
Sport Rožnov stále čeká na svého ředitele
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Starosta Holiš končí, vystřídat ho má Jiří Pavlica

INZERCE

Vedení radnice v Rožnově pod Radhoštěm má hotový návrh menšinové koalice. Stávajícího starostu Radima Holiše, který je zároveň 
hejtmanem Zlínského kraje, nahradí na plný úvazek Jiří Pavlica. Ten je aktuálně v pozici zastupitele města za hnutí ANO. O schválení 
zmíněného návrhu proběhne hlasování na zasedání zastupitelstva města 14. září.                                                K tématu více na str. 2

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely     koupelny

Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

Srpen patřil hasičům

Hned dvě velké akce proběhly v srpnu v režii místních dobrovolných hasičů. Na 
snímku vlevo jsou borci z Tylovic, kteří v parku zorganizovali pohárovou soutěž 
v požárním útoku. Druhá fotka je pak z oslav 610 let místní části Hážovice. Více 
info a další fotky k akcím naleznete na www.spektrumroznovska.cz.                     (r)Foto Martin Jurajda

AVÍZA NA ZÁŘÍ
 � 14. 9. od 14 hodin — zasedání 

zastupitelstva (obřadní síň MěÚ)

 � 22. 9. od 16 hodin — veřejné 
interpelace (obřadní síň MěÚ)

Radnice hledá nového šéfa úředníkům
Jak jsme vás již informovali v minu-
lém vydání, na konci prázdnin kon-
čí ve své funkci současný tajemník 
městského úřadu Roman Hep. Vede-
ní města za něj shání náhradu.

Podle místostarostky Rožnova 
Kristýny Kosové (Zdravý Rožnov) 
poběží výběrové řízení minimálně 
do začátku podzimu (inzerát otiš-
těn na str. 3). „Tajemník je ve své 
podstatě ředitelem městského úřadu, 
čili má ve své gesci veškeré pracovně-

-právní vztahy, ať se jedná o úředníky 
či ostatní zaměstnance. Účastní se 
zasedání městských rad i zastupitel-
stev a plní zadané úkoly,“ přiblížila 
část povinností tajemníka Kosová 
a pokračovala: „Nyní tedy hledáme 
náhradu za Romana Hepa, který 
zde vykonával pozici tajemníka po 
dobu čtyř let. Konkurzní řízení je 
otevřené, předpokládáme, že nový 
vedoucí úředník by se svého úřadu 
měl ujmout nejpozději na začátku 
příštího roku.“

Úkoly tajemníka si zatím rozdělí

Do doby, než budeme znát jmé-
no nového tajemníka, budou jeho 
povinnosti rozděleny mezi více lidí. 
„Pracovně-právní vztahy bude mít od 
září na starost přímo starosta města, 
jinou možnost nám zákon neumož-
ňuje. Další pravomoci pak budou 
dočasně delegovány na některé úřed-
níky. Vše bude v nejbližších dnech 
projednáno na radě města,“ dodala 
na závěr místostarostka.              (r)

Sport Rožnov. Takový je název nové 
příspěvkové organizace, která se 
v  těchto měsících rodí v našem měs-
tě. Zastřešovat bude krytý bazén, 
venkovní koupaliště, Atletické hřiš-
tě Dany Zátopkové a zimní stadion.
 
Spolu se vznikem Sportu Rožnov 
dojde k zániku městem vlastněné 
komerční společnosti Krytý bazén 
vedené Stanislavem Zlámalem. 

„Již na jaře jsme vypsali výběrové ří-
zení na obsazení hlavní manažerské 
funkce zmíněné příspěvkové organi-
zace. Přihlásili se nám čtyři uchaze-
či z Rožnovska a Frenštátska. Rada 
města se však rozhodla konkurz zo-
pakovat, protože se z osobních důvo-
dů nezúčastnili dva nezávislí členové 
výběrové komise, a s přihlédnutím 
k  aktuální situaci jsme chtěli komi-
si rozšířit o více zástupců z opozice. 

V  srpnu tedy běželo znovu výběrové 
řízení, do něhož se nakonec přihlá-
silo šest adeptů. Všechny posoudí 
v  září výběrová komise,“ informoval 
místostarosta Rožnova Jan Kučera 
(Nezávislí Rožnováci) s tím, že: 
„Nový ředitel či ředitelka by se funk-
ce měl(a) ujmout k 1. říjnu letošního 
roku. Příspěvková organizace Sport 
Rožnov pak oficiálně začne fungovat 
od prvního ledna 2022.“               (r)
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Rožnov přivítal v parku nové občánkyRožnov přivítal v parku nové občánky

Třicet jedna miminek slavnostně přivítalo v půlce srpna město Rož-
nov mezi své občany. Tentokrát bylo více holčiček, konkrétně osm-
náct, chlapečků bylo pouze třináct. Mezi novými občánky byla také 
jedna dvojčata děvčátka. Vítání občánků se poprvé konalo v městském 
parku v otevřeném prostoru. 

Vítání občánků bude radnice pořádat i do budoucna. Bližší informace 
najdete na webu www.roznov.cz, případně vám vše potřebné sdělí ma-
trikářky městského úřadu — kancelář č. 112 (radnice na Masarykově 
náměstí), tel. 571 661 160, e-mailové adresy: gadourkova.ks@roznov.cz, 
stuskova.ks@roznov.cz.                             Foto Petra Graclíková, text (r)

Radim Holiš jako starosta končí, vystřídat ho má Jiří Pavlica
Jak jsme již avizovali na titulní 
straně, od půlky září dochází ve ve-
dení města ke změnám. Důvodem 
je odchod Nezávislých Rožnováků 
zastoupených v radě Martinem Drá-
palou a místostarostou Janem Kuče-
rou z koalice. Starosta Radim Holiš 
(ANO) Spektru Rožnovska odpově-
děl na dvě otázky, které s tímto té-
matem souvisí.

 � Jaké změny ve vedení města nás 
první podzimní měsíc čekají?

„Na červnovém zastupitelstvu odmítli 
členové NR-STAN pokračovat v  práci 
pro město v dnešní těžké době. Koa-

lice bude dále pokračovat. K našemu 
místostarostovi Jiřímu Melcherovi 
doplníme za ANO plnohodnotného 

starostu, místostarostka Kristýna Ko-
sová pokračuje. Vše ještě musí potvr-
dit zářijové zastupitelstvo.“

 � Zůstanete i nadále starostou?

„Já jsem roli starosty nabídl už v lis-
topadu loňského roku, ale neshod-
li jsme se. Proto jsem si nechával 
20 procent úvazku starosty i proto, 
abych měl záruku, že naše předcho-
zí práce nebude zmařena. To reál-
ně hrozilo. Teď s klidem můžu celé 
starostování předat člověku, který 
má mou důvěru, zná město a chce 
pokračovat v rozdělané práci. Jsem 
rád, že můj nástupce je Jiří Pavli-
ca. Jsem připraven mu maximálně 
pomoci.“

Za rozhovor poděkoval                                  
Pavel Románek

Město čeká revoluční změna vizuálu
Od podzimu by mělo město Rož-
nov pod Radhoštěm postupně 
zavádět nový vizuální styl města. 
Vítěze vybrala porota z více než 
stovky návrhů.

O novém vizuálu se začalo jed-
nat již před dvěma lety. „Jedná-
ní byla velmi náročná. Současný 
vizuální styl máme na městě přes 
deset let a nutno dodat, že za tuto 
dobu se do něj nepodařilo sjed-
notit všechny vizuální výstupy, ať 
už ze strany přímo radnice, nebo 
dalších městských organizací. 
Proto jsme vypsali soutěž na nový 
vizuální styl, na nějž postupně 
přejdou kromě radnice i další 
městské organizace. Chceme, aby 
veřejnost z budoucích grafických 
výstupů jednoznačně poznala, kte-
ré výstupy jsou oficiálně z radnice, 
případně městských organizací,“ 
vysvětlila místostarostka Rož-
nova Kristýna Kosová (Zdravý 

Rožnov) a  pokračovala: „Zájem 
grafických studií jakožto i  jednot-
livců nás mile překvapil. V prvním 
kole jsme měli více než sto návrhů, 
z nichž sedm nejlepších a nejkva-
litnějších postoupilo do druhého 
kola. Porota nakonec letos v červ-
nu jako vítěze vybrala pražské stu-
dio ReDesign.“

Místostarostka Kosová:    
Rožnov si moderní vizuální 
styl zaslouží

Implementace nové grafiky 
by tedy podle aktuálního před-
pokladu měla začít již letos na 
podzim. „Osobně jsem byla mile 
překvapena podobou nového vi-
zuálu. Ten bude v nejbližší době 
postupně představován veřejnosti 
a doufám, že se bude líbit. Naše 
město si moderní vizuální styl 
určitě zaslouží,“ konstatovala na 
závěr Kosová.                         (r)

Angličtina se bude dětem lépe učit
Zajímavá novinka se chystá na nový 
školní rok do deseti škol na Rožnov-
sku. S výukou anglického jazyka by 
zde nově měli pomáhat rodilí mluvčí.

