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R˘mafiované pfiijali pozvání starosty 
partnerského mûsta Zeil am Mein   

Téma vydání: Letní tábory na R˘mafiovsku: 
pfiíroda, konû, adrenalin

V Malé Morávce havarovala dodávka
plná dûtí

Silnice mezi Tvrdkovem a Oskavou 
bude uzavfiena do 30. záfií

Jízda veteránÛ a Karel Loprais opût 
zamífií do JeseníkÛ

ročník XVII .
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Od ãtvrtku 6. do soboty 8. srpna 
patfiil westernov˘ Kemp Indiana
v Janovicích jiÏ podruhé evropskému
‰ampionátu ve westernov˘ch doved-
nostech, kter˘ byl provázen fiadou
kulturních akcí. PfiipomeÀme, Ïe do
roku 2013 se westernové soutûÏe
pod názvem Velká cena Indiany
Jonese konaly v areálu skautské cha-
ty Na Stráni.
Ve čtvrtek zavítali návštěvníci na
koncert country kapely Kentaur
z Břidličné a večer pak měli mož-
nost zhlédnout druhou reprízu pů-
vodního českého muzikálu Jedna
noc na Karlštejně v podání
Pradivadla Rýmařov. V pátek by-
la otevřena dětská dostihová drá-
ha, a kdo měl chuť, mohl si zasko-
tačit na countrybálu za doprovodu
kapely Sunny Girls z Prahy.
Bohatý den byl ukončen ohňovou
show skupiny Akáda&Meče bles-
ky ze Šumperku.
V sobotu se uskutečnil hlavní pro-
gram – westernové soutěže v rám-
ci osmnácté Velké ceny Indiana
a juniorské Ceny F. A. Elstnera,
které opět doprovázel kulturní
program – ohňová a fakírská
show Draco flameno skupiny In
Flamenus, vystoupení břišních
tanců Angel‘s tribe ze Šumperku
a koncert country kapely Sunny
Girls z Prahy. V odpoledních ho-
dinách se křtil největší bič světa
za asistence zástupců Muzea re-
kordů a agentury Dobrý den
z Pelhřimova, kteří primát potvr-
dili a zapsali do české knihy re-
kordů. Návštěvníci měli také
možnost projet se na koni nebo jet
koňským povozem na malý výlet
do areálu janovického zámku.
Děti skotačily na dostihové dráze
či jiných atrakcích.
Soutěže ve westernových disciplí-
nách byly zahájeny v 10 hodin
a zúčastnilo se jich třicet soutěží-
cích. Protože do Janovic přijeli
i bičaři z Velké Británie
a Německa, byl vedle Velké ceny
Indiana 2015 otevřen také
Evropský šampionát v ovládání
dlouhého biče. Dospělí účastníci
soutěžili v deseti disciplínách, dě-
ti o Cenu Franka Elstnera v ovlá-
dání honáckého biče. V dětské ka-
tegorii zvítězil Marek Regmund
z Ratiboře. Kategorie 7–12 let
a juniorská kategorie 12–17 let
v Ceně Franka Elstnera byly letos
pro nedostatek soutěžících slou-
čeny. První místo získal Milan
Fogaš z Rýmařova.
V kategorii mužů a žen v ovládá-
ní dlouhého biče se stal celkovým

vítězem – evropským šampionem
ten, kdo získal nejvyšší počet bo-
dů, a tím byl Marcel Regmund
z Ratiboře, vítězem ve westerno-
vé show se stal Dan Krejčíř
z Kateřinice (jediný lasař soutěže)
a cena za volnou show, kterou
získal Peter Gamble z městečka
Barry ve Walesu, putovala do
Velké Británie. Velkou cenu
Indiana ve vrhu nožem získal
Josef Smékal z Havířova, ve vr-
hu tomahawkem Dušan Dvořák

z obce Vidče. Podrobné výsledky
jsou umístěny na webových strán-
kách Western Arts Clubu euwes-
tern.eu.
Porota pracovala ve složení Jiří
a Sylvie Zaťkovi, Jiří Gaja, Peter
Gamble a Renata Ciprichová.
Letošní ročník proběhl bez účasti
soutěžících v žonglování s wes-
ternovým revolverem, v trikovém
lasování byl pouze jeden soutěží-
cí. Po vyhlášení výsledků v amfi-
teátru divadla La Skála měli divá-

ci možnost zhlédnout skupinu
Beg Bie Country ze Šumperku při
ohňové show a zatancovat si na
countrybálu.
Organizátoři soutěže děkují part-
nerům za sponzorství šampionátu:
městu Rýmařovu, firmám Auto
color Design, s. r. o., Amin Velká
Štáhle, Klempířství a pokrývač-
ství Pipa, Halen, s. r. o., Zlaté
Hory, Styrotrade, Kovošrot Mora-
via, a. s., Pilsner Urquell a Turis-
tické známky, s. r. o. JiKo
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Pár slov... z nejparnějšího léta
A o čem, proboha, už jsem psal skoro o všem (kromě sportu a umění),
o politice se mi chce psát čím dál méně a o globálních a dalších hroz-
bách také. Letošní vývoj počasí nabízí mnoho témat a námětů, jisté je,
že klimatické změny jsou zákonitým projevem a důsledkem celkového
vývoje naší živé planety Země včetně následků existence a činnosti lid-
ské rasy, ačkoliv její negativní působení je často patrně přeceňováno.
Nicméně je faktem, že lidstvo se jako celek chová k mateřské planetě
vesměs barbarsky a odplata může být v budoucnosti velice nelítostná
a tvrdá. 
Proto se také řada myslitelů zamýšlí nad tím, že jednou bude možná ne-
zbytné opustit naši Zemi a hledat útočiště pro lidskou společnost někde
jinde. Kde? Vždyť jak už víme, vesmír je nepředstavitelně obrovský, ne-
konečný, takže jistě existují i místa (tedy vlastně také nekonečný počet
míst), kde by lidé mohli žít a rozvíjet svoji civilizaci, kulturu a prosté
lidské štěstí... Mnozí autoři fantastické literatury a filmů, ale i vážení
vědci se snaží nás o tom přesvědčit a také nám namlouvají, že jednou
bude možné se do těchto míst přestěhovat. 
Letošní rok je mimo jiné výjimečný tím, že americká vesmírná sonda
New Horizons se po devíti letech svého putování přiblížila k dřívější de-
váté planetě Plutu na okraji naší sluneční soustavy, vzdálené takřka pět
miliard kilometrů od Země. V průběhu své velkolepé cesty, která zača-
la v roce 2006, letmo prozkoumala pásmo asteroidů mezi drahami
Marsu a Jupitera, planetu Jupiter a zejména Kuiperův pás. Ten je tvořen
bezpočtem těles – pozůstatků procesu vzniku sluneční soustavy. Z něj
vylétají komety, které nosí vodu a organické látky a možná „zasely“ ži-
vot na Zemi. 
V polovině roku 2008 vědci sondu „uspali“ a začali ji oživovat na pod-
zim roku 2014. Radiová depeše odeslaná v prosinci 2014 po čtyřech
a půl hodinách putování ohlásila na Zemi, že New Horizons stopro-
centně funguje a začala plnit úkoly související s přiblížením k Plutu.
A ve středu 15. července 2015 sonda vyslala první fotografické snímky
Pluta na Zemi. Ve vědeckém světě způsobily obrovské nadšení, přine-
sly pohled na nejvzdálenější objekt naší sluneční soustavy o průměru
2 300 km (zhruba stejný rozměr, jako má Evropa) s ledovými pláněmi,
ale také s neobvyklými tvary objektů a horami o výšce kolem 3 000 m.
Průzkum Pluta i jeho měsíců bude samozřejmě pokračovat, sonda pole-
tí dále a na své další pouti do nekonečného vesmíru bude ještě zkoumat
některá další tělesa Kuiperova pásu ve vzdálenosti asi miliardy kilo-
metrů za Plutem, k nimž by měla dorazit v lednu 2019.
Úžasné, neuvěřitelné, fantastické! Ale zároveň varující před nepatřič-
nou lidskou pýchou.
V nejrůznějších fantastických a fantasmagorických filmových a jiných
dílech se řeší možnost přesídlení lidské civilizace na nějaké jiné kos-
mické těleso v případě katastrofického scénáře života na Zemi. Dnes již
celkem dobře známe planety naší sluneční soustavy a víme, že na žád-
né z nich nejsou podmínky srovnatelné s podmínkami na naší mateřské
planetě. I když se mluví o možnosti osídlit Mars, jsem ochoten připus-
tit, že v rámci náročných výzkumných projektů je možné, aby za cenu
nesmírných finančních nákladů byla na Marsu zřízena stanice pro ně-
kolik málo lidí, zajištění podmínek pro život celých lidských populací
si však v žádném případě představit nedovedu, i při vědomí nepředví-
datelného exponenciálního vývoje techniky, technologií a lidské vyna-
lézavosti.
V posledních desetiletích radioastronomové objevili ve vesmíru něko-
lik stovek organických látek a vodu. Po mnoho desetiletí již probíhají
výzkumné programy směřující k nalezení planetárních systémů. Do
konce 80. let minulého století se nepodařilo žádným způsobem dokázat
existenci planet ve vesmíru. Jako bychom opravdu byli úplně sami.
Nicméně výzkumný program Kepler, zaměřený na tuto problematiku,
od roku 1992 objevil desítky planetárních systémů a stovky planet, 
avšak zatím pouze jednu tzv. exoplanetu, tedy „obyvatelnou“ planetu
s pevným povrchem, kroužící kolem mateřské hvězdy po kruhové drá-
ze a ve vzdálenosti, která by umožňovala trvalou existenci vody v teku-
tém skupenství. Je o šedesát procent větší než Země, svou hvězdu 
oběhne jednou za 385 dní a je tam patrně tepleji než na Zemi. Krouží
kolem hvězdy označované jako Kepler-425 v souhvězdí Labutě, vzdá-
lené 1 400 světelných let od nás. No hurá! 

Jenomže, ve vesmíru je všechno strašně daleko. Kdyby kosmická loď
letěla rychlostí, kterou měla sonda k Plutu, tedy necelých šedesát tisíc
kilometrů za hodinu, letěla by k planetě u hvězdy Kepler-425 skoro 
26 milionů let! (Přitom „moderní člověk“ existuje na Zemi nějaké 3 mi-
liony let, jenom desetinu této doby). A i kdyby kosmická loď letěla vů-
bec nejvyšší možnou rychlostí, tedy rychlostí světla, trvala by jí cesta
1 400 let, tedy nějakých třicet až padesát lidských generací… Obdobná
situace nastává, uvažujeme-li pouze v dimenzích naší Galaxie, v níž 
existuje asi 200 miliard hvězd. A co teprve za hranicemi Mléčné dráhy?
Možnosti nějakého zmrazení a znovu rozmrazení člověka nebo jiného
postupu při těchto neuvěřitelně dlouhých cestách opravdu patří do kate-
gorie fantastických filmů.
Je tady ovšem ještě řada dalších otázek. Pokud bychom chtěli uvěřit te-
oriím o existenci lidských civilizací, které by nás „tam“ mohly vítat, je
nutné si uvědomit, že v nepřestavitelně dlouhém čase existence vesmí-
ru není možný žádný paralelní souběh vývoje života, natož nějakých ci-
vilizací. A i kdyby, kde máme jistotu, že bychom byli vítanými ná-
vštěvníky nebo sousedy? Stačí si jenom uvědomit situaci s uprchlíky
v našem dnešním „civilizovaném“ světě. A což teprve případní nevidi-
telní obyvatelé jiných světů – mikroorganismy, bakterie, viry, s nimiž
žádná domluva nepřipadá v úvahu a kteří by zcela jistě v lidských by-
tostech „viděly“ vhodnou kořist.
Přesto lidstvo nepřestává pátrat po jiných světech a jiných civilizacích,
avšak názor, že v reálně dosažitelném prostoru a čase jsme sami a že ne-
máme kam utéci, je velmi opodstatněný. I to je jeden z vážných důvo-
dů k tomu, abychom naši zcela unikátní Zemi chránili co nejvíce.
Jenomže… M. Marek

Foto na titulní straně: Vladimír Lehký - Jestřábník alpský ve
Velkém kotli
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Aktuálně z města

Česko-polské setkání
SdruÏení obcí R˘mafiovska ve spolupráci s Mûstsk˘m muzeem R˘mafiov
a Gminou Ozimek v Opolském vojvodství uspofiádali setkání ãesk˘ch a pol-
sk˘ch zástupcÛ vefiejného i neziskového sektoru. 
Setkání se konalo ve dnech 30. června a 1. července v Malé Morávce
a zúčastnilo se ho dvacet českých a deset polských zástupců. Během
dvou dnů se konaly přednášky českých i polských lektorů. Přednášky
byly věnovány tématům společných projektů na česko-polské hrani-
ci, podpory rozvoje cestovního ruchu v pohraničí, marketingu ce-
stovního ruchu a využití česko-polské spolupráce při obnově kultur-
ních památek v regionu. 
Součástí odborného programu bylo seznámení účastníků se zajíma-
vostmi cestovního ruchu a historickými památkami na Rýmařovsku.
První den jsme navštívili Schindlerovu stodolu v Malé Morávce.
S její historií nás poutavým způsobem seznámil Igor Hornišer. Druhý
den setkání se konala odborná přednáška na zámku v Janovicích pod
vedením Michala Vyhlídala.
Na závěr programu se uskutečnila exkurze do westernového městeč-
ka a muzea turistických známek v Janovicích a do Nedělní školy ře-
mesel ve Stránském. Oběma zajímavými objekty nás provedly milé
dámy Barbora Šínová a Vladimíra Křenková.
V rámci tohoto projektu bude rovněž vydána dvojjazyčná brožura

s atraktivitami cestovního ruchu na Rýmařovsku. Materiál využijí
Informační centrum Rýmařov, obce Rýmařovska a gminy Ozimek
k propagaci obou území. 
Cílem projektu bylo zhodnotit společné aktivity z minulého období
a připravit se na čerpání prostředků v příštím programovém období.
Setkání bylo spolufinancováno z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Praděd. Ing. Nikola Pohanělová, Sdružení obcí Rýmařovska

Návštěva partnerského města Zeilu
Ve dnech 31. ãervence aÏ 2. srpna
nav‰tívila skupina R˘mafiovanÛ na po-
zvání tamního starosty partnerské
mûsto Zeil am Mein v Nûmecku. 
Zeil je historické město v Bavor-
sku, cca 150 km západně od Che-
bu, v širokém údolí Mohanu, me-
zi přírodními parky Hassberge
a Steigerwald, nazývanými také
francké Švýcarsko. Území bylo
v druhé polovině prvního tisícile-
tí součástí francké říše, přeměně-
né v 10. století v říši německou.
Město Zeil am Main bude za tři
roky oslavovat tisícileté výročí
svého vzniku.
Kromě úrodného údolí Mohanu,
který je významnou říční cestou
spojující Hamburk s Dunajem,
jsou pro město a jeho okolí vel-
kým přínosem svahy údolí tvořené mušlovým vápencem, na kterých
se daří vinné révě. Říká se, že se zde dělají nejlepší sylvány na svě-

tě, lepší než ryzlinky
rýnské. Víno je plněno
od roku 1690 do speci-
álních lahví tvaru plo-
ché elipsy zvaných
„kozí měchy“.
Termín cesty nebyl 
zvolen náhodně, byli
jsme váženými hosty 
31. slavnosti vína Wein-
fest, kterého se tradičně
účastní politici a další
významní hosté. Letos
tu byl také šéf Sudeto-
německého zemského
spolku Bernd Posselt,
který se prvního srpna
zúčastnil pietní akce při
příležitosti 70. výročí
masakru namířeného proti německým občanům v Ústí nad Labem. Tam
byla také pozitivně připomenuta nedávná návštěva vicepremiéra Pavla
Bělobrádka v Sudetoněmeckém domě v Mnichově. 
Cílem cesty rýmařovské skupiny byla kromě účasti na Weinfestu
a jeho doprovodném kulturním programu zejména jednání s předsta-
viteli města o možnostech naplňování a rozvíjení spolupráce mezi
Rýmařovem a Zeilem na základě partnerské smlouvy uzavřené v loň-
ském roce. V této souvislosti byla pro nás velmi významná návštěva
muzejní expozice nazvané Treffpunkt Heimat, věnované historii ně-
meckého obyvatelstva na území Rýmařovska do druhé světové vál-
ky, ale zejména pak po skončení války, odsunu a při jejich integraci
do života původních obyvatel Zeilu. Do malého města Zeil am Main
a jeho okolí v americké okupační zóně přišlo více než tisíc Němců
odsunutých z Rýmařovska. Díky tehdejšímu starostovi Christophu
Winklerovi byla vytvořena atmosféra solidarity, tolerance a vzájem-
né pomoci, jež na rozdíl od mnoha jiných míst v Německu vedla ke
vzniku vzájemně spolupracující komunity, ve které pracovití sudetští
Němci z Rýmařovska brzy našli svoje místo a napomohli v obnově
válkou postiženého kraje. Pobožní Němci z Rýmařovska si brzy na-
šli oporu v náboženské sféře, přijali „za svou“ kapli nad městem za-
svěcenou sv. Anně, vysadili u ní lípy a už od roku 1948 do dnešních
dní pořádají procesí ve svátek sv. Anny podobně, jako tomu bývalo

Starosta Zeilu T. Stadelmann za-
hajuje Weinfest 2015

Hlavní tvůrci Partnerství Zeil _ Rýmařov, T.  Stadelmann, Ch. Winkler,
M. Slováček, E. Gessner

Treffpunkt – expozice

Foto: archiv SOR
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v jejich rodném Rýmařově. Jejich
společenství se zapojilo do vydá-
vání zpravodaje Römerstädte
Ländchen, který stále vychází. 
Expozice Treffpunkt Heimat je ur-
čitě jedním z významných příkladů
snah o vyrovnání se s traumatem
druhé světové války a jejích ná-
sledků. Při její návštěvě si člověk
nutně musí uvědomit přímou i ne-
přímou souvislost naší historie 
a osudu lidí. Historie německých
obyvatel je i naší historií, byť ji ne-
prožíváme ve stejném čase. Proto
i uzavření partnerské smlouvy me-
zi oběma městy má nutně mnohem
větší historický význam a naléha-
vost. Stojí za to reflektovat snahu
města Zeilu, které je „kmotrem“
odsunutých rýmařovských Němců,
a pokračovat v nastoupené cestě.
Se starostou města Thomasem
Stadelmannem, bývalým starostou Erichem Gessnerem, ředitelem
a hlavním tvůrcem expozice Treffpunkt Heimat Christophem
Winklerem, synem starosty z poválečných let a rovněž bývalým staro-
stou, a s dalšími představiteli města jsme v krátkém čase, který byl
v průběhu slavnosti vymezen, jednali o možnostech rozvíjení spolu-
práce mezi oběma partnerskými městy v různých sférách; poznatky
budou sloužit jako výchozí náměty pro jednání o konkrétních návrzích

v orgánech našeho města. O navázání a udržování vztahů Rýmařova
s Zeilem se v minulých letech velmi zasloužil bývalý starosta Ing.
Miroslav Slováček, jehož znalosti poměrů jsou pro vývoj vztahů velmi
cenné. Představitelé města Zeil am Main si jeho úsilí vysoce váží.
Starostlivá péče našich hostitelů nám umožnila prohlídku historické
části města, pracovnice naší Diakonie uvítaly možnost prohlédnout si
nově zřízené ústavy – domov důchodců a zařízení pro duševně han-
dicapované občany, obojí na vysoké úrovni. Neopomněli jsme ná-
vštěvu „rýmařovské“ kaple nad městem, vymezený čas návštěvy
však již víc neumožnil. 
O úspěšnost naší cesty se velmi zasloužila paní Anna Mezníková, kte-
rá po celou dobu obětavě tlumočila a zaslouží si náš dík. M. Marek

Treffpunkt – expozice

Zeil am Main Fota: Miloslav Marek

Odbory MěÚ informují

Zákaz odběru povrchových vod
odbor životního prostředí

Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí, ve veřejném zájmu
zakazuje s platností od 5. 8. 2015 až do odvolání odběr povrchových
vod v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností za těmito
účely: odběr za pomoci čerpadla, k jejich akumulaci, vzdouvání za 
účelem využívání jejich energetického potenciálu (malé vodní elekt-
rárny), zalévání hřišť, trávníků, mytí aut a napouštění bazénů.
Důvodem je stávající mimořádný nedostatek povrchových vod v dů-
sledku dlouhodobých velmi vysokých teplot a minimálních srážko-
vých úhrnů. Došlo ke kritickému snížení průtoků na vodních tocích
a k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů
a funkcí vodních toků.
V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické 
osoby na dodržování minimálních zůstatkových průtoků, stanovených
příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami.

