas diví,
co všechno se ve městech octne
v popelnicích. Alespoň zčásti by
nepříznivé důsledky tohoto naše-
ho počínání odstranilo ukládání
organických zbytků do speciál-
ních popelnic, jejichž obsah se
následně zkompostuje. 
Ano, na jedné straně obrovské

prostředky vynakládané na hledá-
ní „božského“ bosonu, který ni-
kdo z běžných lidí neuvidí a ani
nedocení jeho existenci, obrovské
prostředky na hledání planet 
umožňujících život mimo sluneč-
ní soustavu, na které, i kdyby se
našly, se pro obrovské vzdálenosti
nikdo nedostane, cesty ke kome-
tám a řada dalších výzkumných
úkolů, o kterých nemáme ani po-
nětí… A i když se něco „vyzkou-
má“, chleba proto lacinější nebu-
de, spíše naopak, ale pro další roz-
voj lidské společnosti na dnešním
stupni vývoje je to nutné. Na dru-
hé straně je velice smutné, že stá-
le umírají lidé ve válečných kon-
fliktech a že hrozí konflikty další,
že více než 800 milionů lidí na ze-
mi hladoví a rozmařilost nejbo-
hatších nemá mezí. Zdá se však,
že žádná Organizace spojených
národů ani setkání nejbohatších
států světa s tím nic nenadělá… 

Miloslav Marek
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Aktuálně z města

Zastupitelé zvolili starostu, místostarostku a radu města
Ve ãtvrtek 6. listopadu se ve velkém
sále Stfiediska volného ãasu konalo
ustavující zasedání Zastupitelstva
mûsta R˘mafiova pro volební období
2014-2018.
Zahájení ustavujícího zasedání
se ujal podle zákona o obcích
nejstarší člen zastupitelstva
Václav Orlík. Po státní hymně
seznámil vedoucí odboru vnitř-
ních věcí Městského úřadu
Rýmařov Zdeněk Kudlák zastu-
pitele a veřejnost s výsledky ko-
munálních voleb, sdělil počty
mandátů jednotlivých stran
a hnutí a představil jmenovitě
všechny zastupitele.
Ing. Soňa Kováříková přečet-
la slib zastupitelů a následně

všichni členové zastupitelstva
složili u předsednického stolu
slib podle § 69 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, (obec-
ní zřízení) do rukou Mgr. Vá-
clava Orlíka.
Postupně byly odhlasovány ná-
vrhy na volební a návrhovou ko-

misi a také na dva uvolněné za-
stupitele – starostu a místostaro-
stu. Hlasováním pak bylo roz-
hodnuto všemi jedenadvaceti
hlasy, že volba starosty, místo-
starosty a členů rady města pro-
běhne tajným hlasováním a že
rada města zůstane sedmičlenná.
V průběhu hlasování se přihlásil
o slovo zastupitel Ing. Josef
Žižka, který přečetl prohlášení
České strany sociálně demokra-
tické:
Vážení zastupitelé, vážení obča-
né, dovolte, abych vás seznámil
s prohlášením zastupitelů zvole-
ných za ČSSD. Jako vítězná stra-
na jsme po volbách zahájili vy-
jednávání s druhou nejúspěšněj-

ší stranou SNK ED současného
starosty. Při respektování nejlep-
šího individuálního výsledku vo-
leb jsme nabídli funkci starosty
města současnému starostovi
s tím, že jako vítězná strana po-
žadujeme podporu na funkci mí-
stostarosty pro našeho kandidá-

ta. K jednání nedošlo, protože
náš návrh byl odmítnut s vysvět-
lením, že je již vytvořena koali-
ce strany starosty, KDU-ČSL,
KSČM a ODS. Takto vzniklá ko-
alice je pro nás nepřijatelná,
protože v ní zúčastněné strany
nikdy v minulosti nespolupraco-
valy, a proto se domníváme, že
koalice vznikla účelově proto,
aby byla upevněna individuální
moc a individuální řízení města,
které uplatňuje současný a de-
signovaný starosta. Proti tomu
naše strana nabízí a v minulosti
nabízela kolektivní řízení města.
Z toho důvodu zastupitelé zvole-
ní za ČSSD nebudou hlasovat
při volbě starosty města ani při
volbě rady města. Vyzýváme ty
zastupitele, kteří s naším názo-
rem souhlasí, aby hlasovali
shodně s námi.
Proti části prohlášení zdůvodňu-
jící nepřijatelnost koalice tím, že
„v ní zúčastněné strany nikdy
v minulosti nespolupracovaly“,
se ohradil zastupitel Ladislav
Žilka (KSČM). Diskuse nebyla

součástí programu této části jed-
nání, a proto dál nepokračovala. 
K názoru sociálních demokratů
se ostatní zastupitelé nepřiklonili
a v tajném hlasování byl znovu
zvolen současný starosta Ing. Petr
Klouda (SNK ED). Hlasovalo
pro něj patnáct zastupitelů, šest se
hlasování zdrželo. Do funkce mí-
stostarostky zastupitelé zvolili
Mgr. Marcelu Staňkovou, DiS.
(KDU-ČSL), ředitelku Diakonie
ČCE – střediska v Rýmařově,
stejným poměrem hlasů, jaký měl
starosta města.
Tajné hlasování pokračovalo
volbou zbývajících pěti členů ra-
dy města. Zvoleni byli Mgr.
Vlastimil Baran (SNK ED),
MUDr. Bohumil Servus (KDU-
ČSL), Mgr. Bronislav Koňařík
(KSČM), Ing. Tomáš Köhler
(BFAA Oldies) a Luděk Šimko
(PRO SZ).
Starosta Petr Klouda v závěru
jednání poděkoval volebním ko-
misím za jejich práci, dále všem
voličům, kteří mu dali své hlasy,
a díky vyslovil i bývalému mí-
stostarostovi Ing. Jaroslavu
Kalovi, který ve své funkci pra-
coval deset let. 
Zastupitelstvo města dále schvá-
lilo termín druhého zasedání
zastupitelstva města na 27. li-
stopadu v 17 hodin v sále
Střediska volného času na
Okružní ulici v Rýmařově. Na
programu jednání bude schvále-
ní jednacího řádu zastupitelstva
města, návrh na zřízení finanční-
ho a kontrolního výboru včetně
volby jejich předsedů a členů,
pracovní návrh rozpočtu města
na rok 2015, schválení poskyt-
nutí odměn neuvolněným čle-
nům zastupitelstva města a bod
různé. JiKo

Zastupitelé zvolili starostou města Ing. Petra Kloudu, který bude ve
funkci starosty čtvrté volební období

Ve funkci místostarostky se objeví žena, ředitelka Diakonie ČCE,
střediska v Rýmařově, Mgr. Marcela Staňková, DiS.

Jedenadvacet nových zastupitelů pro volební období 2014-2018 
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V pátek 14. listopadu se konal v Mahenově
divadle v Brně třetí slavnostní galavečer, kte-
rý pořádala poradenská a konzultační společ-
nost Magnus Regio k příležitosti slavnostní-
ho vyhlášení soutěže o nejkrásnější radnici
roku. 
Do soutěže bylo přihlášeno 73 radnic z mo-
ravských měst a krajů Vysočina, Hradeckého
a Pardubického, pro něž hlasovalo celkem
3 500 občanů z celé republiky. Rýmařovská

radnice se umístila v první desítce finalistů.
O konečném pořadí rozhodovali renomovaní
architekti a stavební odborníci. Vítězem se
nakonec stala prostějovská radnice, za ní ná-
sledovaly radnice v Polici nad Metují
a Hostinném. Zvláštní cenu si odnesla radni-
ce v Pusté Polomi, která vznikla podle slov
tamního starosty z opuštěné a zchátralé ne-
movitosti za pomoci evropských dotací.
Pořadí dalších radnic nebylo vyhlášeno, a tak

jsme se konečné umístění rýmařovské radni-
ce nedověděli. I tak je to pro naše město a je-
ho propagaci výborná zpráva. 
Součástí večera bylo i činoherní představení
Králova řeč, které svými hereckými výkony
ozdobili herci Ladislav Frej a Martin Sláma
a kterou režíroval Martin Stropnický. Celý
večer byl díky tomu silným a krásným zážit-
kem. 

Ing. Petr Klouda, starosta

Rýmařovská radnice mezi desítkou nejkrásnějších

Odbory MěÚ informují

Vaříte originální pokrm? Přihlaste se do kuchařské soutěže!

Polské partnerské město Ozimek
vyhlásilo v rámci projektu
„Kulturalnym szlakiem pogranic-
za / Kulturní stezkou pohraničí”
kuchařskou soutěž „Společná ku-
chyně česko-polského pohrani-
čí”. Až do konce roku mohou ob-
čané našeho města doručovat své
recepty na tradiční jídla či dezer-
ty osobně na podatelnu Městské-
ho úřadu Rýmařov, náměstí Míru
1, poštou na adresu Městský úřad
Rýmařov, odbor školství a kultu-
ry, náměstí Míru 1, 795 01 Rý-
mařov, nebo e-mailem na adresu

pleska@rymarov.cz.
Podmínkou účasti v soutěži je
přihláška účastníka s receptem
na přípravu regionálního pokr-
mu nebo dezertu včetně fotogra-
fie. Účastníkem soutěže může
být plnoletá fyzická osoba, která
má plnou způsobilost k právním
úkonům a splňuje podmínky sta-
novené v pravidlech, nezletilé 
osoby se mohou účastnit soutěže
pouze s písemným souhlasem
rodičů nebo zákonných zástup-
ců. Přihláška účastníka musí ob-
sahovat jméno, příjmení, adresu

a telefonní číslo účastníka, re-
cept s přesným uvedením postu-
pu a použitých surovin a fotogra-
fii jídla nebo dezertu.
Hodnocení receptů bude provádět
odborná komise jmenovaná orga-
nizátorem, přičemž se bude zamě-
řovat především na vztah jídla
k regionu, originalitu, snadnou
přípravu a estetická kritéria –
vzhled, barevnost, celkový dojem.
Cílem soutěže je vydání dvojja-
zyčné knihy receptů na vaření
a pečení (včetně fotografií) cha-
rakteristických pro pohraniční
regiony a předložených účastní-
ky soutěže. Smyslem soutěže je

zároveň rozvoj, propagace a pře-
dávání znalostí o tradiční kuchy-
ni v česko-polském pohraničí,
shromáždění znalostí o původ-
ních tradičních jídlech a dezer-
tech, aktivizace občanů v part-
nerských regionech, propagace
regionu prostřednictvím rozšíře-
ní kulinářské nabídky agroturis-
tických farem a restaurací, zvý-
šení atraktivity regionální ku-
chyně, oblastí a cestovního ru-
chu v obou partnerských měs-
tech. Vydaná publikace bude
k dispozici bezplatně.