Podle místostarosty Jana Kučery 
(Nezávislí Rožnováci) je zajištění 
rodilých mluvčích zásluhou pra-
covníků Místního akčního plánu 
Rožnovsko. „Díky financím projektu  
MAP a práci týmu pod vedením ma-
nažerky Martiny Novosádové budou 
na deseti školách v rámci mikrore-
gionu pomáhat s výukou angličtiny 

tři rodilí mluvčí. Na větších školách 
budou působit jednou týdně, na pr-
vostupňových pak jednou za čtrnáct 
dní,“ sdělil Kučera s  tím, že jazyko-
vé posily nastoupí již v září a  uči-
telům angličtiny budou pomáhat po 
celý školní rok. „Slibujeme si od toho 
zpestření výuky. Žáci si budou moci 
na vlastní kůži vyzkoušet konverzaci 
s Angličanem či Američanem a  díky 
okamžité zpětné vazbě zjistí, kde mají 
mezery. Přesně tímto směrem by se 
moderní školství mělo ubírat,“ dodal 
na závěr místostarosta.                (r)

 � PODĚKOVÁNÍ
Na základě pozitivních ohlasů od občanů bych touto cestou rád poděko-
val pracovnicím Oddělení správních činností Městského úřadu v Rožnově 
pod Radhoštěm za jejich úsilí k bezproblémovému přechodu z vydávání 
„klasických“ občanských průkazů na vydávání elektronických OP.

Zdeněk Němeček, za klub zastupitelů KDU-ČSL
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Termosnímky ukáží, jak moc jsou rozpálené ulice
Představitelé města nechali v srpnu 
zpracovat termosnímky nejfrekven-
tovanějších městských ulic. Díky 
speciálním fotografiím uvidíme, jak 
moc jsou určité části Rožnova zasa-
ženy slunečním žárem.

  
V posledních desetiletích prochá-
zíme určitou změnou klimatu, kte-
rá s  sebou nese řadu negativních 

změn. Léta jsou často suchá, hor-
ká, zimy mírné, chudé na sníh. „Je 
potřeba se na tyto změny adaptovat. 
Aktuálně máme zmapovánu doprav-
ní i technickou infrastrukturu, ale 
chybí nám takzvaná modrozelená 
infrastruktura, kterou chceme za-
pracovat i do územního plánu,“ in-
formovala místostarostka Rožnova 
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov) 

s tím, že: „Jakmile budeme mít ter-
mosnímky ulic hotovy, seznámíme 
s těmito výstupy veřejnost. Z jiných 
měst víme, že zatímco například 
chodníky částečně kryté stromy mají 
v letním parnu teplotu okolo třice-
ti stupňů, cesty a chodníky, na něž 
přímo svítí slunce, mají přes padesát 
stupňů Celsia. To je přesně důvod, 
proč v ulicích nesmíme zapomenout 

vysazovat ani stromy ani další zeleň. 
Rožnovanům ale vše chceme ukázat 
na konkrétních příkladech.“

A ze kterých lokalit jsou termo-
snímky pořízeny? „Jedná se napří-
klad o ulice 1. máje, 5. května, kři-
žovatku U Janíků, náměstí. Konečný 
výčet míst se ale může postupně mě-
nit,“ dodala na závěr místostarost-
ka Kosová.                                  (r)

Rožnov znovu první v soutěži Obec přátelská seniorům
Město Rožnov zvítězilo ve své kate-
gorii v soutěži Ministerstva práce 
a  sociálních věcí Obec přátelská 
seniorům. V konkurenci dalších 
desítek měst z celé republiky získal 
Rožnov již podruhé první místo. 

Dotace není na investiční, ale 
tzv. měkké aktivity a zaměřují 
se tak na mezigenerační sou-
držnost, na prevenci a osvětu 
sociálního vyloučení seniorů, na 
ochranu seniorů, tak i na jejich 
aktivní život. I  nadále budou 
pokračovat aktivity zaměřené 
na mezigenerační soudržnost, 
v  rámci kterých senioři žákům 
v základních školách ukazují růz-
ná, už zapomínaná, řemesla nebo 
dohlížejí na bezpečné přecháze-

ní přes přechody u škol. Dětem 
v  mateřských školách pak senio-
ři předčítají pohádky. 

ZAPOJENÍ TV BESKYD

Některé aktivity budou přesu-
nuty do on-line prostředí a budou 
přenášeny prostřednictvím regi-
onální televize TV Beskyd. Mezi 
ně patří přednášky na ochranu 
seniorů, vzdělávání seniorů se 
zaměřením na zdravý životní 
styl nebo na psychologii stárnutí 
a  také poznávání míst ve městě 
s komentářem průvodce. Díky 
poskytnuté dotaci bude od září 
do prosince 2021 rozšířen provoz 
Senior taxi, a to do 16 hodin. Ten 
mohou využívat držitelé „Rožnov-

ské seniorské karty“. „Rozdělili 
jsme seniory na tři skupiny a pro 
každou z nich jsme zvolili jiné typy 
aktivit. První skupina je aktivně-
-aktivní, jsou to převážně lidé, kte-
ří jsou čerstvě v  důchodu, mohou 
předávat své zkušenosti a  hledají 
spíše společenské a aktivní vyžití. 
Druhou skupinou jsou aktivně-
-pasivní senioři, kteří potřebují 
prodloužit dobu, po kterou budou 
soběstační. Pro ně jsou připraveny 
například přednášky či služby, jako 
je Senior taxi, které je zaveze, kam 
bude potřeba. Třetí skupinou jsou 
pasivně-pasivní, což jsou senioři 
s  obtížnou pohyblivostí, nebo jsou 
závislí na pomoci druhých. Pro tuto 
skupinu jsou připraveny například 
reminiscenční výlety. Senioři se bu-

dou moci podívat například na mís-
ta, která vzhledem k svému zdravot-
nímu stavu léta navštívit nemohli, 
a zavzpomínat si,“ popsal aktivity 
místostarosta Jan Kučera (Nezá-
vislí Rožnováci, na fotu).      (měú)  
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V Rožnově otevřeli novou galerii
Prostory barvírny někdejšího rož-
novského závodu Loana prošly 
rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci 
vestavby vznikly ateliéry, kanceláře, 
ale také nové galerijní prostory, jež 
nesou název BAREVNA. 

V BAREVNĚ byla v pátek 6. srp-
na slavnostně zahájena první vý-
stava věnující se právě konverzím 
starých průmyslových objektů. 
Z  celé řady realizovaných pro-
jektů vybralo Výzkumné centrum 
pro průmyslové dědictví desítku 
nejlepších, které se staly součástí 

putovní výstavy. Svůj prostor tady 
získala právě i  rožnovská Loana. 

Na srpnové slavnostní vernisáži 
příběh konverze BAREVNY před-
stavili @HenkaiArchitekti — na 
fotografii jsou zleva Daniel Baroš, 
Jan Šimíček a Michal Vašek.

Výstava nazvaná Místo, tvar, 
program, konverze bude otevřena 
až do 10. září každý všední den od 
9  do 16 hodin.