Zákaz byl vydán po projednání situace se správcem povodí Povodím
Odry, s. p. Ostrava, a po upozornění Povodí Moravy, s. p. Brno. Stav
sucha je uveden na webových stránkách Povodí Odry (www.pod.cz),
Povodí Moravy nebo Českého hydrometeorologického ústavu
(www.chmi.cz).
Uvedený zákaz podle § 109 odst. 1 vodního zákona je činěn ve veřej-
ném zájmu a je bez náhrady. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, po-
vinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, nemohou uplatnit píse-
mné odůvodněné námitky. Proti opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek.
Pokud by podmínky umožňovaly odvolání zákazu, bude tak neprodle-
ně učiněno.

RNDr. František Čermák, vedoucí odboru životního prostředí

V ulici Na Stráni se staví nová kanalizace
odbor regionálního rozvoje

Od 24. srpna probíhají stavební práce v ulici Na Stráni, zahrnující vybudová-
ní nové spla‰kové kanalizace. Práce budou trvat 60 dnÛ a vyÏádají si ãás-
teãnou uzávûru ulice a zásah do pozemkÛ, které jsou v soukromém vlastnic-
tví.
Tato lokalita je v současné době odkanalizována starou stokou, vede-
nou přes zahrady pod domy na severní straně ulice. Stoka je ve špat-
ném stavu a nepřístupná pro údržbu. Nová stoka zajistí neškodné od-
vedení odpadních a dešťových vod. V rámci prací budou zřízeny i pří-

pojky do nové kanalizační stoky, které si vyžádají spolupráci občanů.
Vzhledem k tomu, že hlavní kanalizační stoka je uložena ve značné
hloubce, a nelze proto zajistit uzavření jen části vozovky, bude sna-
hou objednatele i zhotovitele, aby byla akce co nejdříve ukončena
a aby realizace znamenala pro občany co nejmenší omezení.
Žádáme občany o trpělivost a zároveň se omlouváme za přechodně
zhoršené prostředí.

Ing. Eliška Křenková, odbor regionálního rozvoje

Silnice mezi Tvrdkovem a Oskavou je uzavřena
odbor dopravy

Odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje občany, že kvůli 
opravě silnice II/370 a III/37010 Tvrdkov – Oskava je od 12. srpna 
do 30. září 2015 komunikace úplně uzavřena.
Objížďka pro osobní vozidla do 3,5 t a nákladní vozidla nad 3,5 t (pouze

dopravní obsluha!) a autobusy je vedena po silnici III/4451 Tvrdkov –
Ruda – Dlouhá Loučka (napojení na silnici II/449), pro vozidla náklad-
ní dopravy nad 3,5 t pak po silnici II/449 Dlouhá Loučka – Rýmařov. 

Bc. Renata Vyslyšelová, odbor dopravy a silničního hospodářství
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Rýmařovsko, proto město Rý-
mařov upozorňuje na možný ná-
růst počtu letů a zvýšení hlu-
kové zátěže občanů 
v uvedeném období.
Jak informovalo Mi-
nisterstvo obrany
ČR, cvičení se letos
zúčastní 18 států
NATO včetně České
republiky. Oproti loň-
sku se cvičení zúčastní
nově zástupci vzdušných sil
Kanady a jako pozorovatel také
Rakousko. Největší zahraniční
kontingent bude tradičně ten ame-
rický. Vzdušné síly USA budou
reprezentovat jednotka předsunu-
tých leteckých návodčích USAF
2 ASOS TACP JTAC a letka C/2 -
159 ARB s vrtulníky Apache AH-

64, které jsou dislokované
v Německu, dále pak jednotka 

USAF AFSOC 321 STS, kte-
rá je dislokovaná ve

Velké Británii. Jednot-
ka Texaské národní
gardy USAF 147th
TNG ASOS přiletí
na cvičení z USA.

Cílem společného vý-
cviku aliančních jedno-

tek na našem území bude
sladění činnosti pilotů taktické-

ho letectva s činností předsunu-
tých leteckých návodčích při pod-
poře pozemních operací a zvýšení
odbornosti v procedurách přímé
letecké podpory, standardizace
postupů a interoperability těchto
vojenských specialistů. Převzato 

z webových stránek města
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Ruší vás v noci hluk?
odbor školství a kultury

Zejména v letním období se mÛÏe stát, Ïe pofiadatel vefiejnû pfiístupné akce
pokraãuje v produkci i po desáté hodinû veãerní, a mÛÏe tak dojít k ru‰ení
noãního klidu. Co s tím mÛÏe dûlat obãan a co mûsto?
Pokud jde o tzv. veřejnou produkci, to znamená o koncert, diskotéku,
divadlo, taneční zábavu nebo jinou podobnou akci, je pořadatel po-
vinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku města Rýmařova 
č. 02/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně ta-
nečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu ne-
zbytném k zajištění veřejného pořádku, a každou takovou produkci
konanou ve své provozovně oznámit. V každém takovém oznámení
musí pořadatel kromě informací o samotné akci uvést také způsob za-
jištění pořadatelské služby a označení jejích členů, jakým způsobem
bude zajištěn úklid při akci a po jejím skončení, způsob zajištění po-
žární ochrany a podobně. Akce musí skončit ve 22:00. 
Pokud má pořadatel v úmyslu pokračovat ve veřejné produkci po
22:00, musí požádat o výjimku z výše uvedené vyhlášky. Protože
město podporuje kulturní akce na svém území, ve většině případů je
žádost neprodleně kladně vyřízena. Jinak je tomu pouze u akcí pořa-
datelů, na jejichž akce byly v minulosti zaznamenány jakékoli stíž-
nosti občanů – v tom případě rozhoduje o výjimce Rada města
Rýmařova.
Pořadatel je však vždy upozorněn na povinnost dodržovat zákon
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně též obecně závaz-
nou vyhlášku města Rýmařova č. 03/2013, k zabezpečení místních

záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem v době nočního
klidu a regulaci hlučných činností, tj. dodržovat noční klid. Dobou
nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00; v této době je kaž-
dý povinen zachovávat klid a omezit hlučné projevy. Výjimka k po-
řádání veřejné produkce slouží pouze k tomu, aby pořadatel měl
možnost produkci vůbec realizovat, avšak nezbavuje jej povinnosti
dodržovat zákon a noční klid – žádnou vyhláškou města není možno
udělit výjimku ze zákona. 
Pokud tedy pořadatel svou akci neoznámil, případně nepožádal o výjim-
ku z vyhlášky, a přesto akci pořádá, dopouští se správního deliktu, a měs-
to Rýmařov mu tak může udělit pokutu až do výše 200 tisíc korun.
Pokud některá z akcí, přestože má výjimku, poruší noční klid, má
kterýkoli občan právo zavolat Policii ČR s tím, že je rušen noční klid.
Policisté věc prošetří a zjistí, zda byl spáchán přestupek proti výše 
uvedenému zákonu, a jsou rovněž oprávněni produkci ukončit. I zde
může provozovateli být udělena pokuta, a to do výše 5 tisíc korun.
Když se jedná o opakované a soustavné rušení nočního klidu, je lep-
ší obrátit se přímo na orgány ochrany veřejného zdraví, v našem pří-
padě na Krajskou hygienickou stanici Ostrava, územní pracoviště
Bruntál, která zjistí, zda hluk z těchto zařízení nepřekračuje hygie-
nické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. V tomto pří-
padě mohou hygienici vyměřit pokutu až do výše 2 milionů korun.
Občan se samozřejmě může obrátit na policii v případě jakéhokoli ru-
šení nočního klidu – tedy i v případě hlasitých projevů na restaurač-
ních „zahrádkách“, od sousedů nebo kdekoli jinde.

Bc. Leona Pleská, odbor školství a kultury

Letecké cvičení armád NATO zasáhne i nad Rýmařovsko
Od 31. srpna 2015 až do 22. září
2015 bude na území České repub-
liky ve spolupráci s členskými
státy NATO a za podpory NATO

HQ Aircom Ramstein probíhat
cvičení Ample Strike 2015.
Prostor vymezený pro toto cviče-
ní zasahuje malou částí i na

Ilustrační foto: JAS 39 Gripen, zdroj www.lznamest.army.cz
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Lup si schoval na staveništi
Rýmařovští policisté ve spolupráci s bruntál-
skými kriminalisty objasnili krádež peněžen-
ky z letošního 13. června. Podezřelým
je 15letý mladík. Peněženku odcizil z citröe-
nu zaparkovaného na Husově ulici, ponechal
si hotovost a peněženku s doklady a platební
kartou schoval na blízkém staveništi. Vše
kromě hotovosti, kterou utratil za cigarety
a marihuanu, později vydal policistům.
Hrozí mu trest vězení až na jeden rok.
Mladík se policistům doznal k další trestné
činnosti, kterou spáchal v loňském roce, kdy
byl ještě nezletilý. Tyto případy policisté si-
ce vzhledem k věku chlapce odloží, ale in-
formují státní zastupitelství.

Dětský tábor navštívili policisté

Ve dvou týdnech na přelomu července a srp-
na se chata Slunečná v Nové Vsi u Rýmařo-
va stala táborovou základnou pro dva turnu-
sy dětí ze sociálně vyloučených lokalit
z Ostravska. 
Jako každoročně se na preventivních a orga-
nizačních aktivitách letního tábora, který po-
řádá Vzájemné soužití, o. p. s., podíleli poli-
cisté společně s občanskými zaměstnanci
Krajského ředitelství Policie Moravskoslez-
ského kraje. Jejich úkolem bylo pomáhat od-

dílovým vedoucím a nenásilnou formou
s dětmi diskutovat o různých tématech, jeli-
kož právě děti jsou nejvíce ohroženy sociál-
ně patologickými jevy.
Na podporu těchto aktivit navštívili tábor po-
licisté z krajského ředitelství a územního od-
boru Bruntál. Nejprve předvedli dětem ukáz-
ku výcviku služební kynologie a poté se děti
rozdělily do družstev a obešly si připravená
stanoviště. Zde se dozvěděly podrobnější in-
formace o služební kynologii, následně jim
dopravní policisté představili služební vozid-
lo Škoda Octavie a motocykly Yamaha
a Honda. Na dalším stanovišti přiblížil svou
práci kriminalistický technik a děti si vy-
zkoušely opravdové snímání otisků prstů.
Starší mládež se ještě dozvěděla informace
k trestně právní odpovědnosti. Prezentace
byla poutavá a dětem se dopoledne s policis-
ty velmi líbilo. 

Děti žily u pěstounů, matka 
si nechávala sirotčí důchod

Případ matky, která neplatila výživné na své
tři děti, pokračuje dalším obviněním. 37letá
žena z Rýmařovska nejenže nepřispívala
svým dětem ani minimum určené soudem, ale
navíc na ně pobírala sirotčí důchod 15 321 ko-
run měsíčně i poté, co jí byly kvůli alkoholis-
mu odebrány a umístěny u pěstounů. Od květ-
na do prosince 2014 obdržela neoprávněně
celkem 86 tisíc korun. Peníze určené na výži-
vu a potřeby dětí si matka nechala pro sebe.
Za podvod jí hrozí trest vězení až na pět let.

Řidič srazil jelena
V sobotu 8. srpna večer byli policisté přivo-
láni k nehodě mezi obcemi Valšův Důl
a Ondřejov. Projíždějícímu autu vyběhl do
silnice jelen. Zvíře srážku nepřežilo a bylo
předáno přivolaným myslivcům. 63letý řidič
vyčíslil škodu na 180 tisíc korun.

Na mokré silnici dostal smyk
Chvíli před polednem 17. srpna havaroval
52letý muž ve fabii mezi Valšovem
a Břidličnou. Při průjezdu zatáčkou nepřizpů-
sobil rychlost a na mokré vozovce dostal
smyk. Přejel do protisměru a narazil do proti-
jedoucího nákladního vozidla, převážejícího
lahvové pivo. Celková škoda na obou vozech
přesáhla 100 tisíc korun, řidič fabie byl navíc
lehce zraněn, odmítl se však nechat ošetřit. 

Z kůlen odcizili pily 
i jízdní kolo

Hned dvě kůlny v Karlově vykradl zloděj
v noci z 26. na 27. července. Z první odnesl
dvě motorové pily za 15 tisíc korun, z další
zmizelo dámské horské kolo s doplňky
v hodnotě přesahující 19 tisíc korun.

Zloděj ukradl auto 
přímo u domu

V noci ze 17. na 18. srpna si zloděj přišel pro
auto zaparkované u jednoho z rodinných do-
mů v Janovicích. Vůz značky Ford Mondeo
tmavě modré barvy, registrační značky 
8T9 5071, roku výroby 2001 v hodnotě 25 ti-
síc korun odvezl ze soukromého pozemku na
Rýmařovské ulici. Jakékoli informace, které
by vedly k nálezu odcizeného vozidla, pří-
padně ke zjištění pachatele, lze i anonymně
sdělit na telefonním čísle 974 731 751.

Viník nehody měl do října 
zákaz řídit auto

V neděli 23. srpna kolem půl třetí ráno se
mezi Horním Městem a Dobřečovem nabou-
ral 37letý muž ve felicii. V zatáčce vyjel ze
silnice a narazil do stromu. Řidič zůstal za-
klíněný v autě, takže ho museli vyprostit při-
volaní hasiči. Poté byl helikoptérou transpor-
tován do Fakultní nemocnice v Ostravě-
Porubě. Škoda na havarované škodovce byla
odhadnuta na 10 tisíc korun. Policisté v evi-
denci zjistili, že muž má až do října zákaz ří-
zení všech motorových vozidel.

por. Bc. Pavla Jiroušková, 
skupina tisku a prevence Bruntál

por. Bc. René Černohorský, 
skupina tisku a prevence Opava

Hasiči v terénu

Hasiči lovili krávu ze septiku a vystříhávali psa z plotu
Rýmařovští hasiči se v úterý 4. srpna večer zapojili do záchrany stat-
né krávy, která spadla do septiku v Janovicích. Splašky jí sahaly až
po břicho. Záchranná akce trvala zhruba hodinu. Březí kráva ani žád-
ný z jejích zachránců při ní nebyli zraněni.

Majitel oznámil na tísňovou linku hasičů pád šestisetkilové krávy do
septiku o rozměrech 2,5 m x 2,5 m a hloubce 2 m krátce před devátou
hodinou večerní. Do Janovic vyjely dvě rýmařovské jednotky hasičů –
profesionálové ze stanice HZS MSK a jednotka dobrovolných hasičů.

Fota: PČR Bruntál
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Hasiči vyčerpali nevábný obsah septiku kalovým čerpadlem a pod
krávu podvlekli ve spolupráci s majitelem dva popruhy. Kráva byla
vytažena z betonového vězení pomocí jeřábu vyprošťovací Tatry 815
z bruntálské stanice HZS MSK. V deset hodin večer si spokojený ma-
jitel mohl krávu odvést.
Jen o pár dnů později zachraňovali hasiči krásného černého psa, za-

klíněného v provizorním plotě. V pátek 7. srpna před sedmou hodi-
nou večerní vyjela jednotka z Rýmařova do sousedního Horního
Města. Pes strčil hlavu do úzkého otvoru armovacího pletiva, které
sloužilo jako provizorní plot, a už nemohl ven. Hasiči během tří mi-
nut pletivo vystříhali pákovými nůžkami a pes radostně odběhl na za-
hradu. por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS MSK

Záchranáři v terénu

V Malé Morávce havarovala dodávka plná dětí
V neděli 16. srpna dopoledne havarovala v Malé Morávce dodávka
s osmi pasažéry, většinou dětmi. Automobil narazil do stromu. Na
místo byla okamžitě vyslána jednotka hasičů z Rýmařova, policisté
a záchranáři z Rýmařova a Bruntálu.
Policisté zjistili, že nehodu zavinila 57letá řidička z Prahy, která se
při jízdě otočila dozadu na spolucestující a strhla přitom řízení do-
prava. Auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Cestující z do-
dávky – pět dětí ve věku od šesti do patnácti let a dvě starší ženy –
byli zraněni lehce nebo středně těžce, nejmladší, teprve tříletý cestu-
jící vyvázl bez zranění. Záchranáři pacienty ošetřili a převezli do ne-
mocnic v Olomouci, Šternberku, Krnově a Bruntále. Škoda na do-
dávce činí 30 tisíc korun. por. Ing. Petr Holub, HZS MSK, 

PhDr. Lukáš Humpl, ZZS MSK, 
por. Bc. René Černohorský, PČR Opava

Rozloučili jsme se
František Karásek – Rýmařov ............................................ 1934
Vladimír Tomek – Rýmařov .............................................. 1924
Antonín Bitzánek – Jamartice ............................................ 1942
Josef Ošlejšek – Janovice .................................................. 1952
Helena Danielisová – Rýmařov ......................................... 1952
Gustav Mitrega – Rýmařov ............................................... 1947
Zdeněk Luzar – Rýmařov ................................................. 1958
Anna Blahutová – Rýmařov .............................................. 1936

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Dne 28. 8. 2015 vzpomeneme nedožitých
70. narozenin

pana Vladimíra Muzikanta.
Nemůžeme Ti popřát,

jen svíci hořící a hezkou kytici 
Ti na hrob můžeme dát,

chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Se smutkem v srdci vzpomínají 
manželka Marie, dcery Šárka a Vladimíra 

a syn David s rodinami

Společenská kronika
Blahopřejeme

jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Radim Ovčáčík – Rýmařov ................................................ 80 let
Anděla Kašparcová – Rýmařov ........................................... 81 let
Milan Vavroušek – Rýmařov ............................................... 81 let
Marie Nétková – Rýmařov .................................................. 81 let
Ludmila Zavadilová – Rýmařov .......................................... 81 let
Miloslav Sedláček – Rýmařov ........................................... 81 let
Jaroslava Rašková – Rýmařov ............................................ 81 let
Marie Habartová – Rýmařov ............................................... 81 let
Jana Mičudová – Rýmařov .................................................. 81 let
Anna Echingerová – Janovice ............................................ 82 let
Ladislav Kroupa – Rýmařov ............................................... 82 let
Marie Šínová – Rýmařov .................................................... 82 let
Bedřiška Resnerová – Rýmařov .......................................... 82 let
Alfred Heinisch – Rýmařov ................................................ 82 let
Zdeněk Beran – Rýmařov ................................................... 83 let
Margita Horelicová – Rýmařov .......................................... 83 let
Růžena Schollerová – Rýmařov .......................................... 84 let
Jaroslav Jahn – Rýmařov .................................................... 85 let
Marie Furišová – Rýmařov ................................................. 88 let
Klára Zbořilová – Rýmařov ................................................ 88 let
Anna Lukovská – Rýmařov ................................................ 91 let
Ludmila Rechtoriková – Jamartice ..................................... 96 let

Fota: HZS MSK

Foto: HZS MSK
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Kulturní okénko města
Rýmařova

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve
čtrnácti letech, byl by celý svět dočista jiný. 