Leona Pleská, odbor školství
a kultury MěÚ Rýmařov

Školství

U6 – úžasný svět techniky
Soutěž, která vás katapultuje do „Ligy výjimečných mozků“

Znáte soutěžní pořad České televi-
ze U6 – Úžasný svět techniky?
Tato edukativní soutěž plná poku-
sů a zážitků, ve které si soutěžící
mohou vyzkoušet fyzikální záko-
ny doslova na vlastní kůži, se na-
táčí v interaktivní expozici U6, jež
se nachází v atraktivním prostředí
industriální kulturní památky
Dolní oblast Vítkovice v Ostravě.
Soutěž je zaměřena na přírodní
vědy a jejich využití v reálném ži-
votě, má ambice divákům nazna-
čit, jak funguje svět kolem nás,
a chce jim vnuknout myšlenku, že
je lépe být tvůrcem než pouhým 

uživatelem techniky a technologií.
Do soutěže se mohou zapojit děti
ve věku 12 až 14 let, musí však jít
o zvídavé studenty, kteří mají zá-
kladní přehled ve fyzice, chemii,
biologii i historii a nebojí se pohy-
bu ani adrenalinového napětí.
A právě skupinku takových stu-
dentů vyslala naše škola 28. října
do Ostravy, aby se pokusili o vstup
do „Ligy výjimečných mozků“,
což je podtitul celé soutěže.
Pětičlenné družstvo složené ze
studentů tercie a kvarty neodradil
ani fakt, že den natáčení připadl na
státní svátek, a tak se David

Horňáček, Matěj Rampula, Ruben
Karapetyan, Lukáš Veigl a Pavla
Zieglerová vypravili reprezento-
vat naši školu do Ostravy.
Naše statečná a úspěšná „pětka“
začala natáčení v 7.30 ráno v bu-
dově U6 – v tzv. aréně mozků.
Soutěžící se dostali do podzem-
ních částí budovy, kde měli za 
úkol uhádnout, k čemu slouží

různé neznámé předměty, které
jim ukazoval průvodce celou sou-
těží pan Ducháček. Po úspěšném
překonání nástrah podzemí na na-
še studenty čekala v aréně mozků
magnetická skládanka, se kterou
si také hravě poradili. Následu-
jícím úkolem bylo najít v kata-
kombách různé indicie a podle
nich potom sestavit domácí kom-
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pas. Pak se prokousali kvízem se
záludnými otázkami, aby se do-
stali k dalšímu úkolu, souvisejí-
címu opět s magnetismem – po-
mocí magnetů měli dopravit au-
tíčko po dráze do cíle. Poté už
následoval pouze závěrečný úkol
– uhodnout jméno známého fyzi-
ka. Tuto hádanku se našemu tý-

mu podařilo vyřešit rychleji než
soupeřům, a tak naši studenti po-
razili ostravské družstvo z Gym-
názia Olgy Havlové a jako vítě-
zové si odnesli pěkné a hodnotné
ceny v podobě tabletů, triček,
školních pomůcek a spousty dob-
rot. Unavení, ale spokojení stu-
denti ukončili natáčení v 19.30

večer. Druhý den přivezli do
Rýmařova vítězství a potvrzení,
že právem patří do „Ligy výji-
mečných mozků“.
Pořad U6 – Úžasný svět techni-
ky se vysílá v České televizi na
programu Déčko každý pátek
v 15.40. Naše výjimečné mozky
můžete vidět v pátek 19. pro-

since. Určitě si nenechejte tento
díl ujít. Pokud byste náhodou pá-
teční vysílání nestihli, repríza
proběhne v neděli 21. prosince
v 11.30 na stejném programu. 

Jana Poláková, 
Pavla Zieglerová, 

Ruben Karapetyan, Lukáš Veigl,
Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Ze šuplíku do galerie
Gymnázium a Střední odborná škola
Rýmařov zve kulturní veřejnost na výstavu
studentských výtvarných prací, kterou jsme
nazvali Ze šuplíku. Svou tvorbu na ní předsta-
ví asi tři desítky studentů. Jak název výstavy
napovídá, většinově jde o práce, které studen-
ti nikdy nevystavovali a ani nezamýšleli vy-
stavovat, které si tvoří pro sebe, bez ohledu na
výtvarné techniky či směry. Někdy jde o malé

kresbičky na okrajích stránek sešitů, jindy
jsou to větší kresby, malby nebo fotografie. 
Je zajímavé sledovat, jaká témata si studenti
pro své kresby vybírají a které současné tren-
dy je ovlivňují. Mnozí se zabývají žánrem ja-
ponského anime, mezi kresbami převládají
portréty nebo figurální kresby, mezi fotografi-
emi tematika přírody.
Výstava bude zahájena 25. listopadu v 15 ho-

din vernisáží v Galerii Bořka Zemana v ko-
munitním centru gymnázia. Zasvěceným prů-
vodcem na „cestě do hlubin študákovy tvor-
by“ bude Bc. Michal Vyhlídal, který je býva-
lým studentem gymnázia. Poté zahraje skupi-
na Silent Shadows, složená z gymnazistů sou-
časných. Vystavená dílka si můžete prohléd-
nout do 19. prosince 2014. 

Gymnázium a SOŠ Rýmařov

Fota: archiv gymnázia
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Obyčejní lidé v neobyčejných časech
Občanské sdružení Respekt a to-
lerance vytvořilo pro rok 2014
putovní výstavu s názvem
Obyčejní lidé v neobyčejných ča-
sech. Jde o první z cyklu výstav,
jejichž prostřednictvím by sdru-
žení rádo seznámilo širokou ve-
řejnost s několika příběhy lidí,
kteří překonali velké utrpení, a ta-
ké s těmi, kteří v těžkých dobách
přestali myslet na sebe, na svoje
pohodlí i bezpečí a neváhali po-
máhat ostatním. 
Výklad historie se většinou za-
měřuje na panovníky, prezidenty,
vojevůdce, generály a jiné veliká-
ny. Na obyčejné lidi, kteří vyko-
nali velké činy v neobyčejných
časech a nebyli hnáni touhou do-
stat se do čítanek, se zapomíná.
Přitom jsou to právě oni, kdo tvo-
ří skutečné dějiny. Jejich výji-
mečnost spočívá v tom, že nezů-
stali neteční a chladní, ale naopak
se zapálili pro dobrou věc. 
Výstava bude k vidění v prosto-
rách gymnázia od 10. do 19. pro-
since. Bude slavnostně zahájena
10. prosince v 17 hodin úvodním
slovem Luďka Štipla, autora vý-
stavy i dokumentu a předsedy
sdružení Respekt a tolerance.
Studenti gymnázia představí osu-

dy jednotlivých lidí, poté bude
promítán filmový dokument
Deník Otty Wolfa a osudy jeho ro-
diny, jehož silný příběh je součás-
tí výstavy. Při vernisáži budete ta-
ké moci ochutnat židovská jídla.
Filmový dokument Deník Otty
Wolfa zachycuje osudy mohelnic-
kého rodáka Otty Wolfa, který se
v letech 1942–1945 se svými ro-
diči a sestrou Felicitas ukrýval
před nástupem do terezínského
transportu. Wolfovi žili v lesních
bunkrech, boudách a vesnických
půdách na Tršicku u Olomouce.
Celou dobu byla tato židovská ro-
dina odkázána na pomoc svých
křesťanských přátel a známých.
Otto, kterému v roce 1942 bylo
15 let, si život v úkrytech zazna-
menával do deníku. Na jeho zá-
kladě připravil autorský tým
sdružení Respekt a tolerance fil-
mový dokument. Originál deníku
se nyní nachází ve sbírkách US
Holocaust Memorial Museum ve
Washingtonu. Film byl úspěšně
představen na několika festiva-
lech u nás i v zahraničí. Po pro-
mítnutí dokumentu budou mít ná-
vštěvníci možnost besedovat s je-
ho autorem. 

Gymnázium a SOŠ Rýmařov
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Kulturní okénko města Rýmařova
Orlové se někdy spustí níže než slípky, ale slepice se ni-
kdy nevznesou do oblak. Ivan Andrejevič Krylov

Známá i neznámá výročíCitát:
21. 11. 1694 nar. Voltaire, vl. jm. Francois-Marie Arouet, francouz-

ský filosof, historik a spisovatel (zemř. 30. 5. 1778) 
– 320. výročí narození

21. 11. 1844 zemř. Ivan Andrejevič Krylov, ruský bajkář, drama-
tik a novinář (nar. 13. 2. 1769) – 170. výročí úmrtí

24. 11. 1864 nar. Henri Toulouse-Lautrec, vl. jm. Henri-Marie-
Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa, francouzský
malíř a grafik (zemř. 9. 9. 1901) – 150. výročí narození

28. 11. Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu
života, Den nenakupování (poslední pátek v listopa-
du), slaví se od roku 1992

29. 11. 1924 zemř. Giacomo Puccini, italský skladatel (nar. 
22. 12. 1858) – 90. výročí úmrtí

30. 11. 1874 nar. sir Winston Churchill, britský politik a historik,
nositel Nobelovy ceny za literaturu (zemř. 24. 1. 1965)
– 140. výročí narození

1. 12. Světový den boje proti AIDS – vyhlášen Světovou
zdravotnickou organizací v roce 1988

2. 12. 1944 zemř. Filippo Tommaso Marinetti, italský spisovatel,
politik, zakladatel futurismu (nar. 22. 12. 1876) 
– 70. výročí úmrtí

3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených – od roku
1993 (OSN)

4. 12. 1944 zemř. Alberto Vojtěch Frič, cestovatel, botanik a et-
nolog (nar. 8. 9. 1882) – 70. výročí úmrtí

6. 12. 1774 schválen Školní řád, který zavedl povinnou školní do-
cházku v českých a rakouských zemích pro děti od 
6 do 12 let – 240. výročí

6. 12. 1994 zemř. Josef Bláha, herec (nar. 8. 6. 1924) – 20. výr. úm.
9. 12. 1904 nar. Jára Kohout, herec (zemř. 23. 10. 1994) 

– 110. výročí narození
10. 12. Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné dekla-

race lidských práv Valným shromážděním OSN
v roce 1948, slaví se od roku 1950

12. 12. 1844 nar. Otýlie Sklenářová-Malá, herečka (zemř. 
23. 2. 1912) – 170. výročí narození

14. 12. 1854 nar. Vojtěch Hynais, malíř, autor opony Národního di-
vadla (zemř. 22. 8. 1925) – 160. výročí narození

16. 12. 1944 zemř. Glenn Miller, americký jazzový hudebník a di-
rigent (nar. 1. 3. 1904) – 70. výročí úmrtí

17. 12. 1914 nar. Alfréd Radok, režisér a dramatik (zemř. 
22. 4. 1976) – 100. výročí narození

Neila na světovém šampionátu v tanci
Ve dnech 29. října až 3. listopadu se v Liberci konal světový taneční
šampionát WADF (World Artistic Dance Federation). Rýmařovská ta-
neční skupina Neila reprezentovala Českou republiku v kategorii belly

dance v dětské a juniorské katego-
rii. Po období samostatného půso-
bení se do Neily vrátily také taneč-
nice TS Sheilla, pro které byla tato
soutěž první po návratu do „rod-
né“ taneční skupiny. Porota naše
výkony odměnila následovně:

Choreografie Dagmar Gajdošové byly v letošním soutěžním roce ve-
deny Regínou Jánskou a Michaelou Štefelovou. 
Taneční skupina Neila děkuje svým sponzorům za podporu, díky níž se
děvčata na šampionát mohla vydat. Upřímné poděkování patří firmám
Ingersoll Rand Uničov, Al Invest Břidličná, a. s., a dále MUDr. Vlastě
Rychlé, MUDr. Kristině Volkové a MUDr. Bohumilu Servusovi. 

Za TS Neila SVČ Rýmařov Kamila Cimbotová

Z kůlny zmizela 
sněžná fréza

Na tuhou zimu se spoustou sně-
hu se zřejmě připravuje zloděj,
který v Karlově pod Pradědem
odcizil sněžnou frézu. Ke kráde-
ži došlo v noci z 2. na 3. listopa-
du. Pachatel si pro benzínovou
frézu Ariens přišel do neuzamče-
né kůlny. Způsobená škoda činí
25 tisíc korun.

Přistižen při činu
Policisté z Rýmařova v těchto
dnech sdělili 22letému muži po-
dezření z přečinu krádeže.
Zadrželi ho 10. října i s lupem
přímo na místě činu, v neobýva-
ném domě v Jamarticích. Při vý-
slechu se mladík doznal ještě
k dalším krádežím. Do domu se
vloupal od letošního května už
třikrát a pokaždé odnesl něco,

co mohl zpeněžit: autodíly, radi-
átory, nářadí, elektrické kabely
nebo měděné trubky. Způsobil
škodu za více než 10 tisíc korun.