 � Více informací včetně kontaktu 
na galerii naleznete na facebooku: 
www.facebook.com/treti.etaz/      (r)

Nové výběrové řízení na kulturní centrum
Po předchozích dvou neúspěš-
ných pokusech vybrat dodavatele 
stavby kulturního centra se město 
Rožnov pod Radhoštěm rozhodlo 
rozdělit veřejnou zakázku na 6 čás-
tí. První část, tedy hlavní stavba, je 
již vyhlášená a dodavatelé mohou 
podávat nabídky do poloviny září 
2021. Zbývajících pět částí by 
mělo být vyhlášeno na přelomu 

srpna a  září. První část veřejné 
zakázky na hlavní stavbu by nemě-
la překročit cenu 132 mil. Kč bez 
DPH. „Přestože rozdělení zakázky 
na více částí přinese vyšší nároky na 
koordinaci ze strany města, věřím, 
že je to správný krok. Podpoříme 
tím tak možnost zapojení se více 
menších dodavatelů, kteří se zamě-
řují na konkrétní činnosti. Rozpočet 

je nastaven na celkové náklady 215 
milionů včetně DPH. Při překročení 
ceny bude rozhodovat zastupitel-
stvo, zdali do toho půjdeme. Věřím, 
že veřejná zakázka bude úspěšná 
a  v  polovině října budeme znát 
dodavatele na realizaci kulturního 
centra v Rožnově, které si občané 
města rozhodně zaslouží,“ doplnil 
starosta města Radim Holiš.      (r)

 � PTÁME SE ZA VÁS
Redakce Spektra Rožnovska obdržela nedávno dopis 
jednoho ze čtenářů, který nás upozornil na dlouhodobě 
dezolátní stav historického kříže u cesty mezi ulicemi 
5. května a Hradišťko. Jestli se dvočká opravy, jsme 
se zeptali mluvčí rožnovské radnice Petry Graclíkové:  

„Zmíněný kříž nepatří do majetku města Rožnova. Kříž 
je aktuálně v poškozeném stavu, nicméně o skutečném 
technickém stavu může rozhodnout pouze odborník – 
ať už kamenosochař, či restaurátor. Pokud by se město 
rozhodlo k opravě, muselo by jej čestným prohlášením 
prohlásit za svůj majetek a dále učinit patřičné kroky 
k  získání finančních prostředků na opravu.“ www.spektrumroznovska.cz
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Novinka: Všední dny plné výhod ve Wellness Horal
Relaxujte výhodněji! Oblíbené relaxační centrum Wellness Horal ve 
Velkých Karlovicích připravilo pro návštěvníky novinku v podobě 
Tematických dnů. Co všední den, to jiná výhoda, stačí si je vybrat:

•       Seniorské pondělí (prodloužený relax a káva v ceně)
•       Dámské úterý (6 hodin za cenu 4 a prosecco)
•       Středeční relax pro dva (prosecco, občerstvení a sleva na Rasul)
•       Pánský čtvrtek (6 hodin za cenu 4 a pivo)
•       Páteční relax po práci (zvýhodněný vstup po 17. hodině)
•       Páteční sleva na bazény pro děti (99 Kč)

Wellness Horal je skvělé místo, když si chcete pořádně odpoči-
nout. Najdete tu tři termální bazény, saunový svět se saunovými 
rituály a nabídkou masáží i beauty ošetření a fitness centrum.

Více informací na www.wellnesshoral.cz                                                                                                                                  

Rožnovskem projela nablýskaná historická vozidla
Sobota 14. srpna patřila na Rož-
novsku 13. ročníku mezinárod-
ního závodu RADEGAST-33 
„Veteráni do kopca“. Skvěle vyda-
řená akce, která měla start i  cíl ve 
Valašské Bystřici, proběhla pod 
taktovkou Honest veteran car clu-
bu Rožnov. Letošní ročník, jenž 
se tradičně jel na kopec Hlaváčky 

(2,9 km), tedy směr Rožnov. Letos 
bojovalo o vítězství 55 posádek 
historických vozidel. Závodem 
„do kopca“ se prohnala i naprosto 
unikátní „šílená bestie“ z brněnské 
zbrojovky, tedy sportovní kompre-
sorová Z-18S 1926. Tu k nám na 
Valašsko přijel představit majitel 
Karel Jaroš.                                  (r)

Na fotu u „šílené bestie“ je jeden 
z  hlavních organizátorů závodů Vla-
dimír Šimek (vlevo). Maximální rych-
lost vozidla je více než 140 km/h.

Před 62 roky bylo léto ve znamení Rožnovských kotárů
Pohlednice         

Richarda Sobotky
Prvý ročník motokrosových závodů 
Rožnovské kotáry se konal roku 1959 
v areálu na Bučiskách. Jezdily půllit-
ry a dvěstapadesátky, každá kubatura 
měla dvě jízdy. Trať v členitém terénu 
byla více než kilometr dlouhá. Zdánli-
vě nezajímavý úsek na louce patřil za 
deště k nejobtížnějším. Nejnáročnější 
byl stoupák hned po startu. Zajíma-
vý úsek byl také na vrcholu stoupání, 
pak i následující prudký padák.   

Na této náročné trati byly uspo-
řádány také tři ročníky závodů kate-
gorie sajdkár. Start byl původně od-

mávnutím praporkem, později bylo 
svépomocí vyrobeno startovací zaří-
zení. V  tom Rožnov předstihl okolní 
autokluby a motokrosy. 

Divácky nejzajímavější byl po star-
tu výjezd do svahu. Nejvíc diváků 
bylo nad startovní rovinkou, potom 
v lese. Diváci byli všude. Tenkrát 
byly na motokrosu pěkné návštěvy. 
Hlasatel Tonda Kubiš si v prostoru 
startu vymohl hlásicí věž, měl od-
tamtud rozhled po celé trati, ta byla 
ozvučena, takže diváci měli o průbě-
hu závodu neustálý přehled. 

Pořadatelé se snažili o maximální 
bezpečnost, především aby nedošlo 
k úrazu diváka. Občas se vykoulel 
nějaký závodník, ale nic vážného se 
nikdy nestalo. 

Trať byla vymezena takzvanou 
mléčnou dráhou, což byly igelitové 
pásky ze sáčků na litrové mléko. Tento 
tehdy úzkoprofilový materiál se těžko 
sháněl. Po každém závodě pořadatelé 
igelit prali, sušili, smotávali a  pečli-
vě uschovávali pro příští ročník. Při 
zabezpečení trati pomáhali silničáři, 
lesáci i vojáci z posádky ve Valašském 
Meziříčí. Hodně pomohl místní pod-
nik Tesla. Materiálně motokros pod-
porovala Rudá hvězda Ostrava.  

Rožnovský motokros byl i meziná-
rodní závod, jezdili závodníci z  NDR, 
Rakušané, Rusové. Celkem bylo na 
Bučiskách uspořádáno 30 ročníků. 
Poslední závod byl 1988. Po uzavření 
motokrosové trati na Bučiskách uspo-
řádal AMK Rožnov ještě čtyři ročníky 

motokrosu ve spolupráci se Zašovou 
pod názvem Valašské kotáry. Závody 
přenášela televize v přímém přenosu, 
večer pak ve sportovním výběru.  (sb)
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Valašské muzeum v přírodě — přínos, nebo přítěž?
V roce 2025 oslaví Valašské muze-
um v přírodě 100 let své existence. 
Přestože má jednoznačně pozitivní 
přínos pro naše město i region, stále 
se na jeho činnost najdou i názory 
kritické. Spektrum Rožnovska u této 
příležitosti vyzpovídalo Jindřicha 
Ondruše (na fotu) — generálního 
ředitele Národního muzea v přírodě, 
jehož součástí je právě i  Valašské 
muzeum v přírodě (dále jen VMP).

 � Je Rožnov tím správným místem 
pro skanzen?
Rožnov je tím nejlepším místem. Pů-
vodním cílem zakladatelů muzea, tedy 
Musejního a národopisného spolku 
(zal. 1910) byla záchrana roubené rož-
novské radnice. Zvažovalo se chránit 
radnici na původním místě na náměstí 
(přibližně v místě současného Alberta) 
a zřídit muzeum přímo zde. Avšak za-
kladatele ovlivnila a nadchla myšlenka 
„živého“ národopisného muzea, jež se 
v  té době rozvíjela především ve Skan-
dinávii a mezi veřejností měla nebývalý 
úspěch. Po konzultacích, které se ani 
v  té době neobešly bez komplikací 
a  výměn názorů, byl vybrán pro mu-
zeum městský park Hájnice s vizí, že se 
bude v budoucnu dále rozšiřovat.  Mu-
zeum se zde rozvíjelo a vzkvétalo po ce-
lou dobu své bohaté historie. Přerostlo 
v Národní muzeum v přírodě a stalo se 
centrem muzeí v přírodě v dalších regi-
onech ČR. Velmi se snažíme naplňovat 
odkaz našich zakladatelů, aby muze-
um bylo muzeem živým, a navazujeme 
na práci našich předchůdců a muzeum 
dále budujeme.