Albert Schweitzer

Známá i neznámá výročí

Citát:

28. 8. 1895 nar. Václav Kaplický, prozaik a publicista (zemř. 
4. 10. 1982) – 120. výročí narození

28. 8. 1995 zemř. Michael Ende, německý prozaik, autor knih pro
děti (nar. 12. 11. 1929) – 20. výročí úmrtí

30. 8. 1920 nar. Zdeněk Řehoř, herec (zemř. 8. 11. 1994) – 95. vý-
ročí narození

30. 8. 1935 zemř. Henri Barbusse, francouzský prozaik a publicis-
ta (nar. 17. 5. 1875) – 80. výročí úmrtí

31. 8. 1925 nar. Vratislav Blažek, spisovatel a scenárista (zemř. 
28. 4. 1973) – 90. výročí narození

1. 9. 1310 sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny –
nástup Lucemburků na český trůn – 705. výročí

1. 9. 1600 zemř. Tadeáš Hájek z Hájku, hvězdář, přírodovědec
a lékař (nar. 1. 10. 1525) – 415. výročí úmrtí

2. 9. 1910 zemř. Henri Rousseau, zvaný Celník, francouzský ma-
líř (nar. 21. 5. 1844) – 105. výročí úmrtí

3. 9. 1895 nar. František Bidlo, kreslíř (zemř. 9. 5. 1945) – 120. vý-
ročí narození

4. 9. 1965 zemř. Albert Schweitzer, německý teolog, lékař a filo-
sof kultury, nositel Nobelovy ceny míru (nar. 14. 1. 1875)
– 50. výročí úmrtí

6. 9. 2000 zemř. Jiří Sovák, vl. jm. Jiří Schmitzer, herec (nar. 
27. 12. 1920) – 15. výročí úmrtí

7. 9. 1915 zemř. Antonín Petrof, průmyslník, zakladatel české
výroby pian (nar. 15. 8. 1839) – 100. výročí úmrtí

7. 9. 1985 zemř. Josef Věromír Pleva, prozaik, redaktor a peda-
gog (nar. 12. 8. 1899) – 30. výročí úmrtí

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti – slaví se od roku
1966 (UNESCO)

8. 9. 1645 zemř. Francisco de Quevedo, španělský spisovatel
a filosof (nar. 27. 9. 1580) – 370. výročí úmrtí

8. 9. 1995 zemř. František Nepil, prozaik, autor knih pro děti
(nar. 10. 2. 1929) – 20. výročí úmrtí

10. 9. 1945 zemř. Josef Gočár, architekt, urbanista, návrhář nábyt-
ku (nar. 13. 3. 1880) – 70. výročí úmrtí

Akce hradu Sovince
HRADOZÁMECKÁ NOC 

29. srpna
Noční naučná stezka za netopýry pro dospělé i děti
Noční prohlídky hradu Sovince začínají ve 20:00 

a končí ve 24:00

KMOTRA SMRT
12. až 13. září

Pohádkový víkend aneb Loučení s prázdninami
...zve Dědictví

PAST NA MEDVĚDA - Sokolnické lovy
26. až 27. září

Sokolníci na hradě s pohádkami jihočeského divadla Já to jsem
Sokolnické ukázky lovu atrapy kořisti s fotografováním dravých

ptáků na ruce
… zve Dědictví

Školství

Základní umělecká škola zahajuje nový školní rok velkými plány
I letos se ZUŠ Rýmařov pilně chystá na nový školní rok. Stejně jako
v minulých letech budou naše školy umožňovat rýmařovským a břid-
ličenským dětem výuku v hudebním, výtvarném, tanečním a literár-
ně-dramatickém oboru. Můžeme se tedy opět těšit na skvělé výstavy,
koncerty, divadlo i taneční představení. Ve škole bude pokračovat or-
chestr Zuškaband, rockeři, Chaotics, ale chceme se soustředit i na
koncerty sólistů. Hodláme též založit saxofonové kvarteto.
Oproti minulým letům nás ale čeká jedna příjemná změna. Naší škole
se podařilo založit Spolek přátel ZUŠ Rýmařov, který by měl od října
začít organizovat umělecké kurzy. Bude se jednat o obdobu výuky
v ZUŠ, budou ji zajišťovat především učitelé ZUŠ, ale bude cílená na
skupiny dětí mladších pěti let, na dospělé, na maminky s dětmi.
Preferovat budeme skupinovou výuku, výuku individuální začneme or-

ganizovat až v případě, že to kapacita školy a možnosti učitelů dovolí.
Další změna čeká ty, kteří se budou do ZUŠ teprve hlásit. Ti nebudou
od letošního roku vyplňovat přihlášku ručně, ale zásadně elektronic-
ky. Je to velmi jednoduché – stačí se připojit na internet a do adres-
ního řádku napsat www.izus.cz. V levé části menu je odkaz
„Přihláška“ – když na něj kliknete, vyberete ze seznamu škol ZUŠ
Rýmařov a pak už vyplníte přihlášku. Kliknutím na odkaz „Odeslat
přihlášku“ pak přihlášku odešlete k nám.
Jak je vidět, máme se v nadcházejícím školním roce na co těšit – dě-
ti na to, co se naučí, učitelé a rodiče na šikovné děti, rýmařovská ve-
řejnost na rok plný vynikajících uměleckých událostí! Školní rok za-
číná slavnostním zahájením 1. září 2015 v 15 hodin v koncertním
sále školy na Divadelní ulici. Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

Fota: www.sovinec.cz
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Téma vydání

Letní tábory SVČ Rýmařov: Taneční dobrodružství s Jasmínou a Aladinem

Outdoorový tábor

Tábor pro kluky a holky Týden v pohybu

Keramicko-výtvarné sympozium... ...aneb Jakou barvu má hudba

Pevnost Boyard
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Letní tábory na Rýmařovsku: příroda, koně, adrenalin
Možná si ještě vzpomenete na svůj vlastní letní tábor – spaní ve sta-
nech nebo v chatkách, ráno nástup a rozcvička, společné sprchy, lat-
rína, škrabání brambor, noční stezka odvahy. Pro jednoho otrava, pro
jiného dobrodružství, pro někoho stres, pro dalšího osamostatnění.
Tábory jsou fenoménem letních prázdnin i dnes; ty pionýrské už dáv-
no vystřídaly všemožně vylepšené varianty – skautské, dobrodružné,
sportovní, taneční, s koňmi nebo třeba s výukou cizích jazyků.
Oblíbené jsou ty příměstské, do nichž děti docházejí jen přes den
a spí doma. Jsou levnější a pro děti i rodiče méně stresující, na dru-
hou stranu opravdový pobytový tábor mimo domov nenahradí.
Rýmařovsko leží v krásné krajině, a tak není divu, že se tu letním tá-
borům daří, obzvlášť v tradičních rekreačních oblastech, jako jsou
Malá Morávka nebo Nová Ves. Sem směřují za přírodou a zdravým
vzduchem především městské děti. Chata Slunečná v Nové Vsi letos
např. hostila tábor pro děti se sluchovým postižením nebo děti z vy-
loučených lokalit z Ostravska, na indiánský tábor do Zeleného údolí
u Malé Morávky míří každoročně děti z Olomoucka, kterým... zkrát-
ka chybí hory.
Připravili jsme pro vás malý přehled příměstských a pobytových tábo-
rů, pořádaných v Rýmařově a nejbližším okolí, které hojně navštěvují
i zdejší děti. Výčet není vyčerpávající, nezahrnuli jsme do něj ani čet-
ná sportovní a taneční soustředění, jež pořádají školy a sportovní klu-
by. I tato malá ukázka letošních letních táborů přesto svědčí o rozma-
nitosti nabídky a může posloužit i jako inspirace pro příští rok.

Středisko volného času Rýmařov 
Téměř na celé prázdniny připravilo Středisko volného času týdenní
příměstské tábory. Volnočasové zařízení nabízí tábory pravidelně kaž-
dé léto především dětem z města a okolí ve věku od 5 do 15 let. Děti
si letos mohly vybrat tábor se sportovním, tanečním nebo výtvarným
zaměřením. Využívaly prostor SVČ, kluboven, dílen a tanečních sálů,
lezecké stěny, podnikaly procházky, výlety na kole a zájezdy do 
atraktivních míst, např. do lanového centra v Olomouci nebo do vyš-
kovského dinoparku. Keramicko-výtvarné sympozium v samém finá-
le prázdnin vyvrcholilo výstavou vytvořených prací. Příměstské tábo-
ry SVČ patří k nejoblíbenějším, všechny měly naplněnou kapacitu –
dohromady se na ně letos přihlásilo bezmála dvě stě dětí.

Studio Sport a zdraví Rýmařov 
Sportovní klub orientovaný na závodní aerobik pravidelně pořádá
sportovně-taneční tábor. Letošní 14. ročník se konal 14.–22. srpna
v Hotelu Václavov pro 36 dětí ve věku 6–15 let a zaměřil se hlavně
na aerobik a tanec. Poprvé k němu přibyla také „přípravka“ pro děti
z oddílu závodního aerobiku ve dnech 10.–13. srpna, nazvaná Letní
škola akrobacie.
Letos poprvé klub uspořádal také stanový tábor Malý táborník pro
děti ve věku 6–10 let. Parta osmi dětí během posledního červencové-
ho týdne poznávala Jeseníky a učila se základům táboření. Děti spa-
ly ve stanech a každý den absolvovaly výlet do blízkého okolí – na
Praděd, do Karlovy Studánky, na Sovinec, Rešovské vodopády nebo
do Pradědovy galerie v Jiříkově. Na závěr složily zkoušku ze zákla-
dů táboření – stavění stanu, rozdělávání ohně, vázání uzlů, orientace
podle turistických značek i z ochrany přírody.
Na konec srpna klub připravil příměstský tábor Letní škola gymna-
stiky. Děti ve věku 6–10 let se na něm učily základům gymnastiky
a akrobacie.

Rýmařovští skauti 

Skautské středisko Na Stráni v Rýmařově pořádá letní tábory pro své
členy od obnovení činnosti Junáka v roce 1990 nepřetržitě, tedy 
26 let. Letošní tábor se konal 18.–25. července na soutoku
Podolského a Žlutého potoka. Účastnilo se ho sedmnáct dětí ve věku
8–15 let. Hlavní náplní skautských táborů je soužití s přírodou a zá-
žitek kouzla táboření. Děti spí ve stanech, zapojují se do přípravy jíd-
la a výroby drobných staveb, např. mola a mostu přes potok nebo sto-
lů pro jídelnu. Nosným programem bývá celotáborová etapová hra, ta
letošní měla název „Mezi potoky, mezi horami“ a odehrávala se na
pozadí příběhu tří indiánských kmenů hledajících nová loviště. Její
součástí byly tematické hry s poznáváním historie a současnosti in-
diánů a rukodělné práce při výrobě indiánských šatů, čelenek apod.
Na táboře nechybělo sportování a tradiční lov bobříků.

Fota: archiv SVČ

Foto: Lydie Švédíková

Foto: Alois Loy Šimko
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Usedlost Jasanka 
Čtvrtou táborovou sezónu má za sebou Jasanka v Albrechticích
u Rýmařova. Její obyvatelé Tereza Bělíková a Lukáš Stránský pořá-
dají příměstské i pobytové tábory s koňmi pro děti ve věkovém roz-
pětí od 6 do 15 let. Kapacita jednoho turnusu je dvanáct dětí.
Na příměstské tábory dojíždějí děti z blízkého okolí, na pobytové
především z Ostravy a Těšína, z Olomouce nebo z Prahy. Letos pro-
běhl také druhý česko-polský tábor jako pokračování loňského pro-
jektu podpořeného Euroregionem Praděd. Na uspořádání tábora
s mezinárodní účastí se kromě Jasanky podílelo Okresní sdružení
středisek pečovatelsko-výchovných v Pačkově.
Hlavní náplní táborů na Jasance je pobyt v přírodě, v kontaktu s ži-
vými tvory, především koňmi. Koně jsou podle slov Terezy Bělíkové
charismatická zvířata a působí jako propojení mezi lidmi a přírodou.
Děti se učí na nich nejen jezdit, ale i pečovat o ně, čistit je a komu-
nikovat s nimi. Kromě toho si užívají spaní v tee-pee, výletů do kra-
jiny a celotáborové hry, letos na téma Gulliverových cest.

Stáj Kincl 
Čtyři prázdninové pobyty u koní připravila Stáj Kincl ve Skalách.
Zaměřují se hlavně na výuku jízdy na koních pod vedením instrukto-
rů, včetně základů drezury a skokového ježdění. Pětidenní pobyt se
odehrává především v jezdeckém areálu, se kterým sousedí penzion,
v němž jsou děti ubytovány. Kapacita jednotlivých pobytů je 
8 až 12 dětí ve věku 6–16 let. Na jezdecký tábor do Skal přijíždějí
malí jezdci z celé Moravy i z Čech, letos se asi jen polovina táborní-
ků rekrutovala z Bruntálska a Krnovska, zbytek přijížděl z mnohdy
poměrně vzdálených měst, např. z Brna, Ostravy, Prahy nebo
Chrudimi. Intenzivní výcvik pořadatelé zpestřují dalšími aktivitami –
děti si vyzkoušely práci na statku, ve stájích, péči o ustájené koně
a relaxovaly při hrách, koupání a výletech jako na klasickém táboře.

STAN Relaxa 
Atraktivní tábory inspirované moderními trendy pořádá organizace
STAN (Special Team for Adventure in Nature). Týdenní i desetiden-
ní pobyty probíhaly na chatě Relaxe ve Žďárském Potoce od prvních
do posledních dnů prázdnin. Každý z programů byl přizpůsoben vě-
ku dětí a měl své téma, obvykle vycházející z aktuální módy dět-

ských hrdinů. Kromě pohádkových táborů pro nejmenší děti ve věku
5–8 let si mohli vybrat i jejich starší vrstevníci a teenageři. Oblíbené
jsou hlavně dobrodružné tábory s fantasy a army tematikou, plné 
atraktivních bojových her, sportovní a adrenalinové tábory anebo po-
byty s výukou angličtiny. Pořadatelé se je snaží zatraktivnit i návště-
vami záchranářů, policistů, horolezců, ale třeba i šermířů nebo herců.
Dívkám se zájmem o modeling je zase určen speciální program Girls
in Action. Letos se na Relaxe vystřídalo kolem pěti set táborníků.

Farní tábor v Malé Morávce 
Naopak příklon k duchovním hodnotám reprezentuje farní tábor
v Malé Morávce. Stanový tábor pro děti na farní zahradě připravila
zdejší farnost na 10.–14. srpna. Byl určen zejména dětem z okolních
obcí. Díky příspěvku těchto obcí, veřejné sbírce a podpoře ostravsko-
opavské diecéze je farní tábor zdaleka nejlevnější. Program pro dva-
cet dětí ve věku 6–14 let měl letos téma „sedm divů světa“.
Cílem tábora vedeného v křesťanském duchu je podle slov pořadate-
lů poskytnout dětem zajímavé prožití prázdnin a zároveň je naučit
poznání sebe sama a svých vrstevníků, sebereflexi, spolupráci a vzá-
jemné pomoci. Program, jehož náplní byl pobyt v přírodě, netradiční
hry, sportování, tvořivé aktivity s přírodními materiály, připravili
dobrovolníci farnosti. Jeden den děti strávily na Slezské Hartě.
Farnost kromě tohoto „domácího“ pořádá ještě jedenáctidenní tábor
v Mostech u Jablunkova. ZN

Foto: Jaroslav Kincl

Foto: kolektiv STAN 

Fota: Marek Žukowski
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PŮJČOVNÍ DOBA
Po  9:00–18:00 Čt  9:00–17:00
Út  9:00–18:00 Pá  9:00–17:00
St  z a v ř e n o

Tel.: 554 212 566, 778 532 965
www.knihovnarymarov.cz

e-mail: knihovna.rymarov@seznam.cz

Zdravotnictví
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Sběratelka vzpomínek a snů Blanka Růžičková
Na srpen pfiipravilo r˘mafiovské muzeum v˘stavu brnûnské v˘tvarnice
Blanky RÛÏiãkové Záznamy. Pfii vernisáÏi na konci ãervence mohli náv‰tûvní-
ci Galerie Octopus nahlédnout do její ryze Ïenské, osobní, ba pfiímo intimní
tvorby, ale i do jejích snÛ.
Sama autorka, docentka katedry výtvarné výchovy Masarykovy uni-
verzity, o sobě mluví jako o sběratelce. Její práce vznikají z naleze-
ných útržků – vzpomínek, dopisů, fotografií, záznamů a vzkazů, jež

schraňuje s vášní skutečného sběratele. „Jsem vychována generací,
která prošla dvěma válkami a dalšími nešťastnými roky, generací,
která žila o strachu a nouzi, stále šetřila a přechovávala věci, co kdy-
by se někdy na něco hodily. A tak já se snad chovám stejně,“ vysvět-
luje autorka původ své obsese. Její osobní sbírka zahrnuje vlastní
i zděděnou korespondenci, potravinové lístky, stvrzenky, rodinné fo-
tografie, kresby, ale i všední drobné vzkazy dětem. Z nich postupně
sestavuje obrazy svých vzpomínek, prodchnuté půvabnou ženskou
lyričností. „Jsou to věci, které vlastně mají vypovídací cenu jen pro
mě. Snad jsem se tak vyrovnala v čase na dálku s matkou a otcem,“
dodává Blanka Růžičková.
Zvláštní její zájem přitom získávají rukopisy. Písmo autorku fascinu-
je jako nositel myšlenky, byť zasuté kdesi v minulosti, jako odraz 
osobnosti pisatele i jako estetický projev.
Lyrická, až snová atmosféra jejích děl vychází z techniky, kterou so-
bě autorka objevila při práci s papírem. Blanka Růžičková je mimo
jiné organizátorkou mezinárodních sympozií Papír v Předklášteří
a výstav Fenomén kniha v brněnské Knihovně Jiřího Mahena. Pro je-
jí vlastní tvorbu je typické vrstvení a prosvětlování papíru. Jednotlivé
útržky dopisů, fotografie a siluety, nebo třeba stránky textů rozšiřo-
vaných cyklostylem se vzájemně překrývají a působením pronikají-

cího světla splývají v jedinečné kompozice. Při pohledu z jedné či
druhé strany, za různé denní doby a při různě intenzivním prosvícení
se obrazy mění a získávají nové významy. Snovost jim přitom dodá-
vají nejen znásobené, rozjitřené obrysy, ale i převládající barvy – bé-
žová, bílá, černá a modrá, barvy papíru a inkoustu.
Vernisáž výstavy Blanky Růžičkové doprovodilo scénické čtení z je-
jích snů, které speciálně pro tuto příležitost připravili členové rodiny
– režisér a pedagog JAMU Matěj T. Růžička (některé své inscenace
realizoval v plenéru u penzionu Argenta ve Stříbrných Horách) a he-
rečka šumperského divadla Dana Růžičková. Lehce bizarní, místy až
legrační, ale i děsivé jsou sny Blanky Růžičkové, tedy ty, které jí utk-
věly v paměti. I v nich zaznívají fragmenty zážitků, pocitů a vzpo-
mínek, sestavené podle snové logiky; i sny může člověk sbírat, po-
znávat se v nich a vyrovnávat se se sebou i světem kolem.
Výstavu záznamů Blanky Růžičkové mohou zájemci navštívit ještě
několik dnů, naposledy 2. září. ZN

Rýmařovský chrámový sbor
zazpívá v zámecké kapli

Ondřej Bačík ve spolupráci s Městským muzeem Rýmařov vás
zvou v sobotu 12. září v 16:30 na koncert v kapli sv. Floriána a sv.
Hilária v zámku Janovice. Vyslechnete řadu vokálních skladeb v pro-
vedení Rýmařovského chrámového sboru pod vedením Mgr. Petra
Wolffa. Znovu se tak naplní kdysi krásný prostor zámecké kaple har-
monií tónů lidských hlasů. S radostí uvítáme občany Rýmařova 
a okolí i další zájemce o sborový zpěv.