Cestou z restaurace
přišel o peněženku

Rýmařovští policisté přijali 
v úterý 11. listopadu oznámení
o krádeži peněženky. 61letý muž
o ni měl přijít v noci z 9. na 10. li-

stopadu v Rýmařově nebo cestou
z Rýmařova do Velké Štáhle.
Poškozený se toho večera bavil
v restauraci se dvěma neznámými
ženami a poté je s taxíkem odvezl
do Velké Štáhle. Po příchodu do-
mů zjistil, že mezitím přišel o pe-
něženku s hotovostí 4 500 korun,
platební kartou a doklady. 

komisař por. Bc. P. Jiroušková, 
skupina tisku a prevence Bruntál

-21-2014  19.11.2014 16:08  Stránka 10



Taneční skupina Move2you Střediska volného času Rýmařov získala
v loňské žebříčkové sezóně titul vicemistrů České republiky. Ten vy-
bojovalo na mistrovství České republiky v hlavní věkové kategorii duo
Mirka Rapouchová s Adamem Komůrkou. Na mistrovství Evropy, kte-
ré se konalo v italském Rimini, se naše duo probojovalo ze 120 dvojic
na 17. příčku, čímž obsadilo nejlepší pozici z celé české výpravy.
Stejně tak Libor Jacko v dětské mužské kategorii se svým sólem po-
stoupil v Rimini z Čechů nejdál.
Na mistrovství ČR vede dlouhá cesta. Když pominu přípravu a tvrdý
trénink, je třeba objíždět soutěže, dobře se umísťovat a sbírat body.
Nasbíranými body si tanečníci zajišťují postup z výkonnostní třídy
B do třídy A. V třídě A už dostávají nominace na mistrovství republi-
ky a bojují o účast ve finálovém kole mezi šesti nejlepšími. Na mist-
rovství Evropy a světa odjíždí z celé České republiky pět až deset nej-
lepších z každé kategorie. Někomu se dostat mezi ně nikdy nepodaří.
Děkuji Adamovi, Mirce a Liborovi za skvělé výkony, krásně odvede-
nou práci, prezentaci a přeji štěstí a úspěchy i na dalších soutěžích.
Letošní žebříčková sezóna 2014/2015 je opět v plném proudu.
Přípravy na soutěže probíhají intenzivně, kdykoliv je čas, v týdnu ne-
bo o víkendu. Chystáme sóla, dua a malou skupinu. Věnujeme přípra-
vě spoustu času, ale výsledky se dostavují, což je pro každého nejen
odměnou, ale i motivací.
Z naší první soutěže v Brně si nejmladší tanečníci Samuel Sedláček
s Jakubem Vystrčilem v kategorii duo mini (do 7 let) odvezli krásné 
5. místo. V kategorii dětí získali Libor Jacko s Annou Chlachulovou 
2. místo.
Na druhé soutěži v Orlové si v kategorii mini duo Samuel Sedláček
a Jakub Vystrčil vybojovali krásné 2. místo. V mini sólech skončil
Samuel jako semifinalista na 7. místě. V dětské kategorii duo třídy
B zvítězili a zlato si odvezli Libor Jacko s Annou Chlachulovou. V só-
lech hlavní věkové kategorie třídy B obsadila Pavlína Koutecká 5. mís-
to a Amálie Malovaná 2. místo. Malá skupina s názvem Ólázanas!

v hlavní věkové kategorii třídy B vybojovala 1. místo.
Ve třetí soutěži v Opavě v konkurenci tanečníků z celé republiky včet-
ně třídy A nasbírala taneční skupina Move2you rekordní počet medai-
lí – devět!
Třída B (celá Morava)
Kategorie mini duo – 3. místo Samuel Sedláček a Jakub Vystrčil 
Kategorie mini sólo – 4. místo Samuel Sedláček, 7. místo Julie
Táborská 
Kategorie děti duo – 2. místo Julie Táborská a Lucie Kalábová 
Kategorie děti sólo – 5. místo Lucie Kalábová 
Kategorie hlavní sólo – 1. místo Amálie Malovaná, 5. místo Pavlína
Koutecká
Kategorie hlavní malá skupina Ólázanas! – 1. místo
Třída A (celá ČR)
Kategorie děti duo – 1. místo Libor Jacko + Anna Chlachulová 
Kategorie děti sólo muži – 1. místo Libor Jacko 
Kategorie hlavní duo – 1. místo Mirka Rapouchová + Adam Komůrka,
5. místo Amálie Malovaná + Pavlína Koutecká
Kategorie hlavní sólo muži – 1. místo Adam Komůrka 
Kategorie hlavní sólo ženy - 2. místo Mirka Rapouchová
Je to pro nás jedna z nejúspěšnějších soutěží vůbec. Jsem neskutečně
šťastná, spokojená a pyšná na všechny své bojovníky. Přeji všem, ať se
jim daří i nadále. Hlavně bych chtěla poděkovat Mirce Rapouchové
a Adamu Komůrkovi za pomoc s přípravou dětí. Všem tanečníkům
hlavní věkové kategorie děkuji za spolupráci, energii, pomoc a neuvě-
řitelnou chuť do tance, rodičům za pomoc a podporu. Jste všichni su-
per tým. Foto a text: Petra Čechová, SVČ Rýmařov
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Sezóna tanečníků Move2you v plném proudu
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Kino Rýmařov
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Snow Film Fest letos hlavně o lyžování
Pfiehlídka outdoorov˘ch filmÛ Snow
Film Fest, snûhobílá sestra letní
Expediãní kamery, dorazila 14. listo-
padu i do r˘mafiovského kina. Letos
opût nabídla divákÛm v bezmála 
200 ãesk˘ch a slovensk˘ch mûstech
v˘bûr vítûzn˘ch snímkÛ z meziná-
rodních festivalÛ, tentokrát pfiede-
v‰ím o lyÏování.
Do čtyřhodinového pásma se ve-
šlo osm filmů. Kromě klasické
podívané, vizuálně strhujících
záběrů špičkových sportovních
výkonů, podpořených sugestivní
hudbou, se objevilo i téma spor-
tovního byznysu, nastolující 
otázku, jaký vliv má přísun turis-

tů do atraktivních destinací na
život jejich obyvatel.
V australském snímku Arslan-
bob (2013) Nicholase Covelliho
i v americkém Vaya a la Cumbre
(2012) dvojice Ollie Nieuwland-
Zlotnicki a Zach Ornitz se lyžař-
ská turistika vzývá jako nutná
podmínka pro rozvoj chudých
oblastí. Bohatá klientela bažící
po nevšedních zážitcích je zvána
do lyžařských středisek v Kyr-
gyzstánu, potažmo v Chile, do
míst, kde turistická centra teprve
vznikají. Nenabízejí luxusní po-
hodlí pro zhýčkané, ale nedotče-
nou přírodu a skvělé podmínky pro vyznavače freeridu. Lyžo-

vání na vlastní nebezpečí, adre-
nalin, krásná krajina, exotika, to
vše se tu předkládá na stříbrném
podnose výměnou za ekonomic-
kou vzpruhu.
Totéž z jiného úhlu pohledu na-
hlíží Peter Mortimer, tvůrce
snímku High Tension (USA,
2013). V reakci na zprávu o inci-
dentu pod vrcholem Mount
Everestu vytvořil portrét jeho
hlavních aktérů – švýcarského
skialpinisty Ueli Stecka a jeho 
italského kolegy Simone Mora.
Při aklimatizaci před loňským

nestandardním výstupem na
Mount Everest vyvolali ve dru-
hém táboře incident s tamními
šerpy a pod nejvyšším vrcholem
planety se tak strhnul vyhrocený
konflikt o to, kdo a jak má vlast-
ně právo na horu stoupat – spor-
tovci individualisti vyhledávající
nebezpečné cesty a nerespektují-
cí komerční zájmy, nebo davy
platících zákazníků, kteří jsou
zdrojem příjmů pro chudé šerpy,
nasazující v extrémních podmín-
kách denně život?
Hlubší a nepatetický portrét vý-
jimečného sportovce nabídl slo-Z A do K a zase zpátky Fota: snowfilm.cz

High Tension
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venský film Polárník (2014)
Pavola Barabáše. Málo známý
dobyvatel obou pólů Peter Valu-
šiak v něm vypráví o svých ús-
pěšných i neúspěšných pokusech
překonat hranice lidských mož-
ností v ledových pustinách, včet-
ně osamělého přechodu Antark-
tidy.
Zbývající čtyři filmy přehlídky
byly náročných témat prosté, je-

jich hlavním smyslem bylo na-
bídnout skvělou podívanou, ně-
kde s humorem, jinde s umělec-
kou ambicí. Na propojení fasci-
nujících záběrů a hudby je posta-
ven krátký snímek Icefall (Švý-
carsko, 2014) Josepha Areddy-
ho, zachycující lezce na norském
obřím ledopádu The Frost Giants.
Filmy Huevo (ČR, 2014) On-
dřeje Švihálka, Z A do K a zase

zpátky (Rakousko, 2014) Johan-
nese Hoffmanna a Simona Plat-
zera a Supervention (Norsko,
2013) Filipa Christensena a Eve-
na Sigstada spojuje základní mo-
del příběhu, jehož aktéři – sku-
pinka sportovců typu Evropan
do 30 let – putují za adrenalino-
vými zážitky. Ať už se skandi-
návskou lehkostí, českým humo-
rem nebo rakouskou snahou pro-

měnit freeridisty v myslitele se
veškerá pozornost obrací na za-
chycení sportovních výkonů. Až
na tragickou pointu českého fil-
mu Huevo jedna velká bezsta-
rostná jízda.
Snow Film Fest jako každoročně
provází soutěž. Hlasovat pro
„svůj“ film mohou diváci na we-
bu www.pohora.cz/snow-film-
fest/soutez. ZN

Rozloučili jsme se

Dagmar Janošťáková - Rýmařov ....................................... 1956
Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Marta Dutkiewičová - Rýmařov ......................................... 80 let
Marie Půdová - Rýmařov .................................................... 80 let
Anna Lišková - Rýmařov .................................................... 81 let
Zdenka Valouchová - Rýmařov .......................................... 82 let
Eduard Nétek - Rýmařov ..................................................... 82 let
Anna Várošová - Rýmařov .................................................. 83 let
Edmund Casciani - Janovice ............................................... 85 let
Drahomíra Dostálová - Rýmařov ........................................ 88 let

V nedûli 7. prosince se uskuteãní poslední vítání dûtí v tomto roce. 
Rodiãe nov˘ch obãánkÛ R˘mafiova dostanou písemnou pozvánku.

Dne 27. listopadu oslaví manželé
Antonín a Marie Zahradníčkovi

60 let společného života
K tomuto krásnému životnímu jubileu 

a vše nejlepší do dalších let přejí z celého srdce
syn Antonín, dcera Jana, Jitka, vnoučata a pravnoučata

Nic víc už ti nemůžeme dát, 
jen kytičku na hrob a tiše vzpomínat.

Odešla jsi, ale zůstala v srdcích
těch, kteří tě měli rádi.

Dne 7. prosince 2014 
vzpomeneme 25. smutné výročí chvíle, 

kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka a babička, paní 
Inge Bahníčková-Casciani 

z Janovic u Rýmařova.

S láskou stále vzpomíná syn Jaroslav s manželkou Vladanou

Besedy a výstavy v knihovně
listopad Lenka Schwarzová výstava obrazů 4. – 28. listopadu
prosinec Vánoční výstava

Provozní doba knihovny
pondělí 9.00 – 17.00 úterý 9.00 – 17.00
středa zavřeno čtvrtek 9.00 – 17.00
pátek 9.00 – 17.00 sobota 8.00 – 11.00

Více na www.knihovnarymarov.cz

Skupina Variace hledá zpûváka - bas. Zájemci se mohou dostavit
bûhem ledna 2015 na zkou‰ku. KaÏd˘ ãtvrtek od 19 hodin do ZU·
R˘mafiov, âapkova 6.
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Přijďte sníst výstavu!
Před šesti lety se v rýmařovském muzeu konala vý-
stava Pečený šperk aneb Výstava k sežrání. Studenti
ZUŠ Rýmařov tehdy prezentovali šperky z perníku
a výstava byla po slavnostním zahájení snězena.
Rozhodla jsem se po letech tuto výtvarnou akci zo-
pakovat a vyzvala jsem ke spolupráci jednak ty,
kteří se na výstavě tehdy podíleli, ale tentokrát také
rýmařovské výtvarníky různých oborů, dospělé
navštěvující kreativní tvorbu v SVČ, studenty ZUŠ
a gymnázia. Jistě bude velmi zajímavé sledovat
různé přístupy k tvorbě u tak odlišných osobností.
Jak název výstavy napovídá, nepůjde tentokrát jen
o šperk perníkový, ale objeví se i šperky z jiných
„jedlých“ materiálů. Výstava bude slavnostně za-
hájena vernisáží, úvodním slovem a hudbou 
12. prosince v 17 hodin a poté budou návštěvníci
vyzváni ke snězení vystavených exponátů. V mu-
zeu zůstanou fotografie šperků, které si budete mo-
ci prohlédnout v galerii Pranýř po zbytek prosince.
Tak neváhejte a přijďte se zakousnout do umění! 