 � Co VMP Rožnovu dalo?
V prvé řadě se podařilo zachránit míst-
ní roubené památky, které by jinak 
dozajista podlehly zkáze. Naprosto 
zásadní bylo založení muzea ale také 
pro nemateriální kulturu. Právě kvůli 
národopisné slavnosti Valašský rok, 
která se konala při příležitosti otevření 
muzea, byly obnoveny kroje, které by 
jinak během následujících desetiletí 
z  Rožnova zřejmě vymizely, tak jako 
se stalo v mnoha jiných lokalitách Va-
lašska. Díky obnově a další kultivaci 
prostřednictvím muzea se nosí dodnes, 
především během poutních procesí, 
v  celé rožnovské farnosti. Otevření mu-
zea také povzbudilo oživení lidových 

písní a tanců, zaznamenání velkého 
množství folklorního materiálu, zvyků 
a obřadů. Muzeum od počátku podpo-
ruje folklorní soubory nejen z Rožnova, 
ale z celého regionu. Právě zde se mo-
hou soubory realizovat a hledat inspi-
raci pro svou tvorbu. Dá se říct, že bez 
Valašského muzea by Valašsko nebylo 
stejné a povědomí o tradiční kultuře 
a  našich kořenech by možná rychle 
vymizelo tak, jako se to událo v mnoha 
jiných českých regionech. 

Města velikosti a významu Rož-
nova pod Radhoštěm, a podobně 
mnoho obcí, si budují a provozují své 
vlastní městské nebo obecní muze-
um, kde si připomínají svou historii 
a tradice. A do provozování těchto 
muzeí a platů jejich zaměstnanců 
vkládají nemalé finanční prostředky 
ze svých vlastních rozpočtů. Valašské 
muzeum v přírodě jako státní příspěv-
ková organizace, s použitím svého 
rozpočtu, plní tuto úlohu pro město 
v  míře více než vrchovaté. K  tomu, 
zejména v situaci, kdy město nemá 
dostatečnou infrastrukturu, nabízí 
také koncertní sál či venkovní amfite-
átry pro konání různě velkých, neje-
nom folklorních, akcí s rozmanitým 
publikem. Je zajímavým a  reprezen-
tativním místem, kam mohou firmy 
nebo i místní rodiny vzít své zákaz-
níky nebo příbuzné. Přitom mohou 
obyvatelé města a regionu ve zvýšené 
míře využívat permanentek a celé 
škály zvýhodněných vstupů.

V neposlední řadě je tu význam 
ekonomický. V roce 2018 si necha-
lo muzeum vypracovat, za použití 
certifikované metodiky, studii „Eko-
nomické dopady Valašského muzea 
v  přírodě v Rožnově a jeho návštěv-
níků na ekonomiku České republiky 
a  regionu Rožnovska“. Tato studie 
zahrnula přímé i nepřímé dopady 
činnosti muzea a vyčíslení multipli-
kačních efektů. Výsledkem bylo, že 
každá koruna z  veřejných rozpočtů 
vložená do muzea vygenerovala ob-
rat české ekonomiky ve výši 6,30 Kč 
a odvody zpět do veřejných rozpočtů 
ve výši 1,50 Kč. Muzeum tak určitě 
není jenom příjemcem a spotřebi-
telem peněz, ale naopak je zdrojem 
příjmů veřejných rozpočtů, kam 
patří i rozpočet města. Patří mezi 
význačné zaměstnavatele. A je také 
významným zákazníkem pro místní 
podnikatele a dodavatele. Náramně 
přispívá k atraktivitě regionu a k roz-
voji cestovního ruchu.

 � Jak velký je skanzen zaměstnava-
tel, jaký je jeho roční rozpočet, kolik 
má ročně návštěvníků? Lze finančně 
odhadnout hodnotu muzea?
Muzeum je význačný zaměstnava-
tel, a  i tím přispívá k zaměstnanosti 
a  ekonomickému rozvoji města a re-
gionu. Je také důležitým zadavatelem 
veřejných zakázek, čímž opět příznivě 
působí na zaměstnanost a příjmy dal-
ších podnikatelů. Počet stálých zaměst-
nanců Valašského muzea v přírodě je 
120. K tomu přibíráme každoročně 

zhruba 40-50 sezónních zaměstnanců, 
mezi něž patří průvodci (většinou stu-
denti), demonstrátoři, úklid, pokladní. 
Roční rozpočet letošního roku 2021 
zatím činí 133 mil. Kč. Skutečnost loň-
ského roku 2020 dosáhla 145 mil. Kč. 

Valašské muzeum v přírodě hos-
podaří s dlouhodobým majetkem za 
600 mil. Kč. A ve své péči uchovává 
a  opatruje několik set tisíc sbírko-
vých předmětů nevyčíslitelné hodnoty. 

Návštěvnost Valašského muzea 
v  přírodě v posledních letech stou-
pala, až dosáhla v roce 2019 364 
tis. V roce 2020, který byl limitován 
covidem, ale přišlo jenom 228 tis. ná-
vštěvníků.

 �Mezi některými lidmi stále slyší-
me názor, že muzeum je pro Rožnov 
spíše přítěží. Říkají, že kdybychom 
nebyli turisticky vyhledávaným mís-
tem, tak je u nás levnější bydlení, 
nižší ceny služeb, levnější nákupy 
v obchodech, neměli bychom pro-
blémy s  dopravou... Setkáváte se 
s  těmto negativními názory?
Předpokládám, že to jsou spíše ojedině-
lé hlasy. Rozhodně tyto názory nepře-
važují. Lidé, kteří k nám chodí, ať už 
místní nebo odjinud, mají muzeum rádi 
a vracejí se. Například Muzejní spolek 
čítá na 200 členů. Málokteré regionální 
muzeum se může pyšnit takovou skupi-
nou místních podporovatelů, kteří navíc 
do muzea nechodí jen jako návštěvníci, 
ale i jako pravidelní dobrovolníci. 

Rožnov je skvělé město. Nachází 
se v krásném přírodním prostředí, 
funguje tu mnoho firem a podniků 
poskytujících zaměstnání, občané 
města i širšího regionu tu nachází 
komplexní služby a je tu mohutné 
kulturní centrum poskytující obo-
hacující prožitky, poučení i zábavu. 
Kulturní centrum netvoří pouze mu-
zeum, ale i další organizace.

To vše slouží občanům města, ob-
čanům okolních obcí, ale i mnoha 
dojíždějícím do práce. Nalézáme se 
v  turisty všeobecně vyhledávané ob-
lasti Beskyd, a to spolu s kulturním 
centrem přitahuje návštěvníky.
Tyto přednosti, a obecně zlepšování 
kvality života, ale žádají stálé přemýš-
lení a investice do zlepšování městské 
infrastruktury. Mám dojem, že o to se 
město snaží. 

Ano, návštěvníci skutečně mohou 
přispívat k dopravní zátěži, na dru-
hou stranu kolony se v některých úse-
cích dne tvoří i v jiných částech měs-
ta, když lidé cestují do práce nebo 
vozí děti do škol a školek. Problémy 
s parkováním jsou v Rožnově všude, 
hlavně na sídlištích. Ještě je nutno 
podotknout, že se s tím potýkají prak-
ticky všechna, nejen okolní, města.

A obecně ceny a dostupnost byd-
lení, rostoucí ceny zboží a služeb, to 
je spíše důsledkem stavu a trendů 
v  ekonomice a ve společnosti a rovněž 
se to dotýká i ostatních měst a  obcí.

 � Letos na jaře to mezi částí rožnov-
ské veřejností zajiskřilo, když jste 

zveřejnili plány na rozšíření muzea 
o nový areál Kolibiska. Místní se 
mimo jiné obávají zrušení zkratek 
vedoucích skrz budoucí areál. Plá-
nujete v budoucnu třeba i veřejné 
setkání, kde byste se s obyvateli při-
lehlých lokalit na toto téma pobavili, 
nebo je už vše hotovo a do projektu 
už nelze zasahovat?
Záměr výstavby dalšího areálu muzea 
existuje už několik desetiletí. V  kon-
krétnější podobě, vytvoření areálu 
Kolibiska, je ukotven v dlouhodobé 
strategii muzea od roku 2013. Cílem 
je nabídnout návštěvníkovi skutečně 
komplexní a úplný obraz života na-
šich předků, tedy včetně života a  kul-
tury v  nejvyšších horských polohách. 
V  rámci České republiky bude tento 
areál unikátní. Přípravné práce zapo-
čaly v roce 2017 a v té době proběhlo 
několik takzvaných ohniskových sku-
pin, kdy jsme se skupinami zájemců 
přímo na místě o plánovaném pro-
jektu diskutovali. Jedno setkání bylo 
určeno výhradně obyvatelům Rožno-
va, kterých přišlo několik desítek. 
Další představení formou přednášky 
s  prezentací příprav nového areálu 
proběhlo 24. 8. v  konferenčním sále 
Sušáku. A v plánu je ještě několik 
prezentačních akcí.