Ondřej Bačík ve spolupráci s Městským muzeem Rýmařov
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Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí – pátek: 9:00–12:00;   13:00–17:00
Sobota: 9:00–12:00;   13:00–16:00
Neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, email: info@rymarov.cz

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

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Otevírací doba od 1. 9. 2015
Po–Pá 16:00–21:00, So–Ne + svátky 10:00–21:00

Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doložit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do výše 500 Kč za osobu.

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Otevírací doba: Úterý, čtvrtek, sobota  9:00-12:00   13:00-17:00

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK

každé liché úterý v budově střediska 
na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.

Začátek vždy v 13:30. Ukončení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

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

sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček ve druhém pololetí 2015 

(každý lichý týden v úterý):
8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12. a 15. 12. 2015.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Plavání pro veřejnost v září
Pondělí 14:00–17:00, 18:30–20:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18:30–20:00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00

Aerobik: Plavecký kurz:
Pondělí   18:45–19:45 Pondělí 17:00–18:30

Středa 17:00–18:30

Provozní doba sauny v krytém bazénu:
Úterý 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00
Čtvrtek 14:00–20:00 Neděle 13:00–20:00
Pátek 14:00–20:00

Krytý bazén Břidličná

Servis služeb
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Jazzclub

Skatastrofa slavila první kulatiny
Letošní léto je plné kulatin – tak třeba Rýmařovská padesátka dobíhá
(vlastně dochází a dojíždí) čtvrtou dekádu a do čtyřicátého ročníku se
probojoval i Rýmařovský desetiboj. V hudebních kruzích panují jubi-
lea spíše dětská – loni se desátým ročníkem uzavřela (i když prý ne na-
trvalo) tradice hiphopových festivalů Battle Kings, letos si první křížek
připsala multižánrová přehlídka domácí tvořivosti Prestigefest a desá-
té narozeniny oslavila i srpnová Skatastrofa. 
A slavilo se klasicky – hudbou, křepčením pod hvězdnatou oblohou,
v kulisách romantické ruiny janovického zámku a s nejlepšími přáteli.
Protagonisty přehlídky ska a reggae totiž byli ti nejvěrnější z nejvěr-
nějších, kteří si účast na Skatastrofě zapsali do diáře jako pevnou po-
ložku, bez níž by léto nebylo létem. Zastoupení domácích a hostů by-
lo víceméně vyrovnané, tři na tři plus jeden zahraniční, nicméně už
zdomácnělý bonus.
Jako dárek pro cinefily se v předvečer hudebního programu konalo
promítání amatérských filmů. V repríze se představil absolventský sní-
mek Z cesty Adama Komůrky a Veroniky Struhárové, který doplnila
černá krimikomedie Teď ne, broskvičko, takřka celovečerní novinka
karvinského režiséra Lukáše Bulavy (jeho horor Karbon mohli diváci
vidět loni v rýmařovském kině).

Sobotní festival otevřeli rytmickou předehrou bubínkáři ze SVČ
Rýmařov alias Djembe Gang, které údernou rukou řídí Michal Fidler,
bubeník kapely Moskvič blahé paměti, svého času také hráč na barely
a nynější zpěvák reinkarnovaného kvarteta We Play Aparát. Na domá-
cí scéně proslulí Aparáti, razící svérázný žánr surového popu, se také
vetkli na program. Před nimi ale ještě dostal vcelku velkorysý prostor
další matador skatastrofických přehlídek – Key Features, vypilovaná
rockovka, která se sice z hlavního žánru festivalu vymyká, přesto už
jaksi patří do rodiny a na oslavě kulatin by nemohla chybět.
We Play Aparát, pohrobek tří místních kapel, We Play Apparat,
Moskvič a Mrtvý holub, je i vzhledem k osobitosti svých předků těžko
zařaditelným tělesem, možná právě proto ale přilákal pod pódium prv-
ní povzbuzovače, především z řad přítomných dětí.
S jeho produkcí se uzavřela domácí, poslechová polovina přehlídky
a nastal čas pro hosty. Nikdo z nich tu nebyl nováčkem, a přestože je
vcelku těžké při pravidelných koncertech publikum překvapovat,
všichni účinkující předvedli svůj repertoár osvěžený novinkami.
Burani z New Jersey, ska-punková kapela z Mohelnice, zahrnula po-
sluchače osvědčenými songy z alba Co se děje v trávě a přidala i něco

navíc. Pod jevištěm si už mohla podat ruku s menším tanečním kotlí-
kem a nutno říct, že houfy časem narůstaly do davových rozměrů.
Pak se trochu setmělo, na jevišti zasvítily barvy a v jejich koupeli se
rozeznělo pravověrné ska v podání karvinských AllSkaPone’s. Stálice
místní přehlídky, která se před krátkým časem v Rýmařově představi-
la i s hudebně-recitátorským programem na motivy veršů Františka
Gellnera, se tímto poetickým buřičem inspiruje na dva roky starém 
albu Vzdušné mé vidiny, nádherná těla, ze kterého taktéž hojně kon-
certuje. Na Skatastrofě se hrály i nové věci, takže se opět něco rýsuje.
Ani polská hvězda festivalu Pop Marlej si nezadala a přivezla z Opole
obnovený repertoár. Nechyběly ovšem oblíbené hitovky jako Jamajka,
Sandały nebo Freedom, kterými kapela přitáhla fanoušky a pak už je
nepustila.
Finále si kolem půlnoci vychutnal Svatý Jidáš, agropunková sbírka
hráčských i lidských originálů z Bratrušova, která též přidala pár no-
vých kousků a předvedla, že ani po letech účinkování na kdejakém rý-
mařovském festivalu nenudí.
Skatastrofě číslo 10 přáli i návštěvníci. Navzdory tomu, že letos za ně
vstupné neplatila unie, se na zámecké nádvoří v pátek večer dostavila
víc než stovka diváků, v sobotu na muziku dalších přes dvě stě fa-
noušků, kteří pohodlně zaplnili vymezený areál, lavičky i taneční pažit
a festival si skvěle užívali. ZN

Z kapsáře tety Květy

Vždycky to stojí za to
Měl tři touhy: nejdřív chtěl být sedlákem, pak učitelem a nakonec lé-
kařem. Splnilo se mu třetí přání a to ovlivnilo osudy a životy tisíců dě-
tí. Láska k biologii ho dovedla na práh oboru u nás předtím neexistují-
cího – k dětské onkologii. Soustředěnou, trpělivou prací vykřesával ze
smutných příběhů jiskřičky naděje a úspěšnost léčby zvýšil o závrat-

ných 80 procent. Kdo? Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
S tímto slavným lékařem a vědcem má osobní zkušenost také bývalý
ředitel Základní školy Rýmařov Václav Orlík. Ten na profesora
Kouteckého vzpomíná v souvislosti s léčebnými metodami, kterými
prošel jeho syn Aleš. I když jeho léčba byla tenkrát, před téměř třiceti

Svatý Jidáš

AllSkaPone’s
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lety, neúspěšná, hovoří o tomto lékaři s úctou. „Našeho syna přijímal
pan profesor Koutecký osobně v Motolské nemocnici. Pamatuji si, že
v průběhu jeho léčby s námi uskutečnil několik pohovorů o jeho zdra-
votním stavu a připravované operaci. Byl to člověk velice solidní, pří-
mý. Měli jsme s ním jen ty nejlepší zkušenosti, působil značně lidsky
a vyrovnaně a snažil se, stejně jako ostatním postiženým dětem, pomo-
ci našemu synovi. Člověk si musel kolikrát polo-
žit otázku, kde vzal tento vzácný člověk tolik ča-
su, aby se dokázal věnovat vedle své náročné
práce, kterou vykonával znamenitě, ještě dalším
bohulibým aktivitám, kterých měl bezpočet,“
vzpomíná na Josefa Kouteckého Václav Orlík.
Pan profesor je chirurg, lékař, nositel mnoha nej-
vyšších vyznamenání, ale také autor beletrie, mi-
lovník umění a staré Prahy. V letošním roce osla-
ví 85 let. Prostřednictvím šéfredaktora časopisu
Vital plus Jiřího Hraběte, který nám dal svolení
k otištění, položme tomuto aristokratovi v bílém
několik otázek.
Otec vás v touze po biologii podporoval, prý vám
hned po válce opatřil mikroskop...
Nevím, kde ho tenkrát sebral, byli jsme opravdu velmi chudí. Jeho pro-
střednictvím jsem začal objevovat nový svět. O své budoucí profesi
jsem už nepochyboval.
K dětským nádorům mě přivedla náhoda. Po promoci jsem na Klinice
dětské chirurgie plnil roli styčného důstojníka mezi klinikou a patolo-
gií. V té době umíralo na onkologická onemocnění 97 % dětských pa-
cientů. V zahraničí však lékaři zaznamenávali první úspěchy, tak jsem
si řekl, že s tím začnu u nás. Byl jsem sám, k dispozici jsem měl jednu
postýlku, pak dvě, čtyři... Sám jsem přijímal, vyšetřoval, operoval a za-
čínal jako první s chemoterapií. Úspěchy se dostavovaly pozvolna, ale
byly, a proto mělo smysl pokračovat.
Jak se smiřujete se smrtí?
Čím jsem starší, tím hůř. Uvědomuji si víc, jakou má život hodnotu, ja-
ký je to zázrak. Patřím k těm, kteří příběhy dětí a jejich rodičů hlubo-
ce prožívají. I když jsem vždy přesvědčený o tom, že jsem vynaložil
veškeré úsilí, zůstává něco jako pocit viny, že jsem to nedokázal.
Jste milovníkem starých časů, přitom průkopníkem v medicíně. Jak
vidíte tu současnou?
Pokrok v medicíně je fascinující. Pažní kost je pořád pažní kost, ale
všechno ostatní je úplně jiné. Dnes člověk řekne: obyčejný šedý zákal.
Ale dřív lidi neviděli, oslepli. Dnes jdete v devět na zákrok a v deset

domů. V šestačtyřiceti jsem měl infarkt, byl jsem půl roku v neschop-
nosti. Dneska? Když je to složitější, udělají vám bypass a jdete za tři
čtyři dny domů. Bohužel to s sebou nese dehumanizaci lékařství. Kdy
jste naposledy slyšel o lékaři lidumilovi? V moderní medicíně mi chy-
bí slovo, dotyk a empatie, tedy vnitřní vztah k pacientovi.
Jaké hodnoty považujete za důležité?

Nesmírná úcta k životu, pokora. Jedním z mých
hesel je, že člověk má povinnost dávat a právo
brát.
Jaký máte názor na zdravou výživu?
Zdravotní výchova stojí na zákazu, příkazu a vý-
hružkách. Já zastávám názor, že jíst se může
všechno, co chutná. Co je dobré, je zdravé.
Hlavním principem je smysl pro úměrnost.
Pánbůh stvořil býložravce, masožravce a vše-
žravce. Jalovici těžko dávat kýtu, leopardovi voj-
těšku a člověk je všežravec.
Jaký je váš vztah ke stáří?
Jsem odpůrcem toho, když třeba Květa Fialová,
které si jinak velmi vážím, říká, jak je to nádher-
né být starý a nemocný. Můj vztah je ambiva-

lentní. Na jednu stranu jsem rád, že už některé věci nemusím dělat, na
druhou stranu cítím, že už nejsem takový, jaký jsem byl. Důležité je to,
že přesto, kolik mi je, stále intenzivně pracuji a stále intenzivně vní-
mám krásy světa.
V jednom rozhlasovém pořadu jste mluvil o svých sedmi divech živo-
ta, které to jsou?
První je neskonalý údiv nad tím, že ze dvou buněk, docela malých, zra-
nitelných buněk, se narodí člověk, že vyroste přes všechna nebezpečí,
která ho obklopují, že dospěje, tvoří, raduje se a pláče. Mým druhým
divem je dítě. Třetím divem je pro mě vědomí absolutní jedinečnosti
každého člověka. Čtvrtým je v mém přesvědčení láska, ten nesčetně-
krát opěvovaný, a přesto nevysvětlitelný vztah, který popírá základy
matematiky. V lásce totiž dva není dvakrát jedna. Pátým divem života
je slovo, jeho tvořivá, povznášející, ovšem i ničivá moc. Šestým divem
či spíše požehnáním danému člověku je schopnost vnímat krásu.
Sedmým divem je pro mě privilegium snění. Dovolím si připojit ještě
i osmý div: je jím domov.
Máte i oblíbené motto: vždycky to stojí za to!
Když zítra nebudu, co se dá dělat, ale v tomto okamžiku, dnes, to sto-
jí za to. Snažím se ze svého slovníku vytlačit „už to za to nestojí“, „už
to nemá cenu“. Všechno má cenu! Si

Osadní výbory informují

Maxijedlík letos nebodoval
Tradiční ondřejovskou akci pod názvem Letní podvečer, kterou řadu
let organizuje Osadní výbor Ondřejov s týmem dobrovolníků
z Ondřejova, znají návštěvníci zejména díky soutěži v pojídání švest-
kových knedlíků.
Osadní výbor v Ondřejově tuto oblíbenou akci, která se zpravidla ko-
nala ve druhé polovině srpna, přesunul na začátek tohoto měsíce z dů-

vodu relativně teplejšího počasí. A zřejmě nejen teplé počasí, které pa-
novalo první srpnovou sobotu (1. 8.), rozhodlo o tom, že do areálu ond-
řejovské Koliby zavítalo velké množství návštěvníků. Každoročním lá-
kadlem je nejen bohatá tombola, velmi chutné občerstvení a taneční zá-
bava, letos s duem Akord Vladimíra Bulka a Ludmily Sigmundové, ale
především zmiňovaná soutěž o nejzdatnějšího jedlíka. 
Milovníci sladkého pokrmu, kterých se letos do soutěže přihlásilo se-
dm, měli za úkol zvládnout porci pětatřiceti knedlíků v časovém limi-
tu deseti minut. Nechyběl ani vítěz několika předchozích ročníků ma-
xijedlík Jaroslav Němec z Bystré u Poličky, který podobné soutěže ab-
solvuje po celé republice. Ten na soutěž přijel z Jeseníku, kde už stačil
spořádat osmadvacet kynutých knedlí velikosti dlaně za čtyři minuty,
a do soutěže tudíž nastupoval s handicapem. Nejrychlejším jedlíkem se
nakonec stal Michal Matuška z Krnova, který pětatřicet knedlí spořá-
dal za 8 minut a 15 vteřin, druhý skončil Lukáš Havelka rovněž
z Krnova v čase 8 minut 50 vteřin a na třetím místě Jakub Dvořáček
z Blanska, kterému v časovém limitu deseti minut zůstalo na talíři nej-
méně knedlíků. Vítězové obdrželi poháry, ostatní soutěžící cenu útěchy
– láhev vína.
Maxijedlík Jaroslav Němec skončil čtvrtý. „Měl jsem velkou nevýho-
du. Mezi soutěžemi v Jeseníku a Ondřejově byl velmi malý odstup.
Nešlo to, knedlíky byly letos z bramborového těsta, těžké, špatně se po-
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Organizace a spolky

V centru zdarma poradí zdravotně postiženým a seniorům
Centrum pro zdravotnû postiÏené Moravskoslezského kraje (CZP MSK), 
o. p. s., deta‰ované pracovi‰tû Bruntál, nabízí na svém pracovi‰ti
v R˘mafiovû (v klubovnû domu s peãovatelskou sluÏbou, Revoluãní 30) bez-
platné odborné sociální poradenství pro zdravotnû postiÏené obãany a se-
niory. 
Odborný sociální pracovník zájemcům z řad postižených, seniorů
a jejich blízkých pomůže při hledání možností řešení jejich problé-
mů, např. zajistí podporu při uplatnění osob se zdravotním postiže-
ním na trhu práce a v jiných zájmových a společenských oblastech,
poskytne poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech,
právu, psychologii a vzdělávání. Občanům se v poradně dostane po-
radenství týkající se dávek státní sociální podpory a dávek pomoci
v hmotné nouzi, příspěvku na péči, informace týkající se postupu při
uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby a také zde zís-

kají informace a rady při získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek.
Centrum nabízí i pomoc v dluhové a spotřebitelské oblasti, hlavně
v komunikaci s věřiteli, při sestavování rodinného rozpočtu, pomoc
se splátkovým kalendářem, poradenství v oblasti exekucí a insol-
venčního řízení.
Bezplatné poradenství bude od září 2015 poskytováno vždy 1. čtvr-
tek v měsíci od 8:00 do 12:00. Pracovníky lze kontaktovat i telefo-
nicky na čísle 774 993 215 nebo e-mailem czp.bruntal@czp-msk.cz.
Více informací na www.czp-msk.cz.
Poradenské dny v druhé polovině roku 2015 jsou: 3. září, 1. října, 
5. listopadu, 3. prosince.

Ing. Aleš Šupina, 
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.

Z okolních obcí a měst

Jízda veteránů a Karel Loprais opět zamíří do Jeseníků
O víkendu 12. aÏ 13. záfií probûhne v Jeseníkách 15. díl projektu zamûfiené-
ho na podporu cestovního ruchu Trofeo Niké Jeseníky 2015. Pilífiovou my‰-
lenkou je propagace turistick˘ch destinací prostfiednictvím historick˘ch vo-
zidel. Projekt spoãívá v elegantní jízdû více neÏ dvou desítek historick˘ch 
automobilÛ v ãele se závodní Tatrou ‰estinásobného vítûze rallye Paris –
Dakar Karla Lopraise. Titulárním partnerem celého projektu je jiÏ od roku
2006 âeská centrála cestovního ruchu – CzechTourism, dal‰ími v˘znamn˘mi
partnery jsou Moravskoslezsk˘ kraj, Euroregion Pradûd a SdruÏení pro roz-
voj Moravskoslezského kraje.