Kamila Hýžová-Pánková

Máte doma předměty z Hedvy?
Městské muzeum Rýmařov v rámci projektu
„Krása, která zahaluje“, který je spolufinan-
cován z fondu mikroprojektů Euroregionu
Praděd a městem Rýmařov, vytvoří v prosto-
rách Hedvy externí expozici o textilnictví na

Rýmařovsku. Máte-li doma nějaké látky, ob-
lečení, dokumenty, fotky, plakáty či jiné
předměty týkající se textilních závodů
Rýmařovska a chcete-li je zapůjčit do stálé
expozice, přineste nám je prosím ukázat do

Městského muzea Rýmařov v otevírací době
v pracovních dnech nebo nám napište na 
emailovou adresu vyhlidal.muzrym@se-
znam.cz. Budeme rádi za každou spolupráci. 

Michal Vyhlídal
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Organizace a spolky
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Poděkování sponzorům
Dovolte mi, abych jménem členů Dětského rybářského kroužku při
MO ČRS Rýmařov poděkoval všem, kdo se nám rozhodli jakýmko-
liv způsobem pomoci, ať to bylo formou materiální podpory či fi-
nančního daru.
Zde si dovoluji uveřejnit jména osob či institucí, které nám v uply-
nulém roce věnovaly sponzorský dar: město Rýmařov, MO ČRS

Rýmařov, Ladislav Mácka – Kompletní stavební práce, Alfred
Heinisch - firma KSI, pan Kužela – firma Zahrádkář, firma Lamont,
Jan Batla, paní Hučínová, manželé Záhorovi, Jaroslav Bigas, firma
Thema – Rybářské potřeby.
Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme a ještě jednou děkujeme.

Jaromír Čech, vedoucí kroužku

-21-2014  19.11.2014 16:10  Stránka 18



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 21/2014

19

Miroslav Václavek v jazzclubu pokřtil Železné včely
Přesně před čtyřmi lety křtil
Miroslav Václavek v rýmařov-
ské čajovně svou knižní prvoti-
nu Člunky, v níž s odstupem
a přitom s intenzivní básnickou
obrazností vykreslil Rýmařov
svého dětství a mládí. Letos na
jaře mu vyšla druhá próza s ná-
zvem Železné včely. V té opustil
rovinu subjektivních zážitků
a vstoupil na pole historie – do

doby druhé světové války.
Žádný válečný konflikt nevzniká
zčistajasna, a tak i autor Želez-
ných včel svůj příběh začíná v ro-
ce 1922, v městečku Friedrich-
stadt, jehož obyvatelé žijí své
všední životy, pracují, prožívají
lásku, touhu, nevěru i bolest tak
jako lidé kdekoliv jinde. Jejich ži-
voty ale záhy poznamená souhra
dějinných okolností a absurdita

osudu. Zdejší muniční továrna,
která během krize upadá, se po
vypuknutí války rozběhne na pl-
né obrátky. Její zaměstnanci mají
o práci postaráno, ale to, co vzni-
ká pod jejich rukama, začne brzy
zabíjet jejich děti.
Václavek píše o válce, konkrétně
o konfliktu původních spojenců –
nacistického Německa a stalini-
stického Sovětského svazu, nepíše

však standardní historický či vá-
lečný román. Opírá se o skutečné
události, ale fakta slouží jen k za-
kotvení příběhu v realitě. Nevybí-
rá si jednoho hrdinu nebo stranu
konfliktu, kterým by autorsky fan-
dil. V jeho románu vlastně ani ne-
jsou hrdinové, jen lidé tlačení 
okolnostmi k absurdním činům,
figurky na šachovnici, donucené
podílet se na dějinném masakru.

Jazzclub

Jazzové křtiny

Jazzclub SVâ R˘mafiov pozval milovní-
ky kvalitní muziky, ale i literatury na
listopadov˘ Jazzov˘ festival. Ani letos
nezÛstal program vymezen úzce jaz-
zovû, ale nabídl i dal‰í hudební Ïánry –
alternativu, reggae nebo latinu.
Pořadatelé tentokrát festival pře-
sunuli přímo do budovy SVČ
a využili všechny koncertní pro-
story, které nabízí. Co sál, to jiná
atmosféra a akustika. Páteční část
festivalu se odehrála v kině a ma-
lém sále, v sobotu se hudebníkům
a publiku otevřel i velký sál.
Nutno konstatovat, že akusticky
nejlépe působilo kino, malý sál
právě naopak.

Páteční program (7. 11.) a celý
festival odstartovala místní čtveři-
ce (s nepostradatelným počítačem
Pepou pětice) We Play Aparát
s porcí surového popu, jenž ob-
sáhne temnotu kachnobeatu i sub-
tilní lehkost staré čínské poezie.
Hladinu ještě subtilnější, až intim-
ní, pak před posluchače rozpro-
střela dvojice Kieslowski. Kláve-
sistka Marie Kieslowski a kytaris-
ta David Pomahač představili pís-
ně „o lásce, stárnutí a loučení“
z čerstvého, právě teď v listopadu
křtěného alba Mezi lopatky, jemuž
vtiskli žánrový cejch urban folku.

Poslední páteční koncert se kvůli
dostatku tanečního prostoru pře-
sunul do malého sálu. Jeho prota-
gonistou byla kapela Poletíme?,
která rovněž aktuálně pokřtila no-
vé album Turbošansón. Finálový
páteční koncert v rytmu rozverné-
ho punk-country návštěvníkům
festivalu doplnil energii a připra-
vil je na věci příští (sobotní).
Na programu druhé části festi-
valu (8. 11.) se vedle jazzclubu
podílely dvě základní umělecké
školy – z Rýmařova a Krnova.
Rýmařovský školní ansámbl
Zuškaband totiž do jazzové pře-
hlídky zapojil svůj každoroční

Koncert na schodech a tentokrát
přivezl i hosty – krnovský dixie-
land Jazzsle, složený z poslu-
chačů hudebního oboru ZUŠ
Krnov. Jazzsle společný koncert
ve velkém sále zahájily příjem-
nou show plnou jazzových skla-
deb i remaků. Její protagonisté
zároveň obohatili českou slovní
zásobu objevem půvabného slo-
va zpíveň (neboli zpívaná pí-
seň). Jazzsle se zapojily i do ná-
sledujícího vystoupení Zuška-
bandu, který se představil sérií
orchestrálních provedení zná-
mých hitů a filmových melodií.

Po úvodu přehlídky v režii hu-
debních škol se publikum přesu-
nulo do komornějších prostor ki-
na, kde se uskutečnil křest nové
knížky Miroslava Václavka Že-
lezné včely. Autorské čtení z dru-
hé prózy místního rodáka, pro-
středního z trojice umělecky čin-
ných bratrů Václavkových, hu-
debně doprovodila rýmařovská
alternativní kapela Sibérija. Její
bubeník, výtvarník a grafik Ro-
man Karel, který ilustroval Vá-
clavkovu knižní prvotinu Člun-
ky, se poté ujal pobryndání no-
vokřtěnce sektem.
Závěr Jazzového festivalu probě-
hl opět v malém sále a nabídl ješ-
tě dva koncerty. Očekávané nové

album power-folkaře Jindry Ho-
lubce sice tento fenomenální ky-
tarista a pěvec chvílemi takřka 
operní nepřivezl, neboť se stále
natáčí, ochutnávku z něj ovšem
ano. A tak bylo lze se vlniti do la-
tinskoamerických rytmů a nechat
se unést gradujícími zpívněmi až
do finále. To patřilo polským hos-
tům přehlídky, kapele Pop Marlej
z Opole, jejíž repertoár osciluje
mezi reggae, hip hopem, hardco-
rem a jazzem.
Letošní Jazzový festival proběhl
v rámci česko-polského projektu
Kulturní stezkou pohraničí za
podpory Evropského fondu pro
regionální rozvoj Překračujeme
hranice. ZN

Poletíme?

Pop Marlej

Kieslowski
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„Druhou světovou válku a všech-
no, co přinesla, nazývám tragé-
dií. Obrovskou a ničím předtím
ani potom neměřitelnou. Tako-
vou, která nemá vítěze, jen oběti.
A to na všech stranách,“ shrnuje
Miroslav Václavek. Její důsledky
podle něj trvají dodnes: „Stačí se
rozhlédnout po našem sudetském
Rýmařovu. S oním kataklyzma-
tem válečných i poválečných
skutků násilí jsme se začali vyrov-
návat teprve před nedávnem. A to
jak nápravou křivd spáchaných
na tvářích měst, tak i na jeho bý-
valých obyvatelích,“ dodává 
autor.
Hlavní myšlenku románu, „že ja-
kákoliv smlouva s ďáblem, i ta
zdánlivě malá, která nám dodává
pocit alibismu, kdy voličským
hlasem můžeme propustit satana
na náš svět, nám dříve či později
vystaví účet,“ symbolizují titulní
„železné včely“, střely vyrobené
v německé fabrice a paradoxně
používané sovětskou armádou
proti vojákům Wehrmachtu.
Jednou z těchto včel nechá autor
potměšilou náhodou zabít Paula
Kleina, syna dělníka z továrny

Mauser ve Friedrichstadtu, a to
právě tou, kterou jeho otec zvedl
několik let předtím z podlahy,
když se zakutálela. 
Není to ovšem jediná bizarní
smrt, na kterou v románu narazí-
me. Smrt je v něm totiž přítomná
na každém kroku, svou četností
udává rytmus vyprávění a možná
překvapivě vnáší do jeho úsečné-
ho tempa momenty baladické
a uklidňující. Postavy se totiž ne-
jednou v momentě smrti vymaní
z brutální reality, vrací se „do-
mů“, ke svým blízkým, a dojdou
tak jakéhosi smíření:
Nejdříve to oslnivě zasvítilo a pak
se ozvala hrozná rána, která
z Heinze málem strhla uniformu
a srazila ho k zemi. Neztratil vě-
domí, a tak viděl, jak střepina
z granátu v jediném okamžiku
přeťala krkavici nadporučíka
Baumgartnera a on zůstal stát
a zdálo se, že chce tu krev, co mu
vystříkla z krku, levou rukou chy-
tit a vrátit ji zpět. Ta scéna trvala
jen pár vteřin. Pak se nadporučí-
kovi podlomily nohy a spadl na
záda. V pravé ruce pořád svíral
pistoli a levou ukazoval na cosi

před sebou. Pak mu ruka klesla
a svezla se vedle těla a jeho krev
už vytékala úplně pomalu a pila ji
zem.
Heinz netušil, že se nadporučíko-
vi zdálo, že se pořezal při holení
a sahá rukou do skříňky pod zr-
cadlem, aby tam našel ledek, kte-
rým si pokaždé zastavuje krev,
aby ho nehubovala jeho hezká
mladá žena. Slyšel ji na tom pol-
ském poli volat na něj z kuchyně:
„To se neumíš holit, prosím
tě?Kdo to má pořád prát?“ A di-
vil se, odkud se bere v jeho kou-
pelně ta mlha, v níž končila jeho
ruka, a on pořád nemohl najít to
úzké kovové pouzdro s ledkem.
Zvláštního napětí autor docílil
střídáním věcného tónu strohých
vět s hlasem básnickým. Poetické
momenty však nepůsobí jako od-
lehčení, ale naopak umocňují úči-
nek úsečně podaných výjevů ná-
silí. Čtenář tak nemá příležitost se
nechat ukolébat, častokrát je bru-
tální scénou nepříjemně zasko-
čen, ba otřesen. Z kolotoče násilí
a smrti pomohou postavám vy-
stoupit teprve američtí vojáci –

jejich rozhodnutí ušetřit německé
civilisty je gestem přece jen hero-
ickým, ale de facto nevyhnutel-
ným.
Miroslav Václavek svou druhou
prózu pokřtil opět v rodném Rý-
mařově, jemuž dal přednost před
Prahou i Českými Budějovicemi,
kde ji po jarním vydání už stihl
také představit. Autorské čtení
prokládané hudebními vstupy ka-
pely Sibérija proběhlo v sobotu 
8. listopadu v kině jako součást
programu Jazzového festivalu.
V současné době vzniká třetí pró-
za Miroslava Václavka, zatím prý
„v hlavě“. Detaily autor ještě pro-
zrazovat nechce: „Chci ji po-
jmout poněkud více odlehčeně
než Železné včely, abychom se
v ní spolu sešli v dobrém a hez-
kém. Ale na druhou stranu zase
tak, abychom se v ní poznali, i po-
kud jde o naše negativa, protože
to hrozně moc potřebujeme.
Nahlédnout do minula jako do zr-
cadla, abychom mohli vidět dne-
šek a možná i kousek toho, co bu-
de,“ prozrazuje o chystané knížce
Miroslav Václavek. ZN