Návrh stavby nového oplocení bu-
doucího areálu jsme představili zá-
stupcům města při osobní pochůzce. 
Výstavba nového oplocení probíhá 
v  těchto měsících. Je potřeba říci, že 
oplocení zahrnuje pouze menší část 
z rozsáhlých pozemků, se kterými 
muzeum v této lokalitě hospodaří. 
Větší část zůstane nadále přístupná. 
Plusem pro ty, kdo sem chtějí chodit 
na procházky, určitě bude, že cesta 
vedoucí z areálu Valašské dědiny 
přes naše pozemky k Depozitním ha-
lám a následně k Mlýnku oplocena 
nebude. Zelená turistická trasa ve-
doucí kolem vodojemu na rozhlednu 
byla ve spolupráci s Klubem českých 
turistů přetrasována a přesměrována 
přes Kluzovský potok a dále se opět 
napojuje na stávající značení. Stále 
bude možnost se na rozhlednu z Ty-
lovic dostat po značené stezce. Trasa 
se prodloužila cca o 400 metrů. Nová 
trasa je již také upravená v turistic-
kých mapách. Turisté jsou s touto 
změnou obeznámení a je hojně vyu-
žívána. Pro usnadnění přechodu přes 
Kluzovský potok Valašské muzeum 
postavilo dřevěnou lávku.

Vstup přes nový areál Kolibisek 
bude mít v dohodnutém režimu měs-
to pro obsluhu rozhledny a správa 
městských lesů pro své hospodaření.

Tvorba nového areálu je velká 
práce rozsáhlého týmu lidí, je to běh 
na dlouhou trať. Byť už několik let 
probíhají přípravné práce, svážíme 
a opravujeme objekty a děláme sta-
vební práce, tak kompletní dostavbu 
a zprovoznění máme podle přijatého 
harmonogramu naplánovanou až 
na rok 2027.

Za rozhovor poděkoval Pavel Románek
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INZERCE

Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci)
Jaká pozitiva, případně negativa 
přináší soužití Valašského muzea 
s městem Rožnovem? Má se začínat 
pozitivy, které podle mého názoru 
převažují. Město Rožnov pod Rad-
hoštěm je nejenom v České republice 
známé ze dvou důvodů, první je prů-
myslová dovednost, tj. Tesla a součas-
ně významné společnosti, druhým dů-
vodem je pak samozřejmě skanzen. 
Osobně význam Valašského muzea 
v přírodě vnímám a přirovnávám 
k významu Národního muzea v Pra-
ze, nebo Národního divadla. Význam 
této instituce je obrovský nejenom 
z historického, ale i místně ekono-
mického. Turisté a návštěvníci se zde 
ubytovávají, nakupují a čerpají služ-
by, tím sem přináší peníze a podporu-
jí zaměstnanost. Negativum pak s tím 
samým souvisí, protože turismus vy-
tváří zátěž na parkování, kumuluje 
množství osob a narušuje „soukromí“ 
obyvatelům města.

Nemyslím si, že nový areál Kolibis-
ka významně zvýší počet návštěvníků 
oproti současnému stavu. Přinese 
však nové možnosti v atraktivitě pro-
gramu a ochraně původní krajiny. 
Jurkovičova rozhledna, která bude 
mezi jednotlivými areály, by však 
i  nadále měla zůstat v majetku 
města, protože svou úlohu takto plní 
dobře.

Zdeněk Třos (Piráti)
Místo, kde vzniká nový areál muzea, 
mám úzce spojené s celým svým ži-
votem. S dědou jsme zde chodívali 
sbírat různé byliny, ostružiny, maliny 
a často sem chodívám na procházky 
přírodou s krásnými výhledy na Rad-
hošť. Tohle místo má mnoho míst-
ních ve svém srdci hluboko zaryté 
a je těžké se s ním rozloučit. Z pohle-
du Rožnováka je mi z této informace 
trošku úzko a mám i obavy ze zvýšení 
turistického ruchu v Rožnově, který je 
již nyní dosti velký a svou infrastruk-
turou možná ani nebude na tuto 
situaci dostatečně připraven. Avšak 
z pohledu muzea, vzdělávání a uka-
zování našich valašských tradic je to-
hle rozhodnutí správné. Každá mince 
má dvě strany a v tomto případě se 
přikláním k tomu, že by osobní zá-

jmy měly ustoupit vyšším cílům, které 
jsou pro naši civilizovanou společnost 
a naše kulturní dědictví velmi důleži-
té. Nová část bude věnovaná tematice 
horského pastevectví, salašnictví, eko-
logii, péči o krajinu, což jsou témata 
aktuální v současném světě a pro 
mne blízká. Od jednoho pamětníka 
jsem slyšel, že kdysi se Rožnováci pra-
videlně setkávali a besedovali u živé 
hudby v muzeu. Byl bych rád, kdyby 
se našla cesta, jak znovu více spojit 
rožnovskou komunitu s muzeem. Co 
se týká Jurkovičovy rozhledny, tak 
jsem proti tomu, aby se okolí uzavře-
lo pro veřejnost a bylo součástí mu-
zea. Město by přišlo o značný příjem, 
který má ze vstupenek na tento archi-
tektonický skvost, a také do projektu 
investovalo mnoho milionů. Pro zají-
mavost výnosy v roce 2019 činily cca 
1,1 mil. a náklady 0,65 mil.

SPOLU Markéta Blinková (ODS) 
a Daniel Drápala (KDU-ČSL)
Rožnov dlouhodobě získává díky Va-
lašskému muzeu v přírodě punc jedi-
nečnosti. Vysloví-li se jméno muzea, 
automaticky vytane na mysli Rožnov 
– a naopak. Mnozí si ale neuvědomu-
jí, ale muzeum je se 120 pracovníky 
stěží opominutelným zaměstnavate-
lem, který snese svým ekonomickým 
potenciálem srovnání se středními 
podniky ve městě. Opomineme-li spíše 
symbolickou finanční podporu města 
např. na Rožnovské slavnosti, je jeho 
rozpočet plněn především příspěvkem 
ze státního rozpočtu. Jen v roce 2020 
tak do Rožnova touto cestou přišlo 65 
milionů korun, které byly primárně 
směřovány do mezd, provozu a inves-
tic. Další miliony pak vzešly ze vstup-
ného jako příjem muzea z vlastní 
činnosti. Tyto peníze tedy z větší části 
zůstaly v městě a regionu a sekundár-
ně generovaly pro místní rozpočet ne-
malé finanční prostředky. Díky přímé 
podpoře z rozpočtu Ministerstva kul-
tury se tak rožnovské kultuře dostává 
výrazné ekonomické vzpruhy – jsou 
jimi financovány kvalitní akce, které 
jsou vedle turistů určeny i pro oby-
vatele Rožnova, aniž by za ně město 
samotné muselo vydat jedinou koru-
nu. Trpký úsměv na tváři proto budí 
slova, jak město díky muzeu trpí, jak 

je zatěžováno dopravně atd. V době 
vrcholných akcí zátěž pro Rožnov 
jistě narůstá, obyvatelé přicházejí 
o část svého komfortu. Neocenitelnou 
službu zde přitom opakovaně vyko-
nává městská policie. Kdo pravidelně 
cestuje po vlastech českých, ví ale, že 
s podobnou zátěží díky cestovnímu 
ruchu se potýkají i jiná místa, která 
jsou označována jako atraktivity ces-
tovního ruchu. Jak negativní ekono-
mické důsledky má výpadek turistů, 
však doložily poslední měsíce. Své 
o tom ví hoteliéři, restauratéři, kavár-
níci i další podnikatelé. O to více nás 
musí děsit výroky nového kandidáta 
hnutí ANO na starostu, který během 
jednání nad Strategickým plánem 
města prohlašoval, jak by pro město 
bylo optimální, kdyby se v něm ra-
ději neodehrávaly žádné koncerty, 
ani žádné akce či kumulace turistů. 
Hlavně aby měli občané klid na život. 
Co by na to řekly desítky a stovky za-
městnanců a jejich rodin, jejichž exi-
stence je závislá na příjmu ze služeb 
a cestovního ruchu? Rozvojové plány 
muzea je proto zapotřebí jen vítat, 
drží tím plně krok se světovými tren-
dy. Žádné muzeum ve střední Evropě 
nemá tu odvahu budovat zcela nový 
areál s moderně koncipovaným záze-
mím. Kvalitní architektonický návrh 
vstupní budovy na Karlově kopci nese 
nezaměnitelný rukopis ateliéru Kar-
la Janči. Snoubí se v něm moderní 
trendy s citlivým přístupem k okolí. 
A i taková marginálie, jako je vybu-
dování hygienických zařízení u roz-
hledny, nemůže být opomenuta. Oba 
můžeme dosvědčit, že rozhledna, přes 
nepřízeň některých (ve své době např. 
i zastupitelů Zdravého Rožnova), 
byla od počátku koncipována jako 
projekt města, a tak by tomu mělo 
i zůstat. Svou koncepcí se poslání 
muzea již poněkud vzdaluje, naším 
záměrem bylo především zajistit pří-
stup z Valašské dědiny k rozhledně  
a naopak. Město samotné by mělo 
těžit z toho, že během několika málo 
let se z rozhledny stalo jedno z ikonic-
kých míst Rožnova a dělá mu velkou 
reklamu. A konečně douška na zá-
věr: kolik měst v ČR se kromě Prahy 
a Brna může honosit, že jsou sídlem 
národní instituce? Pouze Rožnov se 

svým Národním muzeem v přírodě 
a Strážnice s Národním ústavem li-
dové kultury.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Valašské muzeum v přírodě po-
chopitelně občas někoho štve, když 
přivede do Rožnova najednou víc 
návštěvníků a množství osobních 
aut, což nyní můžeme konečně 
vyřešit parkováním na Palackého 
ulici, kterou jsme získali do majet-
ku od kraje.