Již 15. díl tohoto projektu je realizován pod oficiální záštitou poslan-
ce Parlamentu ČR Ladislava Velebného, hejtmana Moravskoslez-
ského kraje Miroslava Nováka, prezidenta Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje Pavla Bartoše a starosty obce Malá
Morávka Ondřeje Holuba. Tento projekt je spolufinancován z rozpo-
čtu Moravskoslezského kraje, agentury CzechTourism, na financích
se podílejí i zúčastněná města a obce, důležitou podporu nabídl i pri-
vátní sektor. Velmi dobrá spolupráce byla nově navázána
s Euroregionem Praděd.
„Páteřním mottem propagační jízdy je podpora turistického ruchu
a zviditelnění našeho koutu republiky zajímavou formou, která se tě-
ší velké oblíbenosti u veřejnosti i majitelů historických vozidel. Jsem
velmi šťastná, že jsme se letos setkali s mimořádnou podporou a zá-
jmem všech spolupracujících subjektů, a chtěla bych všem, kdo se na
přípravě letošního ročníku podíleli, velmi poděkovat,“ říká Ing.
Marcela Rotter za pořadatelskou společnost Feminine, s. r. o.
Během soboty 12. září propagační jízda vystartuje ze svého zázemí
od hotelu Neptun v Malé Morávce do areálu horského hotelu
Kopřivná pod Pradědem, kde proběhne slavnostní zahájení se zají-
mavým doprovodným programem. Jízda během celého dne absolvu-
je trasu Karlova Studánka (kaple sv. Huberta), Mnichov (Sklárna
Jakub), Ludvíkov (Wellness hotel Peras), Suchá Rudná (Holzberg)
a Dolní Moravice (Hotelový komplex Avalanche). Volným pokračo-

lykaly. Chtěl jsem to zkusit, a letos to bohužel nevyšlo. V Jeseníku jsem
soutěž vyhrál. Příští rok chci do Ondřejova přijet v mnohem lepší for-
mě a pokusit se obhájit prvenství z roku 2014,“ řekl po soutěži Jaroslav
Němec, který na druhý den zamířil na hrad Starý Jičín, kde se konala
soutěž v pojídání klobás.

O dětech je známo, že jsou velmi soutěživé, proto i ony dostaly prostor.
Každé dítko z osmi přihlášených obdrželo pět kousků a pustilo se do
jídla. Nejrychleji zvládla sladkou baštu Míša Křapová z Luhačovic,
druhá skončila Helena Továrková a třetí Tomáš Řoutil, oba
z Ondřejova. Nutno poznamenat, že jak soutěž dospělých, tak i soutěž
dětí měly zahraniční účast. Soutěžící přijeli až z Maďarska. 
Letní podvečer v Ondřejově trval do pozdních večerních hodin. Osadní
výbor zastoupený Anežkou Továrkovou a Ivanou Řoutilovou děkuje
všem sponzorům: městu Rýmařovu, obci Dolní Moravici, hotelu
Kamzík, s. r. o., Turistickým známkám, s. r. o., Marii Čuškové ml.,
Ivaně Bociánové a Danuši Neshodové. Velké poděkování organizátorů
patří všem, kteří pomohli při organizaci a přípravě nebo přispěli do
tomboly: firmám Lamont, Nábytek Polách, Elektro Machačová
a Bernátek, Květinářství paní Laštuvkové, Pedikúra paní Sedláčkové,
Oděvy paní Vepřekové, Elektro Zigi, Elektro Kováčová a Kotrla,
Potraviny Lazarczyk, Klenoty pana Štolfy, Alkoholtéka Břetislava
Bednáře, dále Ludmile Sigmundové, manželům Gažákovým a také
Jídelně pana Podlase a jeho kolektivu za vydatnou pomoc a v nepo-
slední řadě penzionu Zastávka ve Žďárském Potoce, kde švestkové
knedlíky uvařili. JiKo
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Z historie

Opevnění Hrádku
Kromě ústředního obytného domu
(paláce) stály naproti v jižní části
nádvoří Hrádku lehké dřevěné
stavby (stáje, sklady či ubytovací
prostory a přístřešky hospodářské-
ho charakteru, jež však byly z vět-
ší části úplně zničeny při odtěžení
jižní části svahu tvrze pro kamen-
ný taras vymezující po ukončení
těžby hlíny (hliniště) místo pro
stavbu domu z 19. století.

Opevnění ohraničuje plochu mini-
málně 35 m x 25 m (1 050 m2).
Jednalo se tedy o větší opevněné
sídlo. Nádvoří chránil „polský
plot“. Obrannou zeď tvořily svislé
kůly, propletené silnými pruty
a haluzemi (síly 2–4 cm) a obou-

stranně omazané proti ohni silnou
vrstvou mazanice. Opevnění zane-
chalo výrazný elipsovitý pás pře-
pálené hlíny i kusů mazanice 
s otisky silnějších či drobnějších
větví a prutů, silně promísený 
uhlíky. Kromě kůlů zpevňovaly
lomy konstrukce silnější trámce,
jak vypovídají kvadratické kůlové

jamky (0,15 m x 0,1–0,3 m x 0,5
m). Zhruba 3,5 m níže po svahu
chránil výšinu další obranný 
okruh těsně kladené palisády ze
silných zahrocených kmenů, jejíž
žlábek a kůlové jamky (profilu až
0,5 m) se podařilo ověřit na něko-
lika místech. Vnější hrazení kopí-
rovalo půdorys jednoduché vnitřní
fortifikace. Opevnění nadále dopl-
ňoval mohutný příkop zapojený
do městského opevnění a obklo-
pující městský hrad ze všech stran.
Do prostoru hrádku se vcházelo
od východu branou. Průchod dél-
ky 2,8 m vystupoval ještě téměř
metr vně polského plotu v šířce
2,5 m. Ve střední části se v místech
veřeje vchod zúžil na 2 m.

Turnaj v nohejbale v Malé Štáhli vyhráli hosté ze Slovenska
Prvního srpna se uskutečnil v Malé Štáhli XVIII. ročník turnaje v no-
hejbale o Pohár starosty. Již potřetí měl turnaj charakter mezinárodní –
zúčastňují se ho družstva ze Slovenska, a to ne kdejaká. Již dvakrát ně-
které z nich turnaj vyhrálo.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo dvanáct družstev: z Ostravy-
Poruby, Ostravy-Pustkovce, Olomouce, Turzovky (SK), Václavova,
Staré Vsi, Valšova, tři družstva z Malé Štáhle (Obec, Bizoni
a Chalupáři), Jarini z Bruntálu a Fešáci z Rýmařova.
Sportovní úroveň zúčastněných týmů každým rokem roste, mnohá
družstva, která před třemi či pěti lety byla, jak se říká, do počtu, se v le-
tošním roce probojovala do čtvrtfinále. Stoupající kvalita se projevila
i v tom, že jednotlivé zápasy se proti dřívějším letům prodloužily, tur-
naj se dohrával za umělého osvětlení a skončil po deváté hodině ve-
černí. Vítězem letošního ročníku se stali hosté ze slovenské Turzovky,
na druhém místě skončil tým z Olomouce a jako třetí nohejbalisté ze
Staré Vsi.
Účastníci turnaje, hráči i diváci měli po celý den zajištěno občerstvení.

Ing. Miroslav Pospíšil, starosta

váním dne bude stylová Trofeo Niké retro party na Kopřivné.
Podhorská jízda bude slavnostně odstartována pod vlajkou poslance
Parlamentu ČR Ladislava Velebného a hejtmana Moravskoslezského
kraje Miroslava Nováka v 10:00. Na první kilometr vyšle jízdu tech-
niky, krásy a elegance také prezident Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje Ing. Pavel Bartoš a starosta obce Malá
Morávka Ondřej Holub.
Ve spolupráci s nejvýše položeným a celoročně provozovaným
Hotelem Praděd – Vysílač a Českými radiokomunikacemi posádky his-
torických vozidel během nedělního dopoledne tradičně navštíví nejvyš-
ší bod Jeseníků Praděd (1 492 m n. m.). Vyhlídkové patro vysílače na-
bízí krásný pohled do širokého okolí národní přírodní rezervace.
Karlova Studánka nabídne návštěvníkům spojení kouzla lázní a krásy
historických vozidel i lidí kolem nich. Slavnostní zakončení proběhne
v Krnově v rámci Krnovských hudebních slavností, kde veřejnost čeká
kvalitní poslech i podívaná. Ing. Marcela Rotter, Feminine, s. r. o.

Ve čtvrtfinále vyřadila Stará Ves pořádající Malou Štáhli 
Foto: archiv OÚ Malá Štáhle

Kropenka, brus, žernov

1 udidlo, 2 spona třemene, 3 pře-
zka, 5 vnitřek zámku, 6 část me-
chanismu kuše, 7–9 klince a hře-
bík, 10 závora vrat brány

České číše a německé krauts-
trunky

Struska ze zásypu (huť na
Radniční ul.)

Fota: archiv Feminine
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Uprostřed vnitřní hrany průchodu
se zahloubila mohutná kůlová
jamka (0,5 m x 0,5 m) a po bocích
je prostor vyložen velkými kame-
ny. Bránu uzavírala masivní jed-
nokřídlá vrata ze silných dubo-
vých fošen, která se vyvrácená do-
chovala. Jistila ji těžká hranolovitá
železná závora. Kůl vrat (závěs) se
otáčel v opracovaném kameni
s kruhovým otvorem šíře 13 cm,
kónicky zúženým dolů na 6 cm
pro jeho hrotitý konec. Otvor je
silně opálen. Část stěny průchodu
tvořila konstrukce obdobná pol-
skému plotu a vně ji zpevňovala
řada svislých kůlů. Vzhledem
k silné vrstvě spálené konstrukce
nutno připustit překrytí průchodu
formou dřevěné obranné nástavby.

Jednalo se tedy o pevnou dřevě-
nou věžovitou bránu. Nejen trosky
brány, ale i prostor předbraní pře-
plňuje velké množství mazanice
s vodorovnými otisky proutí a vel-
kým množstvím spáleného dřeva.
Vně brány se mírně svažovala ne-
velká plocha jištěná kameny a na-
jednou se strmě zlomila do vnější-
ho příkopu. Spojení s městem 
umožňoval dřevěný můstek běžící
od brány Hrádku přes příkop nej-
spíše k protější brance do opevně-
ného horního ústí Dolní okružní 
ulice (Husovy). Můstek se dal
v případě nebezpečí zapálit. 
Bohatství sídla prokazuje rozsáhlý
rekonstruovaný soubor víc než 
70 nádob z domácnosti bohaté-

ho královského fojta, možná
Vildberkova kastelána, ale v kaž-
dém případě jeho straníka.
Zlomky nádob dovážených
z Mohelnicka jsou druhotně pře-
pálené různou intenzitou žáru do
řady barev a odstínů, což ztížilo
jejich restaurování. Stav pevnosti
nese stopy drancování (rozbíjení
nádob) a spálení sídla, včetně
možná nechtěné zkázy přilehlé
části města. Zcela převažují hrnce
loštického typu z tuhového mate-
riálu s povrchem pokrytým pu-
chýřky různých velikostí, hrnčíři
z Mohelnicka je hotovili ještě sta-
rou technikou obtáčení na ručním
kruhu. Datují se do druhé půle 
14. a počátku 15. století. Malá část
nádob včetně velkých dvou-
uchých patří do okruhu světlého
zboží. Najdeme množství zvonco-
vitých poklic, které se užívaly také
jako drobné misky, zlomky pohá-
rů či zvláštní bohatě zdobenou hli-

něnou číši, nádobky, zvonky a tří-
nožky s vnitřní polevou či dvou-
uchou lahvici, džbány a mísy.
Převažuje uniformní keramika vy-
ráběná ve velkých sériích v při-
bližně stanovených velikostech,
hrnce na zásoby, menší na vaření
masa, polévek, na vodu, jež se
chladila odpařováním skrze prů-
linčitý povrch… Zvláštním detai-
lem bývá ondřejský kříž vrytý
v podhrdlí větších nádob.
Pověrečné přežehnání zvýšilo ce-
nu výrobku, neboť jak se věřilo,
zajišťovalo jeho trvale bohatý ob-
sah.
Palác asi vyhřívala jednoduchá
kamna vystavěná z nádobkových
kachlů se čtvercovým ústím nebo
tvarem gotického trojlistu.
Zajímavý je i nápadně zvýšený

počet nálezů přeslenů, závažíček
umožňujících rotaci kužílku přad-
leny, která upozorňují na enormní
zvýšení výroby plátna z vysoce
kvalitního místního lnu. Zvýšená
potřeba přeslenů patrně vedla

i k použití provrtaných knoflíků
rozbitých poklic. Množství pomů-
cek přadlen možná zaznamenává
počátek později proslulého rýma-
řovského plátenictví.
Profánní železné předměty zastu-
pují čepové nůžky, zdobené ná-
končí opasku, kování cepu či zlo-
mek srpu, stavební kování a vyso-
ké množství kovaných hřebů, hře-
bíků s hlavičkou či klínců.
O vzdělaném muži vládnoucím
městskému hradu svědčí též zbyt-
ky kování kožených desek knih
i dvě dochované hornoněmecké
šachové figurky soustružené
z kosti z doby kolem roku 1350.
Drobné slitky stříbra mohou být
roztaveným šperkem, uměleckým
předmětem nebo žoldnéři zapo-
menutou mincí. Kosti zvířat patří

řidčeji lovné zvěři (jelen), častěji
domácím zvířatům (kráva, prase,
kůň). 
Množství železných šipek vězí-
cích v konstrukci nebo otupené
hroty odražených šípů (41 ks), ka-
menné koule z vídeňské houfnice
(ráže 150 mm), fragment koule
z menší bombardy (ráže 320 mm),

olověný válečkový projektil z há-
kovnice a zbytky výzbroje (útržky
kroužkového brnění a plátové br-
nění nadloktí) či koňských postro-
jů (udidlo, zbytky přezek k úvazu
kožených pásů třmenů, jednodu-
ché přezky) svědčí o dobývání
a dobytí hradu. Nálezová situace
svědčí o válečné katastrofě hradu
v létě roku 1405, stejně jako listi-
ny markraběte Jošta z ledna 1406,
jež katastrofu nejen zmiňují, ale

navíc odpouštějí na čtyři roky vy-
pálenému městu daně. Věrný
Rýmařov povyšují na právní úro-
veň Brna a Olomouce, dvou vý-
znamných center Moravy soupeří-
cích o status hlavního města. 

Fota a text: Mgr. Jiří Karel
(Goš, V., Karel, J.: Tvrz
v Rýmařově, Archaeologia histori-
ca, 17/92, Brno 1992; Goš, V.,
Karel, J., Novák, J.: Nadzemní ob-
jekt 14.–15. stol. v Rýmařově –
Hrádku, Časopis SlM B vědy his-
torické, XXIV/2, SM Opava 1975;
Karel, J.: Archeologie středověké-
ho Rýmařova, Rýmařov 2001;
Dokumentace archeologického
výzkumu 1969–71, 1975–88,
Muzeum Rýmařov ad.)

Soubor loštických hrnců

Pohár

Rekonstrukce poháru

Poklička

Zásobnicový hrnec

Přežehnání hrnce

Šachové figurky (kol. 1350)

Třínožky

Soubor hrnců (Hrádek, poč. 
15. stol.)
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Za Františkem Karáskem
V uplynulých dnech opustil
svou milovanou rodinu, členy
legendární hudby Pedagog
a stovky známých. Více než po-
lovinu století bavil a veselil
svým nenapodobitelným, skvě-
lým hlasem, svými písněmi
a humorem na stovkách taneč-
ních večerů. Zejména pak v sa-
motném Rýmařově i na různých
místech naší vlasti. V kavárně
Avion zpíval a hrál po celou po-
lovinu 20. století.
Budeš, milý Františku, chybět
všem, kteří Tě obdivovali a měli Tě velmi rádi. Čest Tvé památce. 

PaedDr. Zaďa Zavadil

O tom, že se mezi námi pohybují vandalové a zloději, svědčí nedávný
případ odcizené parkové lavičky na Dukelské ulici, kterou neznámý
pachatel ukradl v noci z 8. na 9. srpna. Fotografii, která ukazuje jen
prázdné místo po lavičce, do redakce zaslal Milan Vavroušek.

Postřehy z Rýmařova
Jdu do města udělat kolečko, zastavím se u pohřební služby, kdo od
nás odešel tam, odkud není návratu. Zastavím se na trhu, nejen pro
zboží, ale také potkat se s lidmi a prohodit pár slov.
Aby se mi procházka s nákupem prodloužila, vyrazím krátkou ulič-
kou z náměstí směrem k autobusovému nádraží. Po levé straně si nel-
ze nevšimnout pěkné louky a uprostřed ní kruhu žlutého kvítí, jako
by tam spadlo slunce.
Zasnila jsem se do dětských let, kdy jsme se proháněli po rozkvetlých

loukách, vili věnce a trhali okvětní lístky kopretin s otázkou „má mě
rád, či ne“.
Ze snění mě probudí hluk strojů. Až utichnou, objeví se zase něco no-
vého. V tomto případě to bude autobusové nádraží, určitě hezčí a kul-
tivovanější.
Už méně jsem nadšená z rekonstrukce Lidlu. Hlavně proto, že se zby-
tečně dělá vše pro zvýšení konzumního života. 

Rozálie Wnenková

Zajímavosti z přírody

Pohled k horám
Mnozí to znáte – z jistých, již známých míst
se otevírá nádherný pohled k horám; přes
louky, pastviny, meze, lesíky a lesy, přes zve-
dající se vrchy k horskému pásmu s Velkou
kotlinou. Ten pohled je stejný, a přece jiný,
stejný fyzicky, byť za různých ročních dob
a atmosférických podmínek, jiný především
uplývajícími léty, vzpomínkami, jiný du-
chovně. Na křídlech těchto ozvěn vlétáme do
zkušenosti, jež nazírá svět za hranicí viděné-
ho, slyšeného a hmatatelného. Tato tenká,
neviditelná vlákna si po většinu svého života
neuvědomujeme. Jsou jako pavučina ve stí-
nu, kterou ucítíme až na obličeji. Vidíme ji
jen tehdy, svítí-li na ni slunce či přicházíme-
li pod vhodným azimutem. Pak obdivujeme
toto vskutku skvostné dílo. Jinak jsme nuce-
ni ho nevědomky rozbít a s nepříjemným po-
citem setřít z obličeje. A jistě se obdobně dě-

je i s oněmi vlákny v nás. Stíráme si cesty
k mystickým zkušenostem, prorážíme jejich
umnou spleť, neumožníme mysli, aby trans-
cendovala ke spiritualitě a rozeznala rozměr
prostírající se v nás.
Krásné rčení praví, že zrcadlo stárne s námi.
O horách totéž říci nelze. Přestože jsme pod
nimi nechali svoje dětství a mládí, v jejich
krajině se pohybujeme neustále a čerpáme
z ní energii k obrození a pocitu svěžesti, tře-
baže biologický věk ovlivnit nelze. Krajina
nám dala obrovskou zkušenost, pomohla
nám pochopit a docenit vlastní rozměr, kraji-
nou jdeme dál po stopách vzpomínek ke stá-
le hlubší vyzrálosti.
Vlnovka horského hřebene je vyrovnaná
a nezdá se být vysoko. Ale v porovnání 
s okolním krajem vysoko je. Byl jsem tam

nedávno a půjdu zas. Je dobré procházet se
ve výškách, je dobré čas od času pohled
k horám zaměnit za pohled z hor. Protože tak
se máme dívat i na sebe. 