Z okolních obcí a měst

V Ryžovišti si připomenuli 220. výročí zatčení generála Lafayetta
Slavnostním odhalením pamûtní des-
ky na Lafayettovû domû v RyÏovi‰ti
a salvami z dûla si v sobotu 8. listo-
padu pfiíznivci historie a obãané pfii-
pomenuli 220. v˘roãí zatãení gene-
rála Lafayetta.
Gilbert du Motier, markýz de La
Fayette (6. září 1757 – 20. květ-
na 1834) byl osobností nejen ev-
ropského, ale i celosvětového
významu. Účastnil se počáteční
fáze francouzské revoluce, též 
americké války za nezávislost
a byl velmi dobrým přítelem
George Washingtona. V přední
části Bílého domu ve Washing-

tonu stojí Lafayettův park s jez-
deckou sochou generála. 
Osud generála Lafayetta je ovšem
spjat i s městečkem Ryžoviště.
Právě před 220 lety, v sobotu 8. li-
stopadu 1794, byl totiž francouz-
ský generál na útěku z Olomouce
dopaden právě v Ryžovišti. Zajetí
generála Lafayetta popisuje ve
své knize Geschichte der Stadt
Braunseifen (Dějiny města Ryžo-
viště) z roku 1910 místní spisova-
tel Josef Schmid-Braunfels. Ge-
nerálův úkryt tehdy vyzradil ko-
želuh Josef Drechsler. Městský
správce Josef Richter se svými se-

Lafayettův park v přední části Bílého domu ve Washingtonu s jezdec-
kou sochou generála
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dmi čeledíny Lafayetta zajistil,
dopravil jej do dnešního Lafayet-
tova domu v Ryžovišti a ještě téže
noci byl generál převezen zpět do
Olomouce.
Občané Ryžoviště si tuto událost
připomněli novou pamětní des-
kou, odhalenou na Lafayettově
domě. O její výrobu se zasloužil
majitel olomouckého hotelu
Lafayette a štědrý dárce Pavel
Odstrčil, na jehož náklady pa-
mětní deska vznikla. „Historii
mám rád, je to takový můj koní-
ček. Nejvíce se samozřejmě zají-
mám o život a odkaz generála
Lafayetta. V Olomouci jsme na

jeho počest odhalili pamětní
desku již v roce 1997,“ řekl
Pavel Odstrčil. Právě v Olo-
mouci byl generál vězněn po za-
tčení v Ryžovišti před 220 lety.
„Ryžoviště navštěvuji pravidel-
ně. Pořád mi vadilo, že na
Lafayettově domě je deska jen
v němčině, rozhodl jsem se to
proto napravit,“ dodal majitel 
olomouckého hotelu. Spolu
s ním se na vzniku pamětní des-
ky podílela také majitelka
Lafayettova domu v Ryžovišti
Ladislava Švejcarová, která se
svou rodinou dům před dvaceti
lety zachránila před zánikem.

„Osobně si Ladislavy Švejcaro-
vé a její rodiny nesmírně vážím
za všechno, co pro naši obec 
udělala. Má v Lafayettově domě
i svou firmičku. Velký dík za za-
chování památky na zatčeného
generála patří Františku a Mar-
tinu Rechtorikovým, amatérským
historikům, kteří píší o Ryžovišti
a někdejším sovineckém panství
knihy,“ vyzdvihla Eva Lašáko-
vá, starostka Ryžoviště.
Obec Ryžoviště ve spolupráci se
Základní a Mateřskou školou
Ryžoviště vyhlásila výtvarnou
soutěž zaměřenou na postavu
generála Lafayetta. Výstavu ko-

pií dobových pohlednic Ryžo-
viště, drobných historických 
artefaktů a výtvarných prací mě-
li možnost zhlédnout návštěvníci
v den odhalení pamětní desky
v multifunkčním domě. Vítězné
kresby vyhodnotili společně se
starostkou obce také Pavel Od-
strčil a Ladislava Švejcarová.
První místo v mladší kategorii si
odnesla Anežka Kvapilová, dru-
hé Zuzana Beránková a třetí
Štěpán Kvapil. V kategorii star-
ších žáků zvítězila Patricie
Kebísková, druhý byl Tomáš
Šebesta a třetí Matěj Němec. 

JiKo

Zleva historik Ryžoviště František Rechtorik, starostka Eva Lašáková
a Pavel Odstrčil

Ladislava Švejcarová a Pavel Odstrčil odhalují pamětní desku

Mladí výtvarníci čekají na vyhlášení výsledků výtvarné soutěžeNová pamětní deska na Lafayettově domě v Ryžovišti

Uspávání broučků 2014
Prší, prší, jen se leje, kam koníčci pojede-
me? Pojedeme za dětmi, uspat berušky
a broučky. Tento popěvek se mohl stát 
6. listopadu ústředním, vždyť z mraků se
řinuly proudy deště. Ale ani nepřízeň po-
časí neodradila malé a velké účastníky
každoroční akce Uspávání broučků
v Břidličné přijít na zábavné odpoledne
a do večerního lampiónového průvodu
s ohňostrojem. 
Opravdu se již stalo tradicí, že Studentský
klub Břidličná při ZŠ pořádá na podzim
program pro malé děti v doprovodu do-
spělých, ale i školáky a starší mládež.
Připravuje atrakce, jako je skákací hrad, 

opičí dráha, možnost povozit se na koni
(ve spolupráci s JK Jestřábí, o. s.), nejrůz-
nější soutěže, ale i příležitost procvičit
mozkové závity při luštění rébusů a kvízů.
Všichni si mohou ověřit své vědomosti
a pohybové schopnosti, ale i kreativitu. 
Zlatým hřebem večera je poslední prolet
broučků s lampiónky a následný ohňo-
stroj. Nejinak tomu bylo letos, ani déšť ni-
komu nepokazil náladu, a proto se sešlo
neuvěřitelných 90 soutěžících, kteří byli
po splnění všech disciplín odměněni drob-
nými cenami od sponzorů: Teva Pharma-
ceuticals CR, s. r. o., VZP ČR a MF Dnes. 

Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná
Foto: SK Břidličná
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Z historie okolních obcí

Záhadné zmrtvýchvstání oběšeného „mincfalšera“ z č. 13
Minulost je kniha, v níž můžeme
stále nacházet něco nového, sa-
mozřejmě s patinou starých časů.
Stačí se projít některou z obcí
Rýmařovska a pradávné příběhy
jako by se samy nabízely. Mnohé
domy jsou na svém místě i půl ti-
síciletí a mohly by vyprávět pří-
běhy téměř neuvěřitelné, tak jak
se postupně za ta staletí nastřáda-
ly. Tak třeba v Lomnici dům 
č. 13 (dle starého číslování) je na
první pohled zcela nenápadný
a přece... O tom je náš příběh.
Na zbořeništi z dob válek po ro-
ce 1621 jej znovu postavil nějaký
J. G. Schindel v roce 1690, po
něm jej upravil na zámečnickou
dílnu roku 1728 jeho syn Hans,
po kterém živnost převzal dvace-
tiletý Andreas, člen cechu v Ry-
žovišti. A právě s Andreasem je
spojen tajuplný příběh.
Začal okolo roku 1762, v době
válek Rakouska s Pruskem. Na
hoře Slunečné tábořila vojska ra-
kouská, o kousek dál ve Valteři-
cích už byl tábor Prusů. V Lom-
nici se vojáci obou táborů občas
vystřídali a zručný zámečník se
svým otcem měli o zákazníky
postaráno. Bylo tehdy asi běžné,
že přijímali za své služby peníze
rakouské i pruské. Někteří byli
ale ostražití, proslýchalo se, že ta
či ona měna jsou padělky záměr-
ně šířené k hospodářskému osla-
bení protivníka (vida, už tehdy),
a mezi lidem kolovaly „zaruče-
né“ způsoby, jak takový falešný
tolar od pravého odlišit.
Na druhé straně se přímo nabíze-
la možnost, jak si takové mince
vyrobit a přispět vlastní kapse.
Nebo snad oslabit nepřítele?

Pochopitelně napodobit velkou
stříbrnou minci nemohlo být
snadné. Různí „šikulové“ se o to
pokoušeli navzdory tomu, že ta-
kovému polapenému padělateli
hrozil jediný trest, od věků ten
absolutní – oběšení. Přesto risko-
vali, vidina bohatství je velmi sil-
ná motivace za všech dob. Podle
dávné pověsti i některých, žel jen
torzovitě zachovalých dokladů
k nim patřil už zmíněný mladý
lomnický dědic zámečnické živ-
nosti v č. 13 Andreas Schindel.
Byl asi mimo odvahu vybaven
patřičnými dovednostmi a určitě
i známostmi na těch pravých
místech.
Falešné stříbrné mince se měly
vyrábět tak, že se nejprve odlil
v měďařské huti u Karlovce při
Moravici měděný odlitek, který
byl pak „namáčen“ do roztavené-
ho stříbra, čímž získalo měděné
jádro zevní stříbrnou podobu.
Tento tovar se namočil na určitou
dobu do roztoku zkvašených lid-
ských výkalů, aby získal patinu
dlouhého používání. Pravda,
moc voňavé řemeslo to zrovna
nebylo a také šlo o ten krk, ale
u finálního padělku už platilo sta-
ré římské pořekadlo o penězích,
které nikdy nesmrdí...
Usekněme náš poučkami zatíže-
ný příběh konstatováním, že
i zde platilo pořekadlo o džbánu
a utrženém uchu. Prostě a krátce
padělatel byl (prý) někým udán,
zatčen a uvězněn v žaláři na
Sovinci. Vzhledem k závažnosti
stát přímo ohrožujícího zločinu
byl předán do Olomouce. V Olo-
mouci s ním nedělali žádné štrá-
chy a vynesli ortel smrti oběše-

ním. Jak rychle soudili, tak se na-
proti tomu více váhalo s vykoná-
ním rozsudku. Zjednodušeně: ať
si darebáka oběsí vrchnost ze
Sovince, proč by to město mělo
platit, že? Na Sovinci byli toho
názoru, ať rozsudek vykoná měs-
tečko Ryžoviště, tam byl přísluš-
níkem cechu a tam také bude 
oběšení odstrašujícím příkladem
působit lépe. Ryžoviště? Proč by
mělo nést náklady za nějakého
lumpa z vedlejší Lomnice – ať to
obec zaplatí, sežene si kata (náš
zemřel) a mohou si ho pověsit
dle libosti. Logické, viďte? Řá-
dové panstvo spor rozseklo tím,
že se na popravě budou obce po-
dílet, dozorovat vykonání bude
nějaký nejbližší úředník z Dlou-
hé Loučky a lump bude „zavě-
šen“ na rozhraní obou obcí, není-
liž pravda.
Nyní nechejme působit trošku
fantazie, písemných dokladů ne-
majíce. Je až moc sychravý úno-
rový den roku 1770 a vzhůru od
Ryžoviště se vleče, tažená jed-
ním koněm, dvoukolá kára vzhů-
ru k rozmezí katastrů Ryžoviště
a Lomnice. Na káře sedí spouta-
ný muž – odsouzenec, „kterému
bude brzy již ortel smrti postou-
piti“, jak říká starý kalendář. Vůz
vede jakýsi chudý povozník
a vedle kráčí kat „zapůjčený“
k vykonání trestu smrti nad
„mincfalšerem“ Schindelem. Za-
půjčen měl být údajně až z Uni-
čova, jinde se žádný nesehnal
a jeví se nám dnes, že odbornost
katovská, byť žádaná, byla v té
době „úzkoprofilovým zbožím“.
Není vlastně divu, reformní pa-
novník Josef II. důkladně zamí-
chal zažitým systémem a nikdo
si nebyl „úřadu svého jist“.
Jsme však na rozhraní zmíně-
ných katastrů, na zemi sněhová,
pomalu namrzající břečka a od
Pradědu (krásně zde viditelné-
ho!) duje přímo surově ledový
vítr. Pověstného psa bys nevy-
hnal! Není divu, že se nechtělo
ze saní ani úředníku vyslanému,
„by trest řádně vykonán byl“,
a také saně místy drhly o kamen-
nou cestu. Tak zůstal úřední do-
hled v závětří několika bud a ků-
len příslušných k rudnému dolu
sv. Šimon a Juda, který zůstával
v zimě mimo provoz. Nakonec,
až bude lump viset, tak to uvidí
i z té dálky.
Vše proběhlo podle předpokladů,