Ale druhý pohled ukazuje, že 
to je významná kulturní instituce, 
která i pro Rožnov a jeho obyvate-
le připravuje kulturní a odborný 
program a činí tak převážně ze 
státního rozpočtu a svých příjmů, 
nebo poskytuje zázemí akcím měst-
ským i soukromým. Je významným 
zaměstnavatelem a na existenci 
muzea je navázáno další množství 
pracovních pozic ve službách.

I z kulturní strategie vyplývá, že se 
v Rožnově „pereme“ s tím, jak sami 
sebe vnímáme mezi Valašským mu-
zeem v přírodě, folklorem a Rožno-
vem není rovnítko, ale folklor, tradi-
ce i existence muzea jsou jednou z 
vrstev naší identity a v dalších vrst-
vách najdeme třeba inovace a prů-
mysl, ale i blízkost přírody.      

Na Kolibiska jsem zvědavá, už 
Valašská dědina dává nějakou 
představu o tom, jak naše krajina 
v minulosti vypadala, a Kolibiska 
v tomto půjdou ještě dál, protože 
v nich bude více krajiny a větší ro-
zestupy mezi staveními, takže rozvoj 
muzea vnímám pozitivně. Máme 
díky muzeu v Rožnově možnost 
cestovat v čase, kterou doporučuju 
využít. Příprava Kolibisek a vzá-
jemná spolupráce přinese Rožnovu 
jeden zajímavý počin, po zhodnoce-
ní všech potřeb v území byl navržen 
v blízkosti rozhledny vstupní objekt 
pro Kolibiska, který bude posky-
tovat i chybějící zázemí (zejména 
sociální) a jeho řešení je velmi 
současné. Rozhledna samotná pak 
nemá s posláním muzea takřka nic 
společného, vzájemná spolupráce 
umožňuje navštívit rozhlednu i mu-
zeum a nevidím žádný důvod, proč 
by město nebo muzeum měly chtít 
něco měnit.

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
Jaká pozitiva, případně negativa přináší soužití Valašského muzea v přírodě s městem Rožnovem? Co by se mohlo změnit? 
Jak se díváte na plánované rozšíření muzea o nový areál Kolibiska, jenž vzniká nedaleko Jurkovičovy rozhledny? A měla 
by se rozhledna postupně stát nedílnou součástí Valašského muzea v přírodě, nebo by i nadále měla zůstat ve vlastnictví 
města? Odpovědi na tyto otázky hledalo Spektrum Rožnovska také u místních politiků v rámci tradičního Tématu měsíce. 

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka
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Vladimír Petřek — Čestný občan Rožnova světcem
Světec a hrdina komiksu – zdánlivě 
neslučitelné role? Nedávná doba 
nám ovšem tuto nezvyklou konste-
laci nabídla v osobnosti kněze Vla-
dimíra Petřeka. Na počátku 2020 
proběhl v pravoslavném chrámu 
sv. Cyrila a Metoděje v Praze zápis 
několika představitelů pravoslavné 
církve popravených během heydri-
chiády do oficiálního kalendária 
světců této církve. Připomínáni mají 
být především 5. září – v den, kdy 
nacisté popravili jednoho z nich – 
Vladimíra Petřeka. Zcela nedávno 
se zároveň čtenářům dostala do 
rukou komiksová kniha Článek II. 
autorské dvojice Jiří Šimáček a Ján 
Lastomírsky, která je věnována ži-
votním osudům téhož muže.

Obojí – i v důsledku covidové 
doby – zůstalo v Rožnově téměř 
nepovšimnuto. A to přitom více než 
70 let nese někdejší Karlova stráň 
nad městem jméno tohoto kněze, 
jemuž navíc v roce 1995 zastupitel-
stvo města udělilo čestné občanství. 

Přestože měl V. Petřek v křestním 
listě uvedeno jako rodiště Hodolany 
u Olomouce, spjatost s Valašskem 
se nepřetržitě vine jeho pozemským 
životem a v mnoha ohledech i po-
smrtným odkazem. Místem, kam se 
opakovaně navracel a kde se ode-
hrávala setkání početné rodiny, byl 
Rožnov, respektive jeho okrajová 
část Horní Paseky. V roubené cha-
lupě se totiž zdejšímu pasekáři a ob-
chodníkovi se dřevem Pavlu Petře-
kovi narodil Vladimírův otec Josef, 
který se stal učitelem. S manželkou 
Marií přivedli na svět deset dětí, 
Vladimír narozený 19. června 1908 
byl druhým potomkem v pořadí. 

Předpoklady ke studiu a podpora 
rodiny jej přivedly nejprve na olo-
moucké gymnázium. Svůj zájem 
směřoval ke studiu literatury, byl 
ale nadán i jazykově. Přátelství Pe-
třekovy rodiny s knězem Matějem 
Pavlíkem (později pravoslavným 
biskupem Gorazdem) přiměla 
Vladimíra k odchodu na studia do 
tehdejší Jugoslávie. Po absolvová-

ní lycea ve Sremských Karlovicích 
začal studovat na teologické fakul-
tě v Bělehradě. Když se vrátil do 
Československa, rozhodl se svoji 
budoucnost spojit s dráhou pravo-
slavného kněze. Po vysvěcení se 
v  roce 1934 stal jedním z duchov-
ních správců pravoslavného chrámu 
svatých Cyrila a Metoděje v pražské 
Resslově ulici. Již tehdy přitahoval 
mladý, kultivovaný a přitom tempe-
ramentní kněz s širokým kulturním 
i společenským rozhledem pozor-
nost církevních kruhů i příslušníků 
pražské inteligence. Jen několik dní 
před svým vysvěcením podnikl další 
zásadní životní krok, když se oženil 
s Jiřinou Reinlovou z Olomouce. 
Místem jejich osudového setkání se 
v předešlém roce stal Rožnov pod 
Radhoštěm. Vladimír sem během 
svých studií každoročně zajížděl na 
prázdninové pobyty ke staříčkům 
Petřekovým. Tehdy byl veselým 
členem skupinky mladých, kteří 
s  oblibou trávili letní volno u hor-
ního splavu Bečvy. Když se posléze 
rodina rozrostla o dceru Jiřinu, stá-
valy se rožnovské pobyty v dřevě-
né chalupě na Horních Pasekách 
pravidelnou položkou v rodinném 
kalendáři. 

V prvních měsících protektorátu 
vydával společně s pravoslavným 
farářem Čiklem  křestní listy židov-
ským žadatelům, kterým tak umož-
nili získat vystěhovalecké vízum do 
Ameriky. Nakolik bylo toto snažení 
úspěšné, dokládá dopis, který v po-
válečných letech dopravila pošta 
z  Kanady. Někdejší obyvatelé Čes-
koslovenska v něm projevili vděč-
nost V. Petřekovi a jeho druhům 
za záchranu svých životů. Bez po-
skytnuté pomoci by je stihl podob-
ný osud ve vyhlazovacích táborech 
jako tisíce jejich souvěrců. 

Pravoslavní klerikové pomáha-
li domácímu odboji od prvních 
měsíců okupace. Když se členům 
československého výsadku z Vel-
ké Británie podařilo 27. května 
1942 smrtelně zranit zastupující-

ho říšského protektora Reinharda 
Heydricha, komentoval to Petřek 
slovy: „Tak přece nevyhynula stateč-
nost v  našem národě.“ Již v  prv-
ních dnech po atentátu nalezlo 
sedm parašutistů úkryt v kryptě 
pražského pravoslavného kostela. 
Péči o něj, zajištění lékařské pomo-
ci a  donášku jídla převzal na svá 
bedra kněz Petřek. 