Na výšině

Člověk shlíží k obzorům dalekým,
přes údolí, přes lesy širé.
Až za nimi zůstaly lány a paseky,
vůkol jen vlny kopců a hor,
přes něž vítr se prohání čile.

Obrazy ty jsou vtištěny do paměti,
jejich krása do duše je malována posté.
nelze odejít, dokud vzpomínky neproletí,
a necítit, jak na výšinách člověk znovu roste.

Miloš Zatloukal, KČT Rýmařov

Údolí Merty pod Jelením hřbetem 
Foto: Vladimír Lehký Na Břidličné hoře Foto: Radka Řehořová

Na hřebeni Foto: Radka Řehořová
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Pozoruhodná místa na Rýmařovsku - 7. část
V našem regionu je mnoho malebných míst, významných památek
i překrásných přírodních scenérií. Pro letošní soutěž jsme vybrali čtr-
náct z nich. Mnoho z vás, čtenářů, si teď asi řekne, že uhádnout je bu-
de jednoduché, vždyť kdo by neznal třeba Rešovské vodopády, roz-
hlednu v Nové Vsi či skalní masiv na Rabštejně. Ale opak bude prav-
dou. Vybrali jsme tentokrát méně známá přírodní zákoutí a pozoru-

hodná místa, která byste
v internetových fotogale-
riích možná nenašli. Do
našeho okruhu jsme nad
rámec Rýmařovska ten-
tokrát zařadili i Karlovu
Studánku a její okolí. 
Připomeňte si čtrnáct za-
jímavostí našeho regionu
prostřednictvím soutěže
a nechejte se třeba inspi-
rovat k výletu. Všem sou-
těžícím přejeme nejen
příjemné zážitky při pu-
tování jesenickou příro-
dou a Rýmařovskem, ale
také úspěch v soutěži při
poznávání jednotlivých
zadání.
Okopírované nebo vystři-
žené soutěžní kupóny za-

šlete na adresu redakce: Rýmařovský horizont, Okružní 10, 795 01
Rýmařov nebo je můžete vhodit do redakční schránky. Poslední sou-
těžní kupon č. 14 s fotografií vyjde v RH č. 23/2015 v pátek 18. pro-
since. Kupóny můžete zasílat jednotlivě nebo všechny najednou do 
7. ledna 2016. Jména výherců budou uveřejněna 15. ledna 2016 v prv-
ním vydání RH příštího roku. Hodně štěstí v soutěži přeje redakce!

SOUTĚŽNÍ KUPON č. 7
Jméno a příjmení

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

.......................................................................................................
Telefon

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

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

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

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

✃

Prostor pro firmy a podnikatele

Pracovní stáže ve firmách – šance pro nezaměstnané i zaměstnavatele
Mladí bez praxe, star‰í, ktefií hÛfie shánûjí práci, nebo maminky na ãi po rodi-
ãovské dovolené, tûm v‰em pomáhal se vstupem na pracovní trh projekt StáÏe
ve firmách – vzdûlávání praxí 2. Lidé, kter˘m hrozila nebo je uÏ postihla ztrá-
ta zamûstnání, dostali moÏnost nabrat potfiebné praktické zku‰enosti a kon-
takty ve svém oboru, znovu najít ztracené sebevûdomí a tfieba i nové pfiátele.
Projekt se již chýlí ke konci, díky němu se ale v České republice po-
dařilo nastartovat systém stáží, který poběží samostatně i po jeho skon-
čení. Zájemci o zaměstnání se tedy nemusí bát oslovit firmu, ve které
by rádi pracovali, přímo a požádat o poskytnutí stáže. Zaměstnavatelé
mohou i nadále vypisovat stáže na vhodné pozice ve svých firmách
prostřednictvím Národního katalogu stáží. Výhodné je to pro obě stra-
ny – firmy si tímto způsobem mohou bez rizika a s minimálními vstup-
ními náklady vyzkoušet potenciálního zaměstnance. Pokud se stážista
osvědčí, mohou mu po skončení stáže nabídnout další spolupráci.
Získají tak spolehlivého a loajálního pracovníka, kterého si vyškolí
přesně podle svých potřeb.
Účetní, veterinář, architekt, skladník... Zájemci mohou na stránkách
www.narodnikatalogstazi.cz vybírat z pestré nabídky oborů napříč re-

publikou. Od loňského podzimu, kdy projekt odstartoval, se jich zapo-
jilo už více než pět stovek. Někteří již díky absolvované stáži našli no-
vé zaměstnání.
Projekt si nemohou vynachválit ani ti, kteří se rozhodli zapojit se do něj
z druhé strany. Zaměstnavatelé si prostřednictvím stáže vycvičí za-
městnance přesně na míru. Mohou předat své cenné pracovní zkuše-
nosti a vštípit první pracovní návyky absolventům, kteří ještě žádnou
praxi nemají, ale také třeba odbourat zažité předsudky o těch dříve na-
rozených a na vlastní kůži se přesvědčit, že generace 50+ ještě roz-
hodně do „starého železa“ nepatří. 
A jak to tedy celé probíhá? Stačí se zaregistrovat na stránkách www.na-
rodnikatalogstazi.cz. Poskytovatelé zde vypíší takzvanou kartu stáže,
tj. pracovní pozici, na niž chtějí stáž nabídnout. Firma by měla mít
k dispozici mentora, tedy zaměstnance na dané pozici dostatečně zku-
šeného, aby mohl stážistu celou dobu provázet a dohlížet na něj.
Uchazeči z těchto karet vybírají podle svého oboru a místa, kam chtě-
jí na stáž dojíždět. Zaměstnavatelé si potom vybírají z přihlášených zá-
jemců toho nejvhodnějšího. Stáž může probíhat měsíc, ale třeba i půl
roku, vše záleží na tom, jak se obě strany dohodnou. Je-li zaměstnava-
tel se stážistou spokojen, může mu nabídnout stálé zaměstnání.
Zkušenosti z předchozích stážových projektů potvrzují, že tímto způ-
sobem našlo pracovní uplatnění až 40 % stážistů. Ani pokud se na dal-
ší spolupráci nedohodnou, stážista nemusí zoufat – odnese si cenné
zkušenosti, které může uvést ve svém profesním životopise a které mu
pomohou při dalším hledání zaměstnání.
Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 i webovou databázi
Národní katalog stáží realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková
organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. „Mít možnost zvyšo-
vat svou kvalifikaci a tím i možnost uplatnění na trhu práce je velmi dů-
ležité. A právě stáže ve firmách mohou řadě lidem pomoci bojovat pro-
ti jejich znevýhodnění na trhu práce,“ dodává k projektu ministryně
práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Mgr. Vít Svozil, regionální konzultant, 
Fond dalšího vzdělávání, Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Foto zdroj: archiv.stazevefirmach.cz
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Z Rýmařova do světa

Do Alp jsme to vzali na kole
Kopírovat fieku Inn od pramene aÏ po ústí do Dunaje. Nav‰tívit dûji‰tû cyklis-
tického závodu Giro d‘Italia. Vychutnat si nekoneãné stoupání do sedel pokry-
t˘ch snûhem a následné sjezdy do údolí. ProjíÏdût dûji‰tûm zimní olympiády. To
je na‰e dobrodruÏství na kole.
S myšlenkou zorganizovat cyklistický výlet jen vlastními silami jsem
si pohrával dlouho. Občas se dozvím, jak se někdo hecne a dojede se
vykoupat k moři. To by ale nebylo ono bez pořádných kopců, sněho-
vých polí a nekonečných sjezdů serpentýnami. 
Minulý rok jsem si vyzkoušel třídenní cestu přes Slovensko
a Rakousko. Dojel jsem a první slova byla „už nikdy více“. Ale jak to
bývá, v hlavě se mi to rozleželo a začala se rodit myšlenka cesty přes
Alpy. Když jsem ji nadhodil svému bratru Frantovi, okamžitě se toho
chytl.

Nejvíce nás lákaly destinace na severu Itálie, Rakousko a Švýcarsko,
kde jsou zasněžené vrcholky hor, divoké řeky, průzračná voda, přívěti-
ví lidé a dobrá kuchyně (tu jsme bohužel neměli možnost v dostatečné
míře ochutnat). Naše putování bylo maximálně naturální a úsporné.
Hotely ani vyhřáté vířivky jsme si nedopřávali, až na jednu výjimku.
Ale tak si představuji pravý odpočinek!
Plán zněl jasně. Projet si centra světového sportovního dění a poznat
krásu Alp na vlastní kůži. Google nám pomohl s určením trasy podle
našich představ. Po jemném ručním doladění a objezdech tunelů, dál-
nic a hlavně cest pro motorová vozidla, kde nejsou cyklisté vítáni, to
vyhodilo krásných 1 400 kilometrů. Vydělil jsem to a po krátké úvaze
rozhodl, že 14 dní nám bude stačit. Trasa: České Budějovice – Passau
– Rossenheim – Garmisch-Partenkirchen – Zernez – Bormio – Livigno
– St. Moritz – Vaduz – Bregenz – Garching – Passau – České
Budějovice.
Naložili jsme materiál na naše celoodpružená kola s 2,25“ pneumati-
kami na silnici a důkladně se zásobili tyčinkami na prvních pár dní.
Určitě lepší varianta než pak ve švýcarském obchodě hledat někde pod
úrovní kolen něco pod jeden frank.
Pojeď, je to po rovině
Z Rýmařova jsme zvolili vlak, který nás dovezl do Budějovic za krás-

ných osm hodin s přestupem v Olomouci a Praze. Po dvou hodinách
jsme dojeli k nádrži Lipno, kde jsme si mohli dopřát u přátel v místním
kempu poslední teplou sprchu a trochu jistoty.
V sobotu 11. července to vypuklo vstáváním do pěti stupňů. Čekaly nás
krásné šumavské lesy a první stoupání do kopců okolo 900 m n. m.
u Silnického vršku a přejezd Strážný do Německa. Následné klesání
k Dunaji jsme si zpestřili průjezdem historického nábřeží města Pasova
v dolním Bavorsku. Jak naše cesta den za dnem pokračovala, tělo si za-
čalo zvykat na pohyb a představa celého dne v sedle přestávala být ne-
příjemná.
První den jsme založili tábor u městečka Pocking poblíž cyklostezky.
Dotěrný hmyz a zdejší teplota nás okamžitě donutily vlézt do spacáku.
Po půlnoci nás probudily podivné zvuky. Ani jeden jsme se nehnuli.
Zvuk flexy a pokřiky nějaké německé smetánky naštěstí po chvíli 
utichly. Asi vylepšovali zdejší železné sloupky značení u cyklostezky. 

Den po německé rovince uběhl a večer jsme zalehli pod skálou u ka-
pličky. Chyty na skále byly lákavé a rád bych vyzkoušel místní boul-
dery, ale po 142 km už to nešlo. 
Hned ráno nás osvěžila krátká přeháňka, ale ani svěží vzduch nás ne-
zachránil před první krizí. Sluníčko svítilo a spálené ruce z minulého
dne dostaly zabrat. Franta po cestě do kopce tolik přemýšlel, až nara-
zil do značení u cesty za Rosenheimem. Naštěstí to odnesl jenom před-
ní brzdový kotouč. 
Nepřemýšlej a šlapej! 
Přítomnost hor začala být cítit. Při prvním pohledu na jejich vzdálené
siluety jsem si uvědomoval ty rozměry a také těžké krysy, na kterých
šlapeme. Den pokračoval a my se začali přibližovat k rakouské hranici.
Vysoké hory tam v dáli nám připadaly tak obrovské. To bude masakr,
běželo mi hlavou. Kopce přicházely a Fanouš začal chytat druhý dech.
Ledová řeka na dobrou noc a lehká přeháňka v lese někde před
Garmisch-Partenkirchen nás povzbudily do čtvrtého dne. Rychle uva-
řit ještě české ovesné vločky a hurá na kola. Nejhezčí den dosavadní
túry nás čekal. Obtočili jsme se okolo nejvyšší hory Německa
Zugspitze (2 962 m) a Rakousko bylo na dohled.

Na nábřeží v Pasově

Vrcholovka na Passo dello Stelvio

Vaduz a projížďka po náměstí

Při obědě na břehu jezera jsme se cítili zvláštně. Začít vařit těstoviny
při pohledu na plachetnice, pětihvězdičkový hotel…
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Brána do Engadinu
Scuo, Susch a Zernez. Vstupní brána do oblasti Engadin ve Švýcarsku.
Turistická oblast s krásnými kulisami nám byla výchozím bodem pro
okruh přes nejzáživnější část cesty. V Zernez jsme dočerpali palivo
a dobili baterky v místní restauraci.
Pátý den po ránu přišla zvláštní lahůdka! Sedlo Passo dal Fuorm 
(2 149 m), odkud vedou překrásné turistické stezky. Sice jsme se mu-
seli trochu přiobléct, ale čekal nás nádherný sjezd dolů.
To jsme ještě nevěděli, co přijde. Dobře rozehřátí jsme přijeli do ves-
ničky s úzkými uličkami a nabrali vodu. Značka Stelvio ukazovala
směrem vzhůru. Tato oblast je rájem spíš pro motorkáře, ale my jsme
šlápli do pedálů a poháněni zvuky strojů jsme mákli po směru oné
značky. Fanouš mi začal utíkat. Bolest v kolenu a přeslazený žaludek
po tyčinkách není nic moc. Nadmořská výška přibývala a po necelých
třech hodinách a dvou vertikálních kilometrech jsme tam. Legendární
Passo dello Stelvio (2 758 m). Nejvýše položené silniční sedlo ital-
ských východních Alp. Připadali jsme si jako na Giro d‘Italia, která tu-
dy projíždí. Dojem nám kazí motorkáři. Každý rok se sedlo na jeden
den uzavře a je otevřeno jen pro tisíce cyklistů. Po náročném úseku
jsme zregenerovali tělo v termálním bazénku u řeky, který Franta ob-
jevil během zimní návštěvy.
Šesté ráno v Itálii za Bormiem nám dělala budíček místní veverka.
Rozcvička jak jinak než do kopce. Passo Foscagno (2 291 m). Kromě
nádherné přírody nás ale dostal i zdejší „protimedvědí“ systém oteví-
raní popelnic. Dál byl na programu sjezd do Livigna, města horských
outdoorových sportů a mých snů. A došlo i na místní dobroty. Půl kila
sušených rajčat, nakoupených ve zdejším obchodě, mě později zachrá-
nilo. Ani italské těstoviny nechyběly. Tady bych mohl zůstat i déle.
Ale kopce volají. Passo Forcola di Livigno a zpět do Švýcarska 
(2 315 m). Po kratším sjezdu nástup do očekávaného Passo del
Bernina. Na hoře se přehnala krátká, ale intenzivní přeháňka. Ta ale ne-
kazila nádherný pohled na modré vody Lago Bianco, ledovec
Morteratch a nad ním Piz Bernina (4 019 m) jako nejvyšší vrchol vý-
chodních Alp. Je to prostě ráj turistů, horolezců a lyžařů, kteří mohou
využít pohodlné lanovky a poté sjet jako my do Sv. Mořice. Vláček
Bernina Express, lemující silnici, je třešničkou na dortu. V dresu pro-
poceném po úmorném stoupání a v tretrách jsme si udělali alespoň pro-
cházku městem zpestřenou o návštěvu luxusní čokoládovny Läderach.
Poté následovalo nejrychlejších třicet kilometrů do Zernez, kde jsme
po koupelích v řece obsadili další místo pro nocleh. 
Z kopce za uměním
Poslední ráno v Alpách v sedle Flüela (2 383 m) nám zpestřil nádher-
ný východ slunce. V této výšce ještě leží okolo horských jezer sníh. Ta
nádhera se nám těžko opouštěla, jelo se ale lépe, protože klesání zpět
na rovinky bylo značné.
Blížila se bouře a hranice Švýcarska a Lichtenštejnska s vojenskými
objekty vypadala opravdu hrozivě. Vaduz, hlavní město malého státeč-
ku, nám učarovalo svým náměstím. Najdete zde dokonalou zmenšeni-
nu parlamentu a radnice. Celé centrum nazývané Städtle je pojato jako
open air galerie všech možných objektů. Pokud máte dostatek času, do-
poručil bych Lichtenštejnskou galerii vystavující vzácná díla světo-
vých malířů. My jsme však museli pokračovat a k večeru jsme se už
koupali v Bodamském jezeře v Německu. Před přicházející bouřkou
jsme se ukryli na zápraží malého kostelíku u města Bregenz. 

Začátek konce
Osmý den ráno byla teplota na bodu mrazu. Alpy ve Švýcarsku jsme
projeli, a tím jsme splnili i hlavní cíl. Franta měl představu, že nased-
ne na vlak a vyhne se prohřátým rovinkám v Německu. Naše cesty se
rozešly před Mnichovem ve městě Fürstenfeldbruck. Já jsem nechtěl
přijít o pěkné zážitky, které mě ještě čekaly. Proto jsem se rozhodl po-
kračovat. Krajina okolo řeky Amper přes Dachau byla po dešti příjem-
ná. To se nedalo říct o polích za ní. Čekala mě asi nejhorší noc celé ak-
ce. Po 240 kilometrech jsem konečně našel krásnou vodu a nocleh ve
štěrkovně. Společnost mi ale dělal agresivní hmyz a zvuk místní tech-

nopárty. Radši jsem dal budíček na čtyři, ať už jsem zpět u Budějovic. 
Den devátý a peklo okolo 35 stupňů. Zachránila mě dříve zmiňovaná
sušená rajčata a ledová káva v Passau. Hrábnul jsem si na dno svých
sil, ale hranice mě zase nakoply a lesy Šumavy byly za mnou. Plácnul
jsem sebou bezvládně do spacáku. Ráno jen nasednout na posledních
pár kilometrů a vlát na kole až do Českých Budějovic. Celá trasa byla
zvládnuta v rychlém tempu deseti dní.
Na závěr můžu říct, že akce se vydařila. To mi ale dochází až s časo-
vým odstupem a při prohlížení fotek. Už zase máme otevřené oči pro
další plány. Základem úspěchu je dobré počasí, a to nám vyšlo. Pro
příště víme, že odlehčit kolům a zařadit pár odpočinkových dnů s tro-
chou kultury není od věci. Razím heslo „rychle = bezpečně”, ale kou-
pel v termálu stejně nesmí chybět.

Něco málo pro honiče kilometrů a počtáře:
Celková ujetá vzdálenost České Budějovice a zpět: 1 553 km
Průměrná rychlost: 20,2 km/hod.
Největší denní vzdálenost: 272 km
Sedla: Pass dal Fuorm – 2 149 m n. m.

Passo dello Stelvio – 2 758 m n. m.
Passo Foscagno – 2 291 m n. m.
Livigno Forcola – 2 315 m n. m.
Passo del Bernina – 2 330 m n. m.
Flüela Pass – 2 383 m n. m.