na silné větvi popravčího buku se
ve větru pohupuje postava, tak
honem dolů do tepla hospody
v Ryžovišti, pak už jen nějaký
ten podpis a výplata „katovného“
(?). Věřte, kat nebyl levný! 
V Lomnici mezitím plápolavými
plameny hořel zámečníkův dům
č. 13. Asi to patřilo též k trestu
smrti, zničit státního škůdce včet-
ně domu a „vercajku“ na padělá-
ní. Ostatně ten se zabavuje a ničí
podnes. Co bylo pak? Ticho, mi-
lý čtenáři, ani zprávička není
k nalezení. Ale pak se začaly dít
věci! To už se psal rok 1798.
Jednoho dne přijel ranním do-
stavníkem muž s okovaným kuf-
říkem prý přímo z Brna, či do-
konce z Vídně. C. k. poštmistro-
vi J. Weisovi se prokázal svým
průvodním pasem, že „jest štem-
plmajstr ministeriem ku kontrole
poštovní vyslaný“ – no prostě
kontrola až seshora a moc vyso-
ka. Možná nastala i panika, nikde
přece není nikdy nic úplně v po-
řádku, co si budeme povídat.
Přes ten kvalt poštmistrovi, který
byl ve funkci už přes 15 let, neu-
niklo, že ten přísný, leč spraved-
livý kontrolor má shodné jméno
s jistým darebou, co měl dům
fakticky naproti poště, však i to
jméno Schindel souhlasí.
Dobrý ten poštovní muž doslova
zkoprněl: ale tehdy Schindla pře-
ce oběsili, tak jak může něco
kontrolovat a po tolika letech!?
Pošťák nemeškal a šel se poradit
do „komnaty tajné“ v podkroví.
Komnata byla sídlem císařského
cenzora s rozsáhlými pravomo-
cemi při kontrole koresponden-
ce, novin, papírových peněz
a vůbec všeho, z čeho státu moh-
lo hrozit nebezpečí. 
Též cenzor byl udiven, a tak se
rozhodl, že se vydá posel do
Olomouce informovat nadřízená
místa o určitých podezřeních.
Znáte to snad ze svého dětství, že
se říkávalo „osel-posel“, a dopad-
lo to tak i v našem případě.
Krajský úřad vzkázal, že Andreas
Schindel se těší nejvyšší důvěře,
„jest mu vycházeti ve všem
vstříc“ – zkrátka se k tomu neda-
lo nic dodat než srazit podpatky
(a říci provedu!), možná si myslet
své a „býti s úřadem k dispozici“.
Naštěstí kontrolor Schindel byl
uznalý, na poště byl pořádek
a navíc měl v té době tehdejší
penzijní věk přes 70 let. Prostě

Dům st. č. 13 postaven v r. 1690 J. Schindelem, v r. 1760 majetek zá-
mečníka A. Schindela, který byl oběšen za padělání mincí. V r. 1798
byl záhadně zpět v obci a dům znovu přestavěl na zámečnictví
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Akce hradu Sovince

vystoupil z c. k. služeb a znovu
vystavěl dům vypálený při své
prapodivné a záhadné „popravě“.
Patřil k zámožným sousedům
s pravidelnou penzí, byl přiměře-
ně zbožný a hlavně nikdo se ho
nikdy neodvážil zeptat na něco
z jeho minulosti. Zemřel i se svý-
mi záhadami. Někde ve světě

sběratelů „poletuje“ kniha hostů
a jiných zápisů Postamtu Lobnig
(lehkovážně „komusi“ zapůjče-
ná), kde se Schindel projevuje
krásně čitelnými, až krasopisný-
mi zápisy o kontrolách.
Staří místní kronikáři si vytvořili
jakousi konspirační pohádku
o tom, že mazaný Schindel díky

spoustě zfalšovaných tolarů do-
kázal podplatit místním nezná-
mého kata, že vzali z márnice
mrtvolu nějakého tuláka a připra-
vili ji opodál šibenice. Když při-
jela popravčí kára, Schindel vy-
skočil a schoval se do hornické
kůlny, odkud bylo naloženo mís-
to něj tělo tuláka. To pak kat po-

věsil a všechno bylo v pořádku...
Co pak lomnický „mincífalšova-
tel“ dělal a jak se dokázal prosa-
dit a dostat se až na dost prestiž-
ní funkci poštovního kontrolora,
může zůstat ve světě fantazie,
které se meze nekladou. 

Foto a text:
Jaroslav Chytil

Hroziv˘ muÏíãek

Po vylíãení poÏáru mûsta R˘mafiova a jeho
obnovy jsem zapomnûl na jednu velmi
pozoruhodnou pfiíhodu, o které chci do-
dateãnû povyprávût.
Jde o troufal˘ ãin a v˘hrÛÏku lumpa, jenÏ
v celém okolí vzbudil neklid a v‰echny du-
‰e udrÏoval del‰í ãas v hrÛze a strachu.
Jednoho dne brzy po první m‰i svaté byl
na hlavním oltáfii nalezen pûkn˘ zapeãetû-
n˘ dopis, jenÏ byl adresován dûkanu
Hallerovi a jehoÏ obsah znûl:
„Dnes o pÛlnoci, pfiesnû ve 12 hodin, uãi-
ní Va‰e dÛstojnost, pan dûkan Haller 
osobnû v ornátu s rochetou a ‰tolou toto:
pfiinesete 300 kusÛ dukátÛ, pokud nebu-
dete mít v‰e ve zlatû, mÛÏete pfiidat i tola-
ry ve stejné hodnotû. V‰e bude uloÏeno
v truhliãce, kterou poloÏíte na most,1 kter˘
dûlí Janovice od Edrovic. – Nestane-li se to
pfiesnû tak, jak pfiikazuji, hrozí R˘mafiovu
a Vám, dÛstojnosti, nejvy‰‰í nebezpeãí. - -
- V lese mám k dispozici 50 muÏÛ, a po-
kud nebudou splnûny mé podmínky, pfii-
káÏi zapálit mûsto na 16 místech a Va‰e
dÛstojnost mÛÏe pfiihlíÏet, co se s Vámi
stane!“
Dlouho by si ãlovûk lámal hlavu, a pfiece
by z písma nepoznal, kdo je pisatelem v˘-
hruÏného dopisu, neboÈ byl napsán stej-
nomûrn˘m krasopisem.

Lze si dobfie pfiedstavit, jak˘ neklid v˘hruÏ-
n˘ dopis zpÛsobil tomu dobrému a skvost-
nému muÏi.
OkamÏitû se vydal na magistrát a vûc
oznámil. V úplné tichosti byla pfiijata
vhodná opatfiení, aby byl pÛvodce v˘-
hruÏného dopisu dopaden a zne‰kodnûn. 
Starosta jel ihned za vy‰‰ím správním 
úfiedníkem do Janovic, ukázal mu v˘hruÏn˘
dopis a spolu se poradili, co musí udûlat.
Vy‰‰í správní úfiedník Paukal poslal nûkolik
dÛvûrn˘ch poslÛ ke v‰em revírníkÛm
a hajn˘m s pfiíkazem, aby se opatfiili nabi-
tou ruãnicí s dvojitou hlavní a aby se do-
stavili ve v‰í tichosti v 10 hodin veãer
k zámku. Byli povûfieni je‰tû jiní silní muÏi,
takÏe se oãekávalo dohromady 80 muÏÛ. 
Podobné opatfiení bylo pfiijato i v R˘mafio-
vû, mimo to ale bylo je‰tû velmi rychle
„oznámeno“,2 aby kaÏd˘ majitel domu ne-
chal po následující noc svítit svûtlo a sou-
ãasnû mûl hlídat svÛj dÛm.
KdyÏ se pfiiblíÏila jedenáctá hodina noãní,
kráãel dûkanÛv hlavní ãeledín, siln˘ muÏ,
v knûÏském ornátu místo svého pána, ja-
ko by ‰el k nemocnému. Truhliãku napl-
nûnou cihlami a pár mûdûn˘mi mincemi
nesl v náruãí a mífiil do Edrovic dle nafií-
zení.
Na jedné stranû byla truhliãka opatfiena
krouÏkem, na kterém byla pfiivázána dlou-
há silná ‰ÀÛra, kterou z dálky drÏel pevnû

jin˘ siln˘ muÏ, a masivní ochrana 
s 80 ozbrojen˘mi muÏi je následovala.
Truhliãka byla poloÏena na most ke kfiíÏi
pfiesnû o tfii ãtvrtû na dvanáct v noci.
Janovické muÏstvo se pfiibliÏovalo shora
a stejnû tak r˘mafiov‰tí se blíÏili zdola k mo-
stu, coÏ se jim dafiilo velmi lehce a nepo-
zorovanû, protoÏe dlouh˘ úsek stromÛ
a kefiÛ lemoval okolí nahofie a dole.
Netrvalo to dlouho a ponocn˘ z Janovic
odtroubil dvanáctou hodinu. MuÏ, kter˘
drÏel ‰ÀÛru, okamÏitû ucítil pofiádné ‰kub-
nutí. Jeho soused ihned vystfielil signál
a tu usly‰eli v‰ichni, ktefií byli schováni ve
vodním pfiíkopu, nad nímÏ vedl most,
mocné ÏbluÀknutí, jako by nûkdo spadl
dolÛ.
V‰ichni se tam hnali a netrvalo to dlouho
a vodomil – mal˘ vydûraã byl chycen.
A kdo to byl?
Punãocháfi a majitel malého dfievûného
domku nad kosárnou3 vedle vodního pfií-
kopu,4 jenÏ tu hrÛzu a zmatek zpÛsobil
zcela sám a vzboufiil celé obce, aby získal
peníze a mohl zahálet, protoÏe se ‰títil prá-
ce! - -
Pod dohledem stráÏe byl odveden do ja-
novické zámecké vûznice. PfiestoÏe byl ce-
l˘ mokr˘, musel do studeného lochu,
a tak mohl zpytovat svûdomí. Údajnû se
potom dostal na ·pilberk a uÏ nikdy ne-
spatfiil svou Ïenu ani svÛj dÛm!

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1

Sensenbrücke = most poblíÏ kosárny, pozdûj‰í Zuppingerovy ‰pulkárny; pozn. red.
2

BûÏn˘ zpÛsob zvefiejnûní zprávy v R˘mafiovû. Pfiíslu‰né oznámení se napsalo na lístek (ten byl rozmnoÏen), chlapci je pak souãas-
nû roznesli do kaÏdého domu, takÏe celé obyvatelstvo bylo najednou a velmi rychle obeznámeno s vefiejn˘m oznámením. Tento
nadmíru praktick˘ postup se jmenuje „anzehnern“. V dne‰ní dobû je nahrazen obecním sluhou, kter˘ hlasitû oznámí vyhlá‰ku po-
té, co krátce zabubnuje, aby upozornil obyvatelstvo na následující sdûlení.

3

Sensenhütte = od 17. století kosárna, zmodernizovaná roku 1860, v roce 1880 odkoupená Alfredem Zuppingerem a pfiestavûná
na ‰pulkárnu; zbourána 2012; pozn. red.