Po zradě Karla Čurdy následo-
valo 18. června 1942 jeho zatčení. 
Započalo tak několikatýdenní věz-
nění na Pankráci. Opakovaně byl 
vystavován zdlouhavým výslechům, 
fyzickému mučení i psychickému 
trýznění, ale také přemlouvání ke 
spolupráci. Jednomu z výslechů byl 
dokonce přítomen sám Karl Her-
mann Frank. Ve chvílích nejtěžších 
se mu nejúčinnější oporou stávala 
hluboce zakořeněná víra v Boha, 
která mu společně se vzpomínka-
mi na dětství prožitém na Hané 
a  u  prarodičů v podhůří památné-
ho Radhoště dodávala sílu a naději. 
Plně v duchu svého kněžského po-
slání podával pomocnou ruku svým 
spoluvězňům.

Petřekovu věznění byl učiněn ko-
nec 5. září 1942 na střelnici v  Pra-
ze - Kobylisích. Tragický osud čekal 

i  jeho nejbližší – rodiče a souro-
zenci byli zanedlouho zatčeni a od-
vlečeni do koncentračních táborů. 
Manželka s dcerou Jiřinou v těchto 
nelehkých chvílích roku 1942 na-
lezly útočiště u příbuzných v Rož-
nově. Zdejší římskokatolický kněz 
P.  František Hamrala se nerozpako-
val zapsat malou Jiřinu do katolické 
křestní matriky. Jiřina Petřeková, 
provdaná Juláková vzpomínala i po 
mnoha letech s velkou vděčností na 
solidaritu a ohleduplnost, jichž se 
jim tehdy od Rožnovanů dostalo. 
V rodině Josefa Demely přečkaly 
nejtěžší chvíle, ačkoliv ani do kon-
ce války si nemohly být zcela jisty 
svými životy.    

Snaha nacistů trvale vymazat 
jakoukoliv připomínku odvážného 
kněze, jemuž ani po smrti nedopřáli 
důstojný hrob, byla až s odstupem 
několika desetiletí definitivně pře-
konána. 28. září 2005 došlo k odha-
lení symbolického náhrobku Vladi-
míra Petřeka na Valašském Slavíně 
Valašského muzea v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm. Od té doby se 
u něj každoročně odehrává 5. září 
pravoslavná panychida připomínají-
cí jeho odkaz. 

Daniel Drápala

Anenská pouť připomíná tradiceAnenská pouť připomíná tradice

Vladimír Petřek na Horních 
Pasekách s dcerou Jiřinou.

Oslava svátku oblíbené valašské 
patronky svaté Anny spojená se 
mší svatou v kostele Všech sva-
tých, krojovaným procesím do 
Dřevěného městečka a lidovou 
pouťovou slavností. Tak by se 
dala ve zkratce popsat dnes již 
tradiční akce Valašského mu-
zea v přírodě – Anenská pouť, 
která se konala poslední čer-
vencovou neděli. Na fotografii 
je zachycen průvod krojova-
ných přes Masarykovo náměstí 
s místní dechovkou.

Text a foto Pavel Románek
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KAM
ZA KULTUROU

ZÁŘÍ
Vážení čtenáři,

během letních prázdnin bohužel opět dochází k postupnému nárůstu počtů onemocnění způsobených korona-
virem. Všechny tyto zářijové pozvánky byly aktuální ke konci srpna, může se tedy v ojedinělých případech stát, že 

v  září mohou nastat kvůli změně protiepidemických opatření komplikace a některé akce se mohou konat s omeze-
ními, případně budou přesunuty. Prosím, sledujte web nebo Fb organizátorů!

 � PÁTEK 24. 9. 
AMELIE SIBA, BILLOW
Koncert z cyklu Ženy v hudbě představí mla-
dou talentovanou písničkářku z Prahy Amelii 
Siba a původem z Veselí n/M a tříčlennou ka-
pelu Billow.
20.00 hodin — klub Vrátnice

 � PONDĚLÍ 27. 9.
AF BAND
Jako utržení z řetězu. S takovým nadšením bu-
dou hrát muzikanti, které znáte z jiných kapel 
nebo ZUŠky. 
20.00 hodin — klub Vrátnice

 �ÚTERÝ 28. 9.
JSME STÁLE MLADÍ — LÁSKYPLNÁ 
OPERETA ANEB OPERETA PLNÁ LÁSKY
Pořad ke Dni seniorů. Odpoledne s nestár-
noucími melodiemi klasické i lidové operety 
a muzikálu, proložené vtipnými dialogy a scén-
kami. To vše nabídnou členové opery a operety 
Moravského divadla Olomouc. Vstup na akci 
bude možný pouze brankou u Janíkovy stodoly 
z parku od Bečvy.
15.00 hodin — Janíkova stodola

VÝSTAVY

 �DO ČTVRTKA 30. 9. 
OZVĚNY SIGNÁLŮ Z NEZNÁMA/ČESKÝ 
KOMIKS 1922-2021
Těšit se můžete na ukázky více než 70 děl. 
Mimo jiné na práce Josefa Lady, Ondřeje Seko-
ry, Káji Saudka, legendární Rychlé šípy a Čtyř-
lístek, dobrodružné příběhy, science fiction, 
komiksové časopisy i práce současných autorů. 
Otevřeno v září: středa-neděle: 13.00-18.00 
hodin (školy dle domluvy)
Společenský dům

 �DO ČTVRTKA 30. 9. 
JAN HENDRYCH/DIVADELNÍ FIGURA
Volně přístupné, bez vstupného.
Městský park

PODCASTY  
https://www.tka.cz/podcasty

ÚTERÝ 7. ZÁŘÍ — TOMÁŠ PROKŮPEK
ÚTERÝ 14. ZÁŘÍ —ALTERNATIVNÍ HUDBA #6
ÚTERÝ 21. ZÁŘÍ — LUDMILA VAŠKOVÁ
ÚTERÝ 28. ZÁŘÍ — KAREL JANČA

 � SOBOTA 4. 9. 
KUF, STERN, FE-RAD
Mišmaš stylů berlínské kapely od hip hopu 
přes funk po D‘n‘B vše s jazzovým základem 
a silným elektronickým zvukem. Z domácí 
scény je podpoří Stern, kteří kombinují ve své 
hudbě folk, country a punk. Vystoupí rovněž 
neúnavný vsetínský hudební hledač Ferák 
v duu s Radimem Hyklem.
20.00 hodin — klub Vrátnice

 � PÁTEK 10. 9. 
VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY 5
Dnes už tradiční přehlídka místních hudeb-
ních spolků se uskuteční na tesláckém náměs-
tí a v přilehlém klubu Vrátnice. Letos zahrají 
MED2D, Perly sviním, Backfliping Dog, 
Spytihněv, Národní divadlo, Extaaze  a vzác-
ným hostem budou Už jsme doma. Časový 
harmonogram bude upřesněn týden před akcí.
17.00 hodin — klub Vrátnice a přilehlé prostory

 �ÚTERÝ 14. 9.
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Francouzská komedie s kriminální příchutí. Py-
tel uloupených peněz dokáže oživit i sebevraha. 
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/Svatopluk 
Skopal, Jana Boušková/Jana Malá/Marcela 
Peňázová, Martin Zahálka/Martin Davídek, 
Lenka Zahradnická/Barbora Šťastná/Kateřina 
Petrová, František Skopal/Martin Zahálka ml.
19.00 hodin — Janíkova stodola

 � ČTVRTEK 16. 9. 
DUENDE
Kapela Duende osciluje od latinsko-americké hudby 
a flamenca přes fusion až po jazz-popové skladby. 
19.00 hodin — klub Vrátnice

 � PÁTEK 17. 9. 
INNOXIA CORPORA, ARAN SATAN, AN-
TISOCIAL SKILLS
Na počátku byl punk. A taky slovo…
19.00 hodin — klub Vrátnice

 �ÚTERÝ 21. 9. 
JIŘÍ KOLBABA: NORSKO - OSLAVA PŘÍ-
RODY
19.00 hodin — kino Panorama

 � STŘEDA 22. 9.
15. ROČNÍK SOUTĚŽE KVETOUCÍ MĚS-
TO — VYHODNOCENÍ
15.00 hodin — obřadní síň MěÚ

 � PÁTEK 3. 9. 
KRAJINA VIDENÁ SRDCOM — MARIÁN BÉREŠ
Vernisáž výstavy.
18.00 hodin — podkroví knihovny

 �ÚTERÝ 7. 9. 
HLEDÁNÍ POKOJE — P. PAVEL HÖDL, SL. L.
Beseda s duchovním.
17.00 hodin — podkroví knihovny