Kola: Kelly‘s Tyke 2013, Pell‘s Ridelight 2010
Fota a text: Lukáš Ondrášek

Pózování u Bodamského jezera s apokalyptickým pozadím

Výživný oběd po nákupu v Livigno

Malebné údolí jižního Tyrolska a nekonečná řeka Inn, která nás stále
provází zemí. Oblast jako stvořená pro cyklistiku
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Sport

Užitečná informace

Pozor na to, kdo vám volá!
Mobilní telefony jiÏ dávno neslouÏí pouze ke komuni-
kaci s rodinou ãi pfiáteli. Telefony jsme si zvykli vy-
uÏívat k rÛzn˘m úãelÛm. Posíláme textovky, fotíme,
posloucháme hudbu a nûkdo i „brouzdá“ po interne-
tu. Pfies telefon nakupujeme ãi platíme úãty. Mohou
v‰ak b˘t také prostfiedkem rÛzn˘ch podvodÛ ãi ne-
kal˘ch jednání. SdruÏení obrany spotfiebitelÛ
Moravy a Slezska, z. s., varuje v‰echny spotfiebite-
le. Pokud vám volá neznámé ãíslo, zpozornûte!
Tzv. telemarketing je k uzavírání smluv hojně
využíván nejen velkými společnostmi, jako
jsou telefonní operátoři, banky nebo dodava-
telé energií. Na spotřebitelské poradny SOS
MaS, z. s., se poměrně často obracejí spotře-
bitelé, kteří si tímto způsobem objednali kos-
metiku, výživové doplňky nebo holítka. Lidé,
a zejména senioři, se často domnívají, že
smlouvu takto po telefonu uzavřít nelze a že
v hovoru dávají pouze jakýsi předběžný sou-
hlas se zasláním nabídky. To však nemusí být
pravda. I jediné nerozvážné „ano“ vyřčené do
telefonu, může vést k tomu, že nevědomky 
uzavřete smlouvu nebo dodatek ke své stáva-
jící smlouvě. Písemná forma smlouvy ve vět-
šině případů není vůbec potřeba. Souhlas vy-
slovený po telefonu je pro strany závazný

a vymahatelný! Nový občanský zákoník pře-
sto spotřebitele do jisté míry chrání tím, že
stanoví spotřebiteli právo od smlouvy uzavře-
né po telefonu, tedy tzv. na dálku, bez sankce
a bez uvedení důvodu odstoupit do 14 dnů od
jejího uzavření. V případě smlouvy kupní lhů-
ta běží od převzetí zboží či první zásilky.
Nejen různí obchodníci, ale i pachatelé růz-
ných podvodů totiž často kontaktují svou oběť
telefonicky. Způsobů, jak někoho podvést
a připravit o peníze díky telefonu, je celá řada.
Senioři jsou v tomto ohledu velmi zranitelní.
Volající přitom využívá momentu překvapení,
lidské neznalosti, zvědavosti, potřeby pomá-
hat nebo touhy využít „výhodné nabídky, kte-
rá se zaručeně nebude opakovat“.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slez-
ska, z. s., se dlouhodobě zasazuje za práva se-
niorů. Realizujeme řadu projektů zaměře-
ných na prevenci kriminality páchané na této
zranitelné skupině spotřebitelů. V rámci na-
šeho dlouhodobého projektu s názvem
Neotvírejte a nejezděte! seznamujeme senio-

ry mj. s tím, jak takové podvodné telefonáty
mohou vypadat.
Policie eviduje v posledních měsících desítky
případů napříč republikou, kdy podvodníci 
uspěli s tzv. legendou vnuk/vnučka. Podvod-
ník se představí jako rodinný příbuzný, často
vnuk či vnučka, a naléhavě žádá zapůjčit pení-
ze, jelikož se ocitl v krizové situaci. Jelikož se-
nior cítí strach a má potřebu svému příbuzné-
mu v nouzi pomoci, udělá v tu chvíli praktic-
ky cokoliv. Má to však háček, příbuzný si ne-
může pro peníze přijít osobně, a proto pošle
kamaráda. Skutečný příbuzný však o ničem
nemá ani tušení. V okamžiku, kdy senior pení-
ze předá cizímu člověku, byl podveden.
Díky podpoře ze strany Moravskoslezského
kraje jsme vydali varovný letáček Pozor na to,
kdo Vám volá!, určený zejména seniorům,
které tímto varujeme před různými nástraha-
mi, které na ně „na druhé straně drátu“ číhají.
Letáček ke stažení a další informace k proble-
matice kriminality na seniorech jsou k dispo-
zici v poradnách a na webových stránkách
SOS MaS, z. s., www.neotvirejte.cz.

Marcela Reichelová, 
předsedkyně SOS MaS, z. s.

Čtvrtý díl autokrosového seriálu
V sobotu 22. srpna pokračoval čtvrtým dílem autokrosový seriál
Zavadil Sped Cup Rýmařov 2015. Na start závodu vypsaného pro tři
divize se postavilo šestnáct jezdců. K vidění byly krásné a férové
souboje. Ceny nejlepším závodníkům tentokrát předával starosta
Rýmařova Ing. Petr Klouda, jemuž děkuji za to, že si našel čas a při-
šel mezi nás.
V divizi D1 se očekával duel o vedoucí pozici v celkovém hodnoce-
ní mezi Drahomírem Zavadilem a Františkem Zacharou. Škoda že
závod nejel další aspirant na přední umístění v celkovém pořadí
Dominik Křistek, ale i tak tato divize přinesla hezkou podívanou.
Divize D1:
1. Drahomír Zavadil (Červenka) – Škoda Felicia
2. František Zachara (Horní Město) – Daihatzu
3. Jan Doležel (Nový Malín) – Škoda Favorit 
V divizi D2 je favorit znám. Stanislav Salek opět předvedl vyzrálý
taktický výkon v základních jízdách i ve finále. Nikoho nenechal na
pochybách, že aspiruje na celkové vítězství. Spíš se bojovalo o další
místa, a to mezi Jiřím Rotterem, Václavem Cimingou st. a Václavem
Cimingou ml. Smůlu měl Václav Ciminga ml., který kvůli defektu

kola cíl finálové jízdy neviděl. V této divizi se na start postavila také
žena – Zdenka Skoumalová, která nahradila svého muže. Jela oprav-
du velice dobře a sbírala body, nakonec dojela na 4. místě.
Divize D2:
1. Stanislav Salek (Rýmařov) – VW Golf
2. Václav Ciminga st. (Deštné) – Renault 
3. Jiří Rotter (Rýmařov) – Ford Escort 
V divizi D3 speciál se očekával duel mezi Alfredem Heinischem
a Jiřím Křistkem. Oba jsou výborní jezdci, ovšem Alfred Heinisch se
závodu z pracovních důvodů nemohl zúčastnit. Vítěz této divize Jiří
Křistek předvedl parádní výkon. Závodu se zúčastnil také nový jez-
dec z Jeseníku. 
1. Jiří Křistek (Uničov) – Škoda Felicia
2. Dušan Jenčke (Raškov) – Škoda Felicia 
3. Jan Smejkal (Jeseník) – Honda 
Chci poděkovat všem, kteří závod připravovali a podíleli se na jeho
hladkém průběhu. Velký dík patří všem divákům a hlavně našim
skalním příznivcům. Pátý díl seriálu Zavadil Sped Cup Rýmařov je
naplánován na sobotu 12. září. Jan Dohnal

Fota: Miroslav Škoda

-15-2015  26.8.2015 16:25  Stránka 28



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2015

29

Rýmařovská padesátka letos oslaví 40. výročí
Popis pěších tras:
50 km
Od rozcestníku turistických cest na náměstí Míru po žluté značce
přes Edrovice, kolem zámku v Janovicích, k Novému Poli, před
Novým Polem vpravo, stále po žluté značce projdeme lipovou alejí
a janovickým lesem k rozcestí Pod Výhledy (8 km). Odtud po zelené
značce přes Žďárský Potok na bývalou Alfrédovu chatu (17,5 km).
Od Alfrédovy chaty dále po červené značce na Jelení studánku a hře-
benovku až k hotelu Ovčárna (26,5 km) Od Ovčárny se vracíme po
modré značce k rozcestníku Nad Velkým kotlem a po žluté značce
jdeme do Karlova (34,5 km). V Karlově vpravo, projdeme obcí (cca
1 km) k hotelu Praděd a dál pokračujeme po žluté značce, přes Jelení
na Vyhlídku do Nové Vsi (občerstvení) a dál do Staré Vsi k pile 
(44,5 km). Od pily ve Staré Vsi se vracíme po červené značce (50,5 km).

35 km
Od rozcestníku turistických cest na náměstí Míru po žluté značce přes
Edrovice, kolem zámku v Janovicích, k Novému Poli, před Novým
Polem vpravo, stále po žluté značce projdeme lipovou alejí a janovic-
kým lesem k rozcestí Pod Výhledy (8 km). Odtud po zelené značce
přes Žďárský Potok kolem rozcestníku u Škaredé jedle na Alfrédovu
chatu (17,5 km). Odtud po zelené značce na Mravencovku (20,5 km).
Z ní vpravo po modré značce na Jelení. Po 1,5 km dojdeme na rozcestí
se žlutou značkou (22 km) Pokračujeme vpravo po žluté značce na
Vyhlídku v Nové Vsi a dále do Staré Vsi k pile (28,5 km). Od pily ve
Staré Vsi se vracíme po červené značce (34,5 km).

25 km
Od rozcestníku turistických cest na náměstí Míru po žluté značce
přes Edrovice, kolem zámku v Janovicích, k Novému Poli, před
Novým Polem vpravo, stále po žluté značce projdeme lipovou alejí
a janovickým lesem k rozcestí Pod Výhledy (8 km). Odtud po zelené
značce přes Žďárský Potok kolem rozcestníku u Škaredé jedle smě-
rem k Alfrédově chatě. Pod Medvědími kameny (13 km) odbočíme
vlevo (vlastní značení), k rozcestníku U Huberta (13,5 km). Odtud po
červené značce zpět k rozcestníku U Škaredé jedle (16 km) a dál po
žluté značce k pile ve Staré Vsi (18 km). Od pily se po červené znač-
ce vracíme zpět (24 km).

15 km
Od rozcestníku turistických cest na náměstí Míru po žluté značce
přes Edrovice, kolem zámku v Janovicích, k Novému Poli, před
Novým Polem vpravo, stále po žluté značce projdeme lipovou alejí
a janovickým lesem k rozcestí Pod Výhledy (8 km). Odtud vpravo
(vlastní značení), po cestě zpět do Janovic kolem Bělidla k zámku
(12 km). Od zámku po žluté značce zpět (14 km).

5 km
Od SVČ Rýmařov k Penny marketu, poté k rybníku, pokračujeme do
Janovic, kde bude cíl s občerstvením v areálu westernové školy.

Popis tras pro cyklisty:
62 km
Rýmařov – Janovice – Kamenná hora – Rabštejn – Hvězda – Skřítek
– Jesenická magistrála – Alfrédka – Mravencovka – Vyhlídka v Nové
Vsi – Dolní Moravice – Rýmařov. Cíl s občerstvením je v areálu wes-
ternové školy.

42 km
Rýmařov – Janovice – Stará Ves – Škaredá jedle – Hubert – Žlutý po-
tok – Jesenická magistrála – Pod Zelenými kameny – Alfrédka –
Mravencovka – Vyhlídka v Nové Vsi – Dolní Moravice – Rýmařov.
Cíl s občerstvením je v areálu westernové školy.

30 km
Rýmařov – Janovice – Stará Ves – Orientka – Stříbrný potok –
Alfrédka – Mravencovka – Vyhlídka v Nové Vsi – Dolní Moravice –
Rýmařov. Cíl s občerstvením je v areálu westernové školy.

15 km
Rýmařov – Janovice – Stará Ves – Stará Ves, pila – chata Orientka
a zpět po stejné trase. Cíl s občerstvením je v areálu westernové ško-
ly.

Každý se účastní na vlastní nebezpečí, v cíli jsou turisté očekáváni do
18 hodin. Pokud by nemohli ze závažných důvodů do cíle dorazit, ať
to oznámí na tel. 608 733 460 nebo 608 746 119. Na tato čísla lze vo-
lat i v případě zdravotních obtíží. Jděte po vypsané trase, nevstupuj-
te za dobytčí ohradníky. Na kontrolách vám ve startovacím průkazu
potvrdí průchod. Dobrou pohodu na cestě přeje KČT Rýmařov
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Dorostenci Jiskry postoupili do krajského finále
Mladí fotbalisté Jiskry vybojovali vítûzství na hornobene‰ovském turnaji
a postup do krajského finále „O pohár VV MS KFS“.
Okresní kolo fotbalového turnaje mladšího dorostu „O pohár VV MS
KFS“ proběhlo v sobotu 1. srpna na hřišti Horního Benešova. Hrálo
se nejen o pohár pro vítěze turnaje, ale také o postup do krajského fi-
nále ve středu 12. srpna v Kobeřicích. Bez Vrbna pod Pradědem, od-
hlášeného na poslední chvíli, zápolilo na překrásné travnaté ploše
hornobenešovského hřiště pět týmů. Za teplého letního počasí se
střetly systémem každý s každým družstva FC Slavoj Olympia
Bruntál, Juventus Bruntál, TJ Krásné Loučky, Jiskra Rýmařov a do-
mácí TJ Horní Benešov.

Zcela suverénně si od začátku turnaje počínali svěřenci Tomáše
Durny z Rýmařova ve složení Zdeněk Vilímek, Martin Kováč,
Ondřej Kubját, Radek Sacký, Pavel Kopeček, Ryan Kraus, David
Hleba, Adam Vajdík a Stanislav Sudek. Jiskra své soupeře jasně před-
čila a vítězství a postup do krajského finále si zajistila ziskem plné-
ho počtu bodů s impozantním skóre 23:0.
O druhé místo bojovali domácí fotbalisté s bruntálským Juventusem.
Šťastnější nakonec byli po vítězství 2:0 Hornobenešovští pod vedením
Roberta Kaluži. Třetí místo zbylo na ambiciózní tým nového kouče
Marka Nágla. Navzdory očekávání zůstal až na čtvrtém místě tým 
FC SO Bruntál trenéra Milana Schovánka. Zkušenosti přijel na turnaj
sbírat i nově vzniklý a bojovně hrající dorost Krásných Louček.
V závěru vydařeného turnaje byla vyhlášena individuální ocenění.
Cenu pro nejlepšího brankáře získal David Kaluža z Horního
Benešova a mezi hráči upoutal agilní Alex Klepáček z Krásných
Louček. O titul nejlepšího střelce turnaje si to rozdali hráči rýma-
řovské Jiskry, nakonec byl se sedmi góly nejúspěšnější David
Hleba.
Výsledky: FC SO Bruntál – Rýmařov 0:3, SO Bruntál – Juventus
Bruntál 0:4, SO Bruntál – Krásné Loučky 5:3, SO Bruntál – Horní
Benešov 1:3, Rýmařov – Juventus 5:0, Rýmařov – Krásné Loučky
11:0, Rýmařov – Horní Benešov 4:0, Juventus – Krásné Loučky 3:0,
Juventus – Horní Benešov 0:2, Krásné Loučky – Horní Benešov 2:10.
Pořadí:
1. Jiskra Rýmařov 4 0 0 23:0 12
2. TJ Horní Benešov 3 0 1 20:7 9
3. Juventus Bruntál 2 0 2 7:9 6
4. FC SO Bruntál 1 0 3 6:13 3
5. TJ Krásné Loučky 0 0 4 5:29 0

Jiří StanovskýFoto: archiv fotbalového oddílu dorostenců TJ Jiskra Rýmařov

Jiskra vyhrála krajské finále 
a porazila Fulnek

Ve středu 12. srpna se mladší dorostenci fotbalového oddílu Jiskry
Rýmařov zúčastnili krajského finále O pohár VV MS KFS
v Kobeřicích. Za velmi teplého počasí se střetly systémem každý s kaž-
dým týmy FK SK Polanka nad Odrou, TJ Sokol Kobeřice, TJ Slavoj
Jeseník nad Odrou a TJ Jiskra Rýmařov. Turnaj byl velice vyrovnaný
a o vítězi rozhodl až poslední zápas, ve kterém se utkala Polanka proti
Rýmařovu. Rýmařov v 10. minutě prohrával 1:0, ale obdržený gól na-
še hráče vyburcoval k obratu a ke konečnému skóre 1:6 pro Rýmařov.
Rýmařov se tak stal vítězem krajského finále mladšího dorostu 2015.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen rýmařovský Radek Sacký.
Rýmařov – Jeseník n. Odrou 6:1
Rýmařov – Kobeřice 2:4
Rýmařov – Polanka 6:1
Sestava: Vilímek – Kubját, Kováč, Kopeček Pavel, Hleba, Sacký,
Kraus, Matějíček, Orel, Kopeček Daniel, Vajdík, Sudek.
V neděli 16. srpna přivítala Jiskra na svém hřišti tým z Fulneku. První
poločas byl ze strany domácích velice nepřesný a bez pohybu. Byl to
boj o střed hřiště, ve kterém souboj střídal souboj. Nicméně domácím
se podařilo sporadicky ohrozit bránu hostí a v 16. minutě se dostat do
vedení, když po rohovém kopu Kubját z blízkosti trefil protihráče, ale
následné dorážce Raušera už nezabránilo nic. Ve druhém poločase to
byl z pohledu domácích lepší fotbal. V 66. minutě se pěkně obtočil ko-
lem protihráče Urbánek a střelou do protipohybu brankáře zvýšil na
2:0. V 70. minutě Sacký našel krásným pasem ve vápně Urbánka a ten
zvýšil na 3:0. Hosté dokázali v 81. minutě po dorážce jednoho z útoč-
níků snížit. 
V první půli byla na hráčích znát menší nervozita, proto se zrodilo i pár
chyb v naší hře. Do druhé půle už nastoupili kluci s mnohem větším
klidem a vytvářeli si slibné šance. Jsem rád, že nám vstup do sezóny
vyšel. 
Sestava: Vilímek – Kopeček Pavel (70‘ Kopeček Ondřej), Kubját,
Kováč, Sudek, Orel, Urbánek (80‘ Matějíček), Nebes, Raušer, Sacký,
Vajdík. Tomáš Durna, TJ Jiskra Rýmařov

Rýmařovský desetiboj 2016, XXXX. ročník začíná
KDO? sportovní nadšenci obou pohlaví každého věku

dělíme se do šesti kategorií:
ženy A do 40 let muži A do 44 let
ženy B do 55 let muži B do 59 let
ženy C od 56 let muži C od 60 let

KDY? od září do června; co měsíc, to jedna disciplína,
tj. 10 setkání za rok (výmluva „nemám čas“ tedy neplatí)

V ČEM? turistika, cykloturistika
běh na 1000, resp. 600 m
střelba ze vzduchovky
kuželky
plavání
lyžování
stolní tenis
vrh koulí
skok daleký
běh na 60 m

Za kolik? jednorázový příspěvek 200 Kč, důchodci 150 Kč, 
nad 70 let zdarma

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

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

Neváhej a přijď!
Začínáme 5. září v rámci Rýmařovské 50 turistikou nebo cykloturis-
tikou. Pěšky: ženy B, C a muži C 15 km, ženy A a muži B 25 km, mu-
ži A 35 km, na kole: ženy B, C a muži C 30 km, ženy A a muži 
B 42 km, muži A 62 km (doporučené horské trekové kolo a povinná 
ochranná přilba).
Přihlášky do soutěže přijímá Ing. Alena Jurášová, tel. 605 521 013,
email: a.jurasova@seznam.cz.
O dalších disciplínách budete včas informováni pozvánkou s výsled-
ky předchozích disciplín.