4

Brixel uvádí vodní pfiíkop s pfiízviskem „Auf der Ahn“; pozn. red.

Od listopadu do března pouze na objednávku. 
Ve dnech 26. - 30. prosince 2014 bude hrad otevřen od 9.00 do 16.00

Otevírací doba
hradu Sovince:
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Užitečná informace

Online nákupy v EU – znáte svá práva?
Pfiedvánoãní nákupy se nezadrÏitelnû blíÏí a spo-
tfiebitelé se víc neÏ kdy jindy zaãínají ohlíÏet po v˘-
hodn˘ch nabídkách koupû zboÏí na internetu.
Obchodníci zase hledají nové trhy v jin˘ch zemích,
a tak se nûktefií zamûfiují i na âeskou republiku.
Je nakupování v evropsk˘ch e-shopech rizikové?
A co dûlat v pfiípadû reklamace?
Mnozí čeští spotřebitelé stále trpí pocitem,
že jejich práva při nákupu v jiných zemích
EU jsou slabší než v České republice. To mů-
že platit při nákupu v kamenných obchodech
(ačkoli některé státy mají silnější ochranu
práv spotřebitelů), ale při nákupu přes inter-
net je tomu jinak. „Evropské instituce totiž
spotřebitele jako slabší stranu obchodního
vztahu podpořily v nařízení Řím I, které sta-
novuje, že při přeshraničním online nákupu
u obchodníka z jiné země EU má spotřebitel
zpravidla taková práva, na jaká je zvyklý ve
své domovské zemi,“ říká Lukáš Zelený, ve-

doucí právního oddělení dTestu.
To platí především pro nákupy u obchodní-
ků, kteří se nějakým způsobem zaměřují na
české zákazníky. „Například pokud nabízejí
českou verzi svého e-shopu nebo uvádějí, že
do Česka zboží běžně dodávají a podobně.
Český zákazník má v takových případech
k dispozici nejen čtrnáctidenní lhůtu na od-
stoupení od smlouvy, ale i dvouletou záruku
na zakoupené výrobky,“ vysvětluje Tomáš
Večl, ředitel Evropského spotřebitelského
centra při České obchodní inspekci (ESC).
Lidé se také obávají, že reklamace na dálku
je náročná, a někdy se ptají, jak ji budou 
uplatňovat, když obchodník je daleko za hra-
nicemi. Je to stejné, jako když zákazník
z Aše nakupuje u obchodníka z Hodonína.
Oba dělí velká vzdálenost a reklamované
zboží se prodejci neveze autem, ale posílá
poštou. Navíc v případě oprávněné reklama-

ce je obchodník povinen proplatit náklady
spojené se zasláním zboží v nejnižší nutné
výši, tedy například poštovné.
Varování před podvodníky však není nikdy
dost. Před lety dTest a ESC upozorňovaly, že
jedním ze znaků podvodu může být špatná
čeština. „To už nemusí být nutně pravda, a to
nejen díky vyšší kvalitě internetových překla-
dačů. Nedávno olomoucká policie zadržela
trojici podvodníků ze Slezska, kteří levně na-
bízeli elektroniku, ale nikdy ji nedoručili.
Podvedli prokazatelně 240 spotřebitelů
a způsobili jim škodu celkem za více než je-
den milion korun,“ upozorňuje Lukáš
Zelený. Vanda Jarošová, Ondřej Tichota

Zajímavosti z přírody

Listopad v lese – doba lovů
Ze stromů opadávají poslední
zbytky listí a nastává období ve-
getačního klidu. Pro zvěř tak za-
číná doba nouze, kdy jsou zdroje
potravy značně omezeny. My-
slivci již měsíc zvěř intenzivněji
přikrmují a zároveň se scházejí
ke společným lovům, aby stavy
zvěře byly potřebně regulovány.
V našich horách se na společ-
ných lovech loví zejména zvěř

černá a vysoká (divoká prasata
a laň s kolouchem jelena lesní-
ho). Pro myslivce je to také doba
setkání se starými přáteli a po-
znávání přátel nových. 
Poslední dobou se v médiích
v souvislosti s loveckou sezónou
opět objevují zprávy o zranění či
usmrcení lidí střelnou zbraní
v rukou myslivce. Jako každá
oblast lidské činnosti je i mysli-

vost spojená s určitým rizikem.
Výše rizika je přímo úměrná ne-
dodržování pravidel psaných
i těch nepsaných. 
Tak jako při řízení vozidla se ne-
smí požívat alkohol ani jiné 
omamné látky, přesto se najdou
jedinci, kteří tento zákon porušují.
A že jich není málo. Tak jako ro-
zumný člověk nebude předjíždět
vozidlo v zatáčce či na jiném ne-

přehledném místě, najdou se kas-
kadéři, kteří toto riziko podstoupí
a ohrožují tak nejen sebe, ale 
i ostatní účastníky provozu. Stejně
tak rozumný myslivec nestřílí,
když neví na co. Přesto se čas od
času najde rány chtivý neuvážený
lovec a vystřelí. Následky bývají
tragické. Jedním ze základních
mysliveckých pravidel je střílet
jen na obeznanou zvěř, to zname-

Co se stane s úvěrem na zboží, které vrátíte?

Na nekalé praktiky pouÏívané prodejci na pfiedvádû-
cích akcích upozorÀovalo SdruÏení obrany spotfie-
bitelÛ Moravy a Slezska, z. s., jiÏ mnohokrát.
Spotfiebitelé jsou také jiÏ pomûrnû dobfie znalí
sv˘ch práv v souvislosti s odstoupením od takto 
uzavfiené smlouvy do 14 dnÛ. Není v‰ak v˘jimeãnou
situací, Ïe spotfiebitel v dobû uzavírání kupní smlou-
vy nedisponuje dostateãn˘m finanãním obnosem a je
na pfiedvádûcí akci prodejci pfiesvûdãen k tomu,
aby zboÏí financoval prostfiednictvím úvûru.
Přímo na předváděcí akci tak spotřebitelé
často uzavírají také smlouvu o spotřebitel-
ském úvěru s některou zpravidla nebankovní
úvěrovou společností. V případě, že je úvěr
vázaný na nákup konkrétního zboží a úvěro-
vá smlouva je závislá na smlouvě kupní, ho-
voříme o tzv. vázaném spotřebitelském úvě-
ru. Co se však stane s tímto úvěrem v přípa-
dě, že spotřebitel využije svého práva a kup-

ní smlouvu v zákonné lhůtě zruší?
Odstoupením od kupní smlouvy zaniká i tato
úvěrová smlouva, a to automaticky, aniž by
byl spotřebitel nucen od úvěrové smlouvy
samostatně odstupovat. Spotřebitel má pouze
povinnost o zániku smlouvy informovat vě-
řitele, tedy poskytovatele úvěru. V souvislos-
ti s tím nesmí být spotřebitel jakkoliv sankci-
onován a v případě, že splnil svou povinnost
a vrátil prodávajícímu zboží z předváděcí ak-
ce, není povinen vrátit věřiteli částku, kterou
na nákup zboží poskytl, do té doby, než mu
bude prodávajícím vrácena kupní cena.
Jak však víme ze zkušeností z naší poraden-
ské činnosti, jsou pohledávky na vrácení
kupní ceny vůči prodávajícím z předvádě-
cích akcí často v praxi nevymahatelné.
Pokud se spotřebitel brání soudní cestou
a prodávající ani soudem přiznané právo
dobrovolně nesplní, stává se věřitel ručite-
lem tohoto závazku. Často tak nastává situ-
ace, že tím, kdo je celou transakci povinen
uhradit ze svého, je samotná úvěrová spo-
lečnost.
Úvěrové společnosti jsou si této právní úpra-
vy dobře vědomy. Již od účinnosti této úpra-

vy se na nás obracejí spotřebitelé, kteří po-
tvrzují, že na ně úvěrové společnosti vyvíje-
jí nátlak, a přestože spotřebitelé nejsou po-
vinni plnit, opakovaně dostávají od věřitele
výzvy k zaplacení. 
Podle názoru SOS MaS, z. s., úvěrové spo-
lečnosti účelově zneužívají obecného strachu
ze zadlužení a exekucí, který mezi spotřebi-
teli panuje. Situace je o to horší, že poškoze-
nými jsou zejména senioři, tedy zvlášť zrani-
telní spotřebitelé. Ti často nevydrží neustá-
lou hrozbu a rostoucí tlak ze strany úvěrové
společnosti a úvěr nakonec jednorázově či
po částech splatí. 
Strach z exekucí je poměrně často využíva-
nou manipulační technikou. V letošním roce
jsme se setkali s řadou podvodů s falešnými
exekučními výzvami, písemnými i na inter-
netu, ale také s falešnými exekutory. Strach
z exekuce a ze všeho, co ji obvykle provází,
představuje pro seniory obrovský stres a bez
potřebné podpory ze strany rodiny či nezis-
kové organizace často podlehnou i neopráv-
něným výzvám k zaplacení. 

Marcela Reichelová, 
předsedkyně SOS Moravy a Slezska, z. s.
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Výhledová místa na Rýmařovsku
Ten, kdo si rád vyjde do krajiny,
jistě zná alespoň ty nejvyhláše-
nější výhledy, které v okolí
Rýmařova máme. Přesto je v na-
šem přehledu nelze opomenout.
Lidé se odjakživa pohybovali
krajinou vpřed, ale i vzhůru.
Pravda, zpočátku na tu vertikál-
nost mnoho času nebylo. Přesto
to člověka k vrcholům táhlo čím
dál víc: Jaké to tam bude? Co 
uvidím? Člověk byl dříve velice
praktický, jeho život byl plný
povinností a starostí. Byl však
také zvídavý a zvědavý a to jej
nutilo k systémovému zdokona-
lování způsobu života, ale také
k prožívání „své“ krajiny nebo
objevování krajiny, kterou viděl
dál a výš. Některé vrchy se staly
poutními místy, byly na nich po-
staveny kaple a kostely, později
s rozvojem turistiky rozhledny.
A tak se člověk postupně dostal
nejen na snadno přístupná návrší
a vrchy, ale i na vyšší a obtížněji
zvládnutelné kopce či hory a na-
konec na nejvyšší štíty.
Ve zdolávání vysokých hor však
došlo k něčemu nedůstojnému –
ke konkurenční soutěživosti,
která přerostla v přímý boj mezi

lidmi či národy. Hory byly do-
slova dobývány kvůli falešné
prestiži a výpravy se začaly po-
dobat vojenským tažením.
Nejspíš v této nezdravé atmosfé-
ře se zrodil hanlivý výraz „poko-
řit“ horu, tj. dobýt ji, zvítězit nad
ní za každou cenu.
Člověk však dávno nic takového
nepotřebuje. Horu nepokořuje,
nýbrž ji zlézá. Říká se, že každý
by měl zlézt či vystoupit na něja-
kou vyšší horu. Ne proto, aby tam
prostě stanul, ale aby poznal sám
sebe, své možnosti, klady a zápo-
ry, které se výstupem odhalí.
Vraťme se však od nákladných
expedic na Rýmařovsko. Nevadí
nám, že to není krajina vysoká,
ale těší nás, že je malebná a ský-
tá řadu pěkných výhledů, které si
můžeme pro potěšení zvolit na
půldenní nebo celodenní výlet.
Nutno ještě upozornit, že výhle-
dové místo není vždy totožné
s vrcholem. Možnosti výhledů
v okolí Rýmařova poskytne ná-
sledující stručný přehled. Není
vyčerpávající a mnozí jistě na
svých toulkách najdou další.