Jste srdečně zváni!
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Kuželkáři z Břidličné a Rýmařova drtí soupeře
V Břidličné se konal ve dnech 31. července a 1. srpna republikový
závod tělesně postižených kuželkářů, započítávaný do Českého po-
háru 2015. Zúčastnilo se jej 34 hráčů z celé České republiky. Z vý-
sledkové tabulky je jasné, kdo kraloval na břidličenské kuželkářské
dráze. V kategorii TP muži stanuli na prvních třech místech naši ku-
želkáři, v kategorii LP1 vybojoval Jiří Polášek zlato a konečně v ka-
tegorii LP2 si Ivo Mrhal připsal na své konto bronz.

TP muži 
1. Zdeněk Dočkálek – TJ Břidličná (500 kolků)
2. Bohumil Kocurek – TJ Břidličná (414 kolků)
3. Miroslav Grebenár – TJ Břidličná (380 kolků)
LP1
1. Jiří Polášek – TJ Břidličná (433 kolků)
2. Petr Kumstát – Blansko (405 kolků)
3. Stanislav Haiser – Opava (268 kolků)
LP2
1. Antonín Štrait – Blansko (404 kolků)
2. Jan Šmerda – Blansko (381 kolků)
3. Ivo Mrhal – TJ Břidličná (377 kolků)
Hráči děkují manželům Dosedělovým a sponzorům: Elektro
Machačová – Bernátek, Elektro Kováčová – Kotrla, Pavel Gerhard,

Jiří Ondrák, Muzeum Rýmařov, RD Rýmařov, Vilém Berger
Břidličná, Pro-SOLO Břidličná, Jan Bielek, Alpen Mobile Břidličná,
restaurace Na Růžku – Jan Nepimach Rýmařov.
V sobotu 8. srpna se konal v Horním Benešově další turnaj Českého
poháru 2015. Zúčastnilo se ho 33 hráčů z celé republiky. Hráči TJ
Břidličná v kategorii TP muži nenašli konkurenta. V kategorii LP1 si
Jiří Polášek přivezl stříbro a Ivo Mrhal si polepšil a vybojoval také
stříbro.

TP muži
1. Zdeněk Dočkálek – TJ Břidličná (501 kolků)
2. Bohumil Kocurek – TJ Břidličná (401 kolků)
3. Miroslav Grebenár – TJ Břidličná (359 kolků)
LP1
1. Petr Kumstát – Blansko (374 kolků)
2. Jiří Polášek – TJ Břidličná (365 kolků)
3. Josef Kašper – Horní Benešov (355 kolků)
LP2
1. Jan Pavlosek – Baník Ostrava (462 kolků)
2. Ivo Mrhal – TJ Břidličná (443 kolků)
3. Jan Šmerda – Blansko (437 kolků)

Průběžné pořadí po 5. turnaji
TP muži
1. Zdeněk Dočkálek – TJ Břidličná (52 bodů)
2. Bohumil Kocurek – TJ Břidličná (49 bodů)
3. Miroslav Grebenár – TJ Břidličná (32 bodů)
LP1
1. Petr Kumstát – Blansko (62 bodů)
2. Jiří Polášek – TJ Břidličná (53 bodů)
3. Stanislav Haiser – Opava (36 bodů)
LP2
1. Ivo Mrhal – TJ Břidličná (52 bodů)
2. Jan Šmerda – Blansko (41 bodů)
3. Jaroslav Brázda – Ostrava (37 bodů)

Příští a zároveň poslední turnaj Českého poháru 2015 se odehraje 
5. září v Bohumíně. JiKo

Pastviny 2015 aneb Indiáni z Rya
Soustředění malých lyžařů ze Ski klubu RD Rýmařov ve spolupráci se
SVČ Rýmařov se konalo opět začátkem července ve výcvikovém stře-
disku FTK UP Olomouc u přehrady Pastviny. Bylo nás celkem šest-
náct, z toho tři trenéři. Měli jsme s sebou letos čtyři prvňáčky, všich-
ni odloučení od rodičů zvládli na výbornou, byť i slzavé údolí bylo je-
den večer na programu. Ostatní byli už otřelí táborníci, kteří se spíše
těšili, že vypadnou na pár dnů z domu…
V neděli 5. července v devět ráno jsme podle plánu ujížděli směr
Žamberk. Cesta příjemně ubíhala, všichni plni očekávání. Přes hráz
jsme projeli s jásotem, že už jsme zase tady. Čekaly nás čtyři chatky,

trochu nevrlá paní šéfová, o to vlídnější personál kuchařek, samé zná-
mé tváře. 
Po ubytování následovala svíčková s knedlíkem na uvítanou, odpo-
lední klid byl zaměřen na důkladné zabydlení se a poté jsme vyrazili
obhlédnout terén a hlavně nádherné amury pod hrází. Stihli jsme se
i vykoupat a nachytat první bronz. Večerní program v indiánských
kostýmech a slib tří kmenů – Apačů, Hurónů a Komančů – byl pěk-
ným slavnostním zahájením našeho soustředění.
Pondělní tréninkový program, dopoledne kolečkové brusle, odpoled-
ne lodě a večer soutěž v pétanque, byl věru výživný. Na bruslích té-
měř všichni ujeli 16 km a trasa na kánoích byla osmikilometrová.
Usínalo se nám parádně, byli jsme unavení i díky sluníčku, které si dá-
valo záležet. 
Úterní program byl nabitý k prasknutí. Dopolední trojboj (běh + hod
na cíl granátem, střelba ze vzduchovky a ručkování přes lano) byl 
opravdu bojem o umístění a všichni do toho dali vše. U oběda se
k nám přidal Roliš, nemohl jet současně s námi, protože byl na fotba-
lovém soustředění, ale byli jsme moc rádi, že si soustředění s lyžaři
nenechal ujít úplně. Paradoxně si Pastvin užil jen 24 hodin…
Odpoledne jsme opět vyrazili na kánoe s koupáním na naší oblíbe-
né pláži. Večer nás čekaly indiánské disciplíny, jako jsou hod pole-
nem do dálky a lukostřelba. Za laskavé zapůjčení těchto „zbraní“
a lana na ručkování děkujeme Jakubu Valovi, našemu kamarádovi
ze SVČ. Večer jsme zpívali u nezapáleného ohně (pro velká horka
se nesměl v blízkosti lesa rozdělávat oheň) a spát jsme šli opět pří-
jemně utahaní.

Foto: archiv Z. Dočkálka
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V noci nás probudila bouře XXL. Patnáct minut hrůzy tábor praktic-
ky vyřadilo z provozu. Nešel proud, byla vyřazena čerpadla na vodu,
a nesměla se tím pádem voda pouštět, později ještě vypadl telefonní
signál. Těch dramatických 15 minut rozhodlo o ukončení pobytu na
Pastvinách. Teď, když jsme to všichni ve zdraví přečkali, můžeme už
jen s trochou chvění popisovat, co se dělo onu osudnou noc, kvůli kte-
ré byl Roliš na Pastvinách pouze 24 hodin a my tři dny z plánovaných
šesti.
Ve 3:17 „TO“ začalo. Trenéři v jedné chatce s jedním dítkem, všichni
jsme vstali skoro najednou a nechápali, co se děje. Připomínalo to ko-
nec světa nebo minimálně náš. Obloha v jednom světle, proudy vody
jako ze sudu, vichřice tak hlasitá, že jsme se v chatce neslyšeli.
Vyčkávali jsme, nedaly se otevřít dveře chatky ani evakuační plán 
úplně nedával smysl. Co dělat, když jsou všechna řešení nebezpečná
a prakticky neexistují? Přesně ve 3:33 se bouře utišila a pomalu vzda-
lovala. Nyní trenér obíhal v pláštěnce chatky, nikde se nesvítilo, všu-
de bylo ticho a žádný pláč se nekonal. Ulehli jsme ještě se strachy bu-
šícím srdcem, co když se to vrátí, neměli bychom děti přeci jen někam
odvést? Ale kam? Jídelna zavřená, dřevěná sauna na volném pro-
stranství je snadným cílem pro blesk. Nespali jsme klidně, ale asi jsme
přeci jen usnuli. Co nás čekalo ráno za podívanou, to nikdo z nás ne-
viděl ani v té nejdramatičtější představě. Že spadne nějaký strom,
jsme se báli, ale že vichřice smete pás lesa, tak to jsme vážně zírali už
proto, že praskající stromy slyšet nebylo… Pás lesa byl smeten, na-
štěstí našemu táboru se ničivá mela vyhnula obloukem. Těsně před tá-
borem změnila směr, obletěla tábor zprava a zase se vrátila k původ-
nímu směru. Ještě teď tomu skoro nemůžeme uvěřit. Vše, co se týka-
lo „nás indiánů“, bylo nedotčeno, „jen“ za chatkou holčiček spadly
dva vzrostlé stromy, naštěstí ne na chatku. Holky byly statečné jako
hrom. Ráno štěbetaly, že byly vzhůru, ale domluvily se na bobříku ml-
čení, zakázaly si svítit baterkou a choulily se v horním patře chatky.
Prý nechtěly, aby je chatka přimáčkla, kdyby seděly dole, a taky nás
nechtěly budit, abychom se na ně náhodou nezlobili, že se bojí. Holky
naše zlatý, my se tak báli, a to jsme byli tři dospělí pohromadě! Báli
jsme se, že to nedopadne, počítali jsme, jaká je pravděpodobnost, že
to žádnou chatku nezasáhne.
Ještě otřeseni jsme po snídani bez čaje opouštěli tábor a jeli na výlet
do Letohradu, 10 km vzdáleného městečka. Tam jsme v muzeu Lego
staveb vydýchávali noc, v cukrárně slavili přežití všech ve zdraví, ale
do řeči nám pořád úplně nebylo. Odpoledne padl verdikt – odjíždíme.
Elektřina dosud nebyla v provozu, ani telefony nefungovaly. Nemohli
jsme si tudíž zavolat pro posilu Láďu Baslara, který nám na Pastviny
vezl bagáž i děti, nemohli jsme zavolat rodičům, že evakuujeme tábor
a vracíme se domů. Prostě jsme se narvali do jednoho 9místného au-
ta (děkujeme za laskavé zapůjčení ZŠ Jelínkova) a jednoho osobáku,
bagáž vyplnila kdejakou skulinku a jelo se do Rýmařova. Teprve ces-
tou jsme obtelefonovávali rodiče, prarodiče a tetičky.

Ale to není konec, přátelé. Měli jsme záložní plán. Spalo se sice do-
ma, ale druhý den na devátou ranní jsme pokračovali v soustředění ve
Flemdě, koloběžky, hry, soutěže, posilování. Oběd v restauraci
U Alberta byl po koloběžkovém tréninku velmi chutný. Děkujeme pa-
nu Albertovi ml. za příjemnou obsluhu a kuchařům za lahodné menu.
Na noc se šlo opět domů, děti sice byly proti, ale měly přislíbeno, že
poslední noc bude netradiční. A byla. Předcházel jí zase tréninkem na-
plněný den a oběd v pizzerii Prima. Také zde je nutno poděkovat ma-
jitelce a naší dlouholeté kamarádce Ireně Tylšarové za vřelé přijetí
a báječný oběd – pizzu děti milují. Večer se konalo slavnostní ukon-
čení v indiánských kostýmech na zahradě u Gerhardů (1. máje 20),
kde se tentokrát sešli i téměř všichni rodiče dětí. Společně jsme vy-
hlásili celotáborovou hru a předali dětem dárky s cenami. Zpívalo se,
opékalo, jedlo, pilo, sportovalo, a kdo nepohrdl, mohl i přenocovat.
Nakonec dům trenérů Gerhardových „okupovalo“ jedenáct nocležní-
ků.
No řekněte, neměli jsme se pohádkově? Bylo, nebylo … a všechno
dobře dopadlo.
Za rok na Pastvinách! No, ještě to zvážíme… Tak aspoň – za rok na
soustředění malých lyžařů 2016!
Závěrem děkujeme Ski klubu RD Rýmařov a SVČ Rýmařov za mate-
riální a finanční podporu při pořádání soustředění, ZŠ Rýmařov,
Školní náměstí 1, p. o., za zapůjčení školních pomůcek a sportovního
náčiní, Láďovi Baslarovi – BPdesign za tisk triček a diplomů pro ma-
lé indiány a dalším sponzorům, kteří podporují sport dětí i dospělých
v našem městě. Bez Vás všech, jmenovaných i nejmenovaných, by ta-
kové skvělé akce nemohly být pořádány. Děkujeme!
Za Indiány z Rya (neboli z Rýmařova) sepsali:

náčelník a trenér Tomáš Gerhard alias Šedý vlk
náčelníkova žena a trenérka Staňka Gerhardová alias Měsíční svit

zdravotnice a trenérka Marcela Valová alias Sluneční záře

Čchi-kung pro zdraví – 2. část
Číňané se po celá tisíciletí zabývali studiem lidské energie a jedním
z největších objevů čínské kultury bylo to, že je možné velmi přesně
sledovat a analyzovat tok energie v lidském těle. Tento objev se da-
tuje do doby vlády Žlutého císaře (asi 2 690–2 590 př. n. l.).
Energetický systém jedince
Energie obíhá v lidském těle v drahách, které se v čínštině označují
termínem „ťing“ a na západě se jim říká „meridiány“. Tato energetic-
ká síť je jakousi šablonou oběhového a nervového systému i všech 
ostatních životních orgánů a jejich funkcí. Prostřednictvím jemné sí-
tě těchto drah napájí energie „čchi“ celé lidské tělo.
Energetické blokády
Proudí-li čchi v meridiánech vyrovnaně a bez překážek, je jedinec
zdravý a vitální. Vyskytne-li se však blokáda v některém hlavním bo-
dě těla, systém se automaticky přetíží. V krátkodobém horizontu se
s tím „síť“ obvykle vyrovná, ale pokud blokáda trvá dlouhodobě,
vznikají stálé změny a narušení zdraví člověka.
Blokády v síti energie čchi může způsobit celá řada faktorů:
– k vážnému narušení toku čchi může dojít při uhození, podlitinách, sva-
lovém poranění či výronech, zvláště když nejsou ošetřeny správně a ihned,

– dlouhé vysedávání a velmi sedavé zaměstnání vede k degeneraci 
energie čchi,
– také vnitřní napětí způsobené nervovou tenzí narušuje oběh energie
čchi,
– nadměrná zátěž, přetěžování organismu a nedostatek odpočinku ve-
de k odčerpávání čchi a narušení rovnováhy v proudu čchi.
Čchi-kung – energetická cvičení
Cílem cvičení čchi-kung je stimulovat vnitřní tok energie v těle tak,
aby plynule obíhal v celé síti drah čchi neboli meridiánů. 
Po celá staletí byla znalost čchi-kungu předávána mezi rodinami ne-
bo v úzkých kruzích čínských mistrů a studentů. Čchi-kung bylo 
udržováno relativně v tajnosti. Teprve v posledních letech se začalo
vyučovat veřejně a začalo se o něm hodně diskutovat. Rozvíjí se ta-
ké jeho četné užití od léčení chronických nemocí až po rozvoj mi-
mořádných fyzických sil. V současné době se čím dál více využívá
k léčbě nemocí, jež západní medicína neumí úspěšně léčit. Také se
využívá k posílení imunitního systému a vnitřní síly, nabízí též me-
todu tréninku nervového systému, mysli a vnitřních orgánů. Dobře
pěstovaná čchi udržuje zdravé a vitální tělo po celé roky.

Fota: Staňka Gerhardová a archiv Ski klubu Rýmařov

-15-2015  26.8.2015 16:25  Stránka 32



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2015

33

Jeden cíl – mnoho cest
V průběhu téměř pěti tisíc let se vyvinulo mnoho škol a stylů čchi-
kungu, obecně je však lze rozdělit do čtyř hlavních směrů:
Zdravotní čchi-kung – odstraňuje energetické blokády v síti čchi, na-
stoluje tělesnou rovnováhu a harmonii, aktivuje vnitřní uzdravovací
procesy těla.
Bojový čchi-kung – zahrnuje techniky k posílení těla, zvětšení ener-
getické kapacity těla a zocelení k boji.
Taoistické čchi-kung – rozvíjí duševní a duchovní potenciál pomocí
velmi účinných technik vnitřní práce s energií, které mohou být pře-

dávány pouze zkušeným učitelem.
Buddhistické čchi-kung – rozvíjí duševní a duchovní potenciál skrze
práci s myslí.
Hlavní cíl – a tím je vyvinutí vnitřní síly, však zůstává stejný pro
všechny druhy čchi-kungu. (Pokračování příště.) 

Lydie Švédíková, instruktorka čchi-kung
(Použitá literatura: Čchi-kung – Orel v hnízdě, základní úroveň, sva-
zek 1, Sifu Ješe Gyatso, Pavel Simon, 2. vydání, 2006, Bodhidharma
– mezinárodní společnost; Čchi-kung, Cesta energie, Mistr Lam,
Kam Chuen, Czech edition by Svojtka & Co., s. r. o., 2007.)

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 11. 9. 2015
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek 3. 9. 2015 
do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

16/2015

-15-2015  26.8.2015 16:25  Stránka 33



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2015

34

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
Vydavatel: Středisko volného času Rýmařov, Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznačené foto: Redakce. Uzávěrka dne: 20. 8. 2015. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, případně úpravy nevyžádaných
příspěvků a nemusí nutně souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Redakce: Mgr. Jiří Konečný, Mgr. Zdenka
Přikrylová. Redakční rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr. Vlastimil Baran. Adresa redakce:
Okružní 10, 795 01 Rýmařov, tel.: 554 254 374, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz, http://svcrymarov.cz/horizont.php
Vyšlo dne: 28. 8. 2015. Příspěvky laskavě zasílejte nejpozději do 3. 9. 2015. Další číslo vyjde 11. 9. 2015. Grafická úprava novin:
Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem 
kultury ČR pod značkou MK ČR E 11017. Cena 15 Kč

Soukromá řádková inzerce
• Prodám byt 3+1 na Žižkově ulici 10 v Rýmařově. Cena 450 000

korun. Tel.: 776 784 649.
• Výhodně prodám slunný dvoupokojový družstevní byt s vel-

kým sklepem, balkonem a komorou v mezipatře, v klidném pro-
středí na Větrné ulici č. 16 v Rýmařově. 
Tel: 737 486 850 nebo 734 718 637.

• Prodám družstevní byt 4+1 v centru Rýmařova. Byt o ploše 
94 m2 ve 3. patře je po celkové rekonstrukci, zateplený, má plasto-
vá okna, prosklený balkon. Volný ihned, cena 595 000 korun. 
Tel.: 602 715 265, 704 723 183.

• Prodám chatku po celkové renovaci a stavební pozemek 600 m2

v Rešově, nedaleko Rešovských vodopádů, s hotovými základy
včetně sklepa na výstavbu další zděné chaty, s rozvodem odpadů
a elektrickou přípojkou i s revizí. Příjezdová cesta až k chatce.
Cena: dle dohody. Tel.: 606 386 119.

PÛjãky pro:
podnikatele, zamûstnance, MD, rentiéry

Bez poplatku pfiedem!

www.pujcky-bruntal.cz
www.nastoprocent.cz

Volejte zdarma: 800 404 444 
nebo prozvoÀte 739 297 207

Zaruãujeme rychlé a seriozní jednání 

Zprostfiedkovatel pracuje pro více vûfiitelÛ
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