Miloš Zatloukal, 
KČT Rýmařov

ná, že lovec dobře ví, na jaký kus
střílí, zda jde o samce či samici
daného druhu a odhadovaného
věku. Ostatně v povolence k lovu
je přesně uvedeno, kterou zvěř
může kdo jmenovitě lovit, je v ní
uveden druh, počet i věková třída
k lovu určených kusů. 
Listopad i prosinec jsou tedy
měsíce společných lovů. Spo-
lečným lovem může být naháň-
ka, nátlačka či hon. Záleží na
tom, jaká zvěř je lovena a jakým
způsobem je lov organizován.
Před začátkem lovu se vždy ko-
ná nástup všech zúčastněných
(viz fotografii) a vedoucí lovu
seznámí účastníky s jeho organi-
zací, s tím, jaká zvěř bude love-
na, a připomene bezpečnost za-
cházení se zbraní. 
Na společných lovech je zakázá-
no opouštět přidělené stanoviště
(štont) do skončení leče a do do-
by, než střelce na místě vyzved-
ne ten, kdo mu ho přidělil (zá-
vodčí). Každému střelci je určen
směr, kterým může střílet, aby
neohrozil sousední střelce a hon-
ce. Se zbraní je nutno zacházet
tak, jako by byla stále nabitá,
dbát, aby hlaveň zbraně směřo-
vala vzhůru nebo k zemi, netočit
se se zbraní proti lidem a pře-

mísťovat se mezi lečemi vždy
s vybitou zbraní.
Přestože jsou pravidla silničního
provozu jasně daná, autonehody
jsou denní skutečností. Přestože
jsou pravidla lovu a zacházení se
zbraní také jasně daná, nehody
a katastrofy způsobené střelnou
zbraní se stávají. Je na všech
myslivcích, aby se chovali zod-
povědně, užili si lov při dodržo-
vání všech pravidel a aby se se-

šli společně při poslední leči. 
Již v roce 1899 sestavil časopis
Česká myslivost podle starých
pramenů celou řadu osobních
vlastností myslivce takto: „Ten,
kdo chtěl být myslivcem pravého
rázu, musel být bohabojný, ml-
čenlivý, věrný, poctivý, opatrný,
rozumný, moudrý, bdělý, bystrý,
neomrzelý, neohrožený, silný
a pevného zdraví, střízlivý, mu-
sel milovati své psy a libovati si

čistou a dobrou zbraň!“
Pro každého člověka, který se
nazývá myslivcem, by měla být
čest patřit k mysliveckému sta-
vu, do „zelené“ společnosti ka-
marádů, a měl by se podle toho
také chovat. Nezbývá než popřát
myslivcům při jejich lovech
hodně sebekázně, dobrou muš-
ku, pevnou ruku a přízeň svatého
Huberta! Foto a text: 

Ing. Zdeňka Marková
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Soukromá řádková inzerce

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 14
Jméno a příjmení

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

Adresa, telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

Soutěž Pozoruhodnosti Rýmařovska - 14. část
Pro letošní soutěž jsme zvolili téma křížů, případně dalších drobných sakrálních staveb. Většinou je vnímáme jako běžnou součást naší kra-
jiny a málokdy se zamýšlíme nad jejich původem a příběhem. Zejména na našem území jsou kříže současnými obyvateli vesměs chápány ja-
ko danost, bez vazby na historické souvislosti a bez projevu úcty k životu a dílu lidí, kteří náš kraj před totální výměnou obyvatelstva po dru-
hé světové válce obývali. Musíme považovat za štěstí, že se alespoň některé z křížů zachovaly. 

Okopírované nebo vystřižené soutěžní kupóny zašlete na adresu redakce:
Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01 Rýmařov nebo je můžete vhodit do
redakční schránky. Poslední soutěžní kupon č. 15 s fotografií vyjde v RH 
č. 23/2014 v pátek 19. prosince. Kupóny můžete zasílat jednotlivě nebo všech-
ny najednou do uzávěrky 8. ledna 2015. Jména výherců budou uveřejněna
v prvním lednovém vydání Rýmařovského horizontu 16. ledna 2015. Hodně
štěstí v soutěži přeje redakce RH!

✃

Prodám přízemní družstevní byt 3+1 (82 m2) v Rýmařově na
Větrné ulici č. 18. Cena 430 tisíc Kč, při rychlém jednání sleva.
Možnost prohlídky bytu, kontaktní telefon: 721 562 519.
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Sport

Desetibojaři testovali přesnou mušku
V sobotu 8. listopadu se uskuteč-
nila třetí disciplína letošního
Rýmařovského desetiboje. Zde je
nutné poděkovat vedení ZŠ
Jelínkova 1, které poskytlo střel-
cům svou tělocvičnu. V ní pak vše
proběhlo podle stanoveného plá-
nu. Účast 63 sportovců svědčí
o tom, že počet letošních účastní-
ků utěšeně narůstá a s radostí kon-
statujeme, že vedle „veteránů“
soutěže se objevilo mnoho no-
vých tváří. Letošní ročník je úrod-
ný, co se týká přihlášených žen.
Ty byly poprvé v historii deseti-
boje rozděleny do tří kategorií. 
Letos si desetibojaři museli po-
radit se staršími typy vzducho-
vek, které, jak se v zákulisí šuš-
kalo, prokázaly, kdo umí střílet.
I když nutno podotknout, že ně-
kterým střelcům se zželelo i niž-
ších čísel na terči, která byla
mnohými účastníky přehlížena,
a spravedlivě mezi ně rozdělili
své zásahy.

A nyní k samotným výsledkům.
Nejpočetněji obsazená je katego-
rie mužů A – 19 borců. Zde si pr-
venství vystřílel Jan Hnilo 
s 89 body. O bod méně získali
další čtyři borci, takže o pořadí
rozhodoval lepší nástřel. Druhé
místo patří Karlu Tomanovi a tře-
tí Bedřichu Štěpaníkovi.
Kategorie mužů B má zatím 
10 přihlášených a jejich účast na
střelbě byla stoprocentní. Zde jas-
ně kraloval Karel Stržínek, který
zvítězil nejlepším výkonem dne –
96 bodů. Stříbrnou mušku měl Jiří
Jaroš s 91 body, třetí místo patří
Miroslavu Glacnerovi s 90 body.
Nejstarší mužská kategorie mužů
C má 12 přihlášených a ti se také
dostavili v plném počtu. Prvenství
si vystřílel letošní nováček v této
kategorii Lubomír Křimský výko-
nem 93 bodů, druhý skončil Ivan
Soviš s 88 body a třetí Jaroslav
Přecechtěl s 87 body.
V kategorii žen A se blýskla vý-

konem 84 bodů Eva Mácková,
druhá skončila Lenka Metelková
se 79 body a třetí Veronika
Jelenovičová se 74 body.
V kategorii žen B ukázala
Markéta Míčková, že by nebylo
dobré se jí dostat na mušku.
Zvítězila druhým nejlepším výko-
nem dne a nejlepším výkonem
žen – 93 bodů. Druhá Jana
Čápová dosáhla výkonu 84 bodů
a třetí Marie Pitorová 82 bodů.
V kategorii žen C si prvenství vy-
střílela Alena Jurášová s 88 body,
druhá, i přes nespokojenost se
svým výkonem, který dle vlastní-
ho vyjádření „odflákla“, skončila
Eva Sovišová se 79 body a třetí

Pavla Kolářová se 74 body.
Poděkování zaslouží „vedoucí
střelnice“ Rudolf Heisig, který
obsluhou ostatních zajistil bez-
chybný průběh soutěže.
V prosinci čeká desetibojaře další
technická disciplína – kuželky.
Hází se na 60 hodů sdružených
v místní kuželně TJ Jiskra
Rýmařov. Možnost vylepšit si po-
stavení v tabulce mají účastníci
v sobotu 20. prosince od 9 hodin.
Kuželky jsou pro stále vítané no-
vé zájemce poslední možností ab-
solvovat letošní ročník kompletní
(tj. sedm disciplín).
Na shledanou na kuželně se těší
výbor desetiboje.

Hokejová sezóna
2014-2015 začíná

Letošní ročník proběhne ve dvou
skupinách:
Skupina A: HC Hazardéři Bruntál,
HC Staré Město, HC Železná, HC
Predators Břidličná, HC Stars
Rýmařov, HC Grizzlies Rýmařov,
SK Slovan A.
Skupina B: SK Slovan B, SK
Medvědi Rýmařov, TJ Malá
Morávka, HC Horní Město, HC
Vikingové Rýmařov, HC Kovošrot
Rýmařov. 
Soutěž se hraje dvoukolově systé-
mem každý s každým. Po skončení
základní skupiny se bude hrát play
off a baráž. Průběh sezóny bude zá-
viset na povětrnostních podmín-
kách.
Rýmařovskou hokejovou ligu pro
ročník 2014-2015 vedou Bohumil

Fota: Rudolf Heisig

Průběžné pořadí po třech disciplínách:
Muži A: Soviš Ivo Gromus Tomáš Šopík Vítězslav
Muži B: Štanglica Jiří Pán Vladimír Glacner Miroslav
Muži C: Smetana Vojtěch Soviš Ivan Hofman Jaroslav
Ženy A: Mácková Eva Metelková Lenka Hřívová Karolína
Ženy B: Míčková Markéta Popíková Ivana Grenarová Eva
Ženy C: Sovišová Eva Jurášová Alena Birasová Eva

Alena Jurášová
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Rozlosování 
Rýmařovské hokejové ligy 2014/2015

Skupina A Skupina B
1) HC Stars 1) HC Vikingové
2) HC Staré Město 2) HC Horní Město
3) HC Predators 3) SK Slovan B
4) HC Grizzlies 4) SK Medvědi
5) HC Hazardéři 5) TJ Malá Morávka
6) HC Železná 6) HC Kovošrot
7) SK Slovan A

Rozlosování RHL bylo provedeno dle Bergerových tabulek. Rozlo-
sování druhého kola bude vydáno v prosinci. Martin Ftáček

Dorostenci zakončili podzimní sezónu
výhrou nad Fulnekem

V sobotu 8. listopadu sehrála do-
rostenecká Jiskra Rýmařov po-
slední podzimní zápas, a to na
půdě Fulneku. Ve 12. minutě vy-
slal Kováč do brejku Dana
Kopečka a ten nabídku zužitko-
val. Ve 20. minutě zvyšoval
Tomeček po nahrávce Vajdíka.
Fulnek ve 25. minutě po chybě
v obraně snížil na 1:2. Ve 30. mi-
nutě vrátil Rýmařovu dvojbran-
kové vedení Cabák, který hlavič-
koval po Vajdíkově centru.
Domácí ale stále bojovali a mi-
nutu před koncem první půle sní-
žili opět po chybě obrany na 2:3.
Ve druhém poločase přidal gól
tečovanou střelou Urbánek a na
konečných 2:5 pro Rýmařov
zvyšoval po nahrávce Kováče
Seifert.
Trávník byl hodně podmáčený,
měkký a celý zápas pršelo, ale
klukům to nedělalo výraznější
problémy. Vytvářeli si mnoho

krásných akcí a Fulneku moc
příležitostí nedávali. Až na dvě
chyby v obraně to byl opět skvě-
lý výkon celého týmu.
Dorostenci nepřestávají překva-
povat svou hrou, jejich tvořivost
nezná mezí.
Sestava: Kubját – Raušer (46‘
Nebes), Pavel Kopeček, Cabák,
Sudek, Seifert, Vajdík, Urbánek
(75‘ Snášel), Kováč, Tomeček,
Dan Kopeček.
Když shrnu celou podzimní se-
zónu, musím konstatovat, že
jsou kluci hodně šikovní. O tom,
že ze 13 zápasů vyhrajeme všech
13, se mi ani nesnilo. Na doro-
stencích je vidět chuť hrát a od-
hodlanost. Chtěl bych klukům
velmi poděkovat za jejich výko-
ny, hodně jsem si jejich hru uží-
val a mám z nich radost. Přeji
jim, aby si formu udrželi i v jar-
ní části sezóny. 

Tomáš Durna, trenér

Mořkovský jako vedoucí ligy,
Miroslav Merva, Martin Ftáček
a jeho asistent Tomáš Lašák,
kteří mají na starost veškerou
administrativu. Informace o vý-

sledcích zápasů budou opět
pravidelně vycházet v tisku
Rýmařovský horizont a Deník
a na webových stránkách ho-
kej-rymarov.webnode.cz.
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JAK VYJDE

Celobarevné 

historické vydání 

R˘mafiovského horizontu 

vyjde 5. 12. 2014,

poslední fiádné vydání RH 23/2014 

v tomto roce vyjde 19. 12. 2014.

Pfiíspûvky a pfiípadné reklamy 

zasílejte do 11. 12. 2014.

Tû‰ íme  s e  n a  v a ‰ e  p fi í s p û v k y !

22/2014

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
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