 � PONDĚLÍ 13. 9. 
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Statek Hradisko. Pracovní setkání skupiny. 
16.00 hodin — podkroví knihovny

 � ČTVRTEK 16. 9.
KDE BOLÍ DUŠE? — MARTIN OKÁČ
Životní příběh právníka s duševní nemocí. 
17.00 hodin — podkroví knihovny

 �NEDĚLE 19. 9.
PAŠERÁCKÉ STEZKY: POTŠTÁT ZNÁ-
MÝ-NEZNÁMÝ
Procházka za zajímavostmi a historií Potštá-
tu, průvodcem rodačka Jarmila Mikuláško-
vá. Místo v autobuse si rezervujte na e-mailu 
knihovna@knir.cz, tel. 571 654 747.
Odjezd autobusem od knihovny v 8.30 hodin

 � STŘEDA 22. 9. 
NOC LITERATURY
Současná literatura, netradiční místa, známé 
tváře: taková je NOC LITERATURY.
18.00, 19.00 a 20.00 hodin — místa budou 
upřesněna

 � ČTVRTEK 23. 9.
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A INTERIÉR — 
Ing. EVA HOZÁKOVÁ
Vliv interiéru na naši duševní pohodu. Motto: 
Harmonie znamená řád a vyrovnanost.
17.00 hodin — podkroví knihovny

PRO DĚTI

 � PÁTEK 24. 9. 
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY
Tradiční Podzimní putování s broučky je opět 
tady. Aktualizujeme loňský zrušený program 
a pevně věříme, že se letos oblíbená akce vyda-
ří vzhledem k opatřením a příznivému počasí.
18.30 hodin — hudební altán, Dřevěné městečko

 � STŘEDA 29. 9.
ZVÍDAVÝ PIDIKNIR
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let): 
tentokrát pohádkové pátrání s poznáváním zví-
řat na motivy veselé obrázkové knihy Haló, 

T klub – kulturní agentura
Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.cz

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
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 � ČTVRTEK 30. 9.
SENIOR KINO
Český rodinný film Gump – pes, který naučil 
lidi žít. Vstupné 50 Kč.
15.00 hodin — kino Panorama
 

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111

 � ČTVRTEK 2. 9. 
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Vstup ZDARMA do areálů Dřevěného městeč-
ka, Valašské dědiny i Mlýnské doliny —
otevřeny jsou interiéry objektů a v provozu 
i  technické stavby v Mlýnské dolině.
9.00-17.00 hodin

 �NEDĚLE 5. 9.
PANYCHIDA
Bohoslužba za ThDr. Vladimíra Petřeka 
na Valašském Slavíně.
12.00 hodin — Dřevěné městečko

 � SOBOTA 11. 9.
PODZIM NA POLI A V CHALUPĚ
Tradiční podzimní práce, letos se zaměřením 
na brambory. 
9.00-17.00 hodin — Valašská dědina

 �NEDĚLE 12. 9.
MUZICÍROVÁNÍ SE SOLÁNĚM
15.00-17.00 hodin — Dřevěné městečko

 � SOBOTA 18. 9.
BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA
19. ročník memoriálu olympijského vítěze. 
Volný vstup do areálu městečka.
9.00-17.00 hodin — Dřevěné městečko

 � PÁTEK 24. 9.
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY
Lampionový průvod pro děti. Sraz u hudební-
ho altánu v parku v 18.30 hodin, poté se půjde 
do Valašského muzea v přírodě (Dřevěného 
městečka), kde bude připraven program.

 �ÚTERÝ 28. 9.
JSME STÁLE MLADÍ
Pořad ke Dni seniorů.
16.00-17.00 hodin — Dřevěné městečko

 � PÁTEK 1. — NEDĚLE 3. 10.
BOŽSKÁ FLÉTNA
Mezinárodní hudební festival o Panově flétně 
a jejích interpretech. 
16.00 hodin — Dřevěné městečko

Galerie CREARS
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

GALERIE CREARS — VILA
Výstava: JAROSLAV VALEČKA — Pověry 
a poklesky, malba (do 18. 9.)
STAGE GARDEN GALLERY CREARS — 
PAVILON 
Výstava: PAULINA SKAVOVA, socha, 
ADAM KAŠPAR, malba (od 4. 9. do 16.10., 
vernisáž 4. 9. v 17.00 hodin)

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608873807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare, in

 �ÚTERÝ 21. 9.
DIVADELNÍ FUJARÉ — „KDE BUDEME 
BYDLET?“

haló, paní Kočko!
9.00 hodin — dětské oddělení

 � STŘEDA 29. 9.
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze 
Moriony za věcné odměny.
13.00 hodin — půjčovna

VÝSTAVA

 � PÁTEK 3. 9. — SOBOTA 30. 10.
KRAJINA VIDENÁ SRDCOM — MARIÁN BÉREŠ
Chodby a podkroví

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz

 � ČTVRTEK 2. — NEDĚLE 5. 9.
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
18.00 hodin 

 � ČTVRTEK 2. — NEDĚLE 5. 9.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
20.00 hodin 

 � PONDĚLÍ 6. — STŘEDA 8. 9. 
DRAČÍ ZEMĚ
18.00 hodin 

 � PONDĚLÍ 6. — STŘEDA 8. 9. 
CANDYMAN
20.00 hodin

 � ČTVRTEK  9. — NEDĚLE 12. 9.
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
18.00 hodin

 � ČTVRTEK  9. — NEDĚLE 12. 9.
JEDINĚ TEREZA
20.00 hodin

 � PONDĚLÍ 13. — STŘEDA 15. 9.
RAYA A DRAK
18.00 hodin

 � PONDĚLÍ 13. — STŘEDA 15. 9.
ATLAS PTÁKŮ
20.00 hodin

 � ČTVRTEK 16. — NEDĚLE 19. 9.
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
17.30 hodin

 � ČTVRTEK 16. — NEDĚLE 19. 9.
ZÁTOPEK
20.00 hodin 

 � PONDĚLÍ 20. — STŘEDA 22. 9.
AFTER: TAJEMSTVÍ
18.00 hodin

 � ČTVRTEK 23. — NEDĚLE 26. 9.
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
18.00 hodin

 � ČTVRTEK 23. — NEDĚLE 26. 9.
ZBOŽŇOVANÝ
20.00 hodin

 � PONDĚLÍ 27. — STŘEDA 29. 9.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
18.00 hodin

 � PONDĚLÍ 27. — STŘEDA 29. 9.
MARŤANSKÉ LODĚ
20.00 hodin

 � ČTVRTEK 30. 9. — NEDĚLE 3. 10. 
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
18.00 hodin

 � ČTVRTEK 30. 9. — NEDĚLE 3. 10. 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
20.00 hodin

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz

Zdravotní turistické vycházky

 �ÚTERÝ 7. 9. 
SKALÍKOVA LOUKA    
Trasa: Skalíkova Louka — Horní Rozpité — 
Dolní Bečva (asi 11 km)
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 19

 �ÚTERÝ 14. 9.
STŘÍTEŽ NAD BEČVOU    
Trasa: Hlaváčky — Střítež nad Bečvou (asi 13 km)   
Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 15

 �ÚTERÝ 21. 9.
KROMĚŘÍŽ    
Trasa: Kroměříž — procházky — zámecké za-
hrady, zámek (asi 6 km) 
Sraz v 7.40 hodin na vlakovém nádraží

DALŠÍ AKCE V MĚSÍCI

 � POBYTY V TATRANSKÉ LOMNICI
1. 9. — 6. 9. (odjezd v 9.00 hod. od čerpací 
stanice na ul. 1. máje), 6. 9. — 11. 9. (odjezd 
v 7.30 hod. od čerpací stanice na ul. 1. máje)
 

 � POBYT V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM
5. — 11. 9. (hotel Harmonie, regenerační po-
byt s plnou penzí. Doprava vlastní)
 

 �ÚTERÝ 14. A 21. 9.
ZDRAVÁ CHŮZE S HOLEMI — NORDIG 
WALKING
Instruktáž vč. ukázek správné techniky zvlád-
nutí chůze. Přineste si vlastní hole, pokud je 
již používáte. Možnost zapůjčení holí v klubu.
15.00-17.00 hodin — klubovna SC
 

 � PÁTEK 17. 9.
SEMINÁŘ: JAK NA CHYTRÝ TELEFON 
A TABLET
Termín: 1. skup. 8.00 až 12.00 hodin, 2. sku-
pina: 13.00 až 17.00 hodin. Potvrďte svou 
účast telefonicky nebo e-mailem. Mohou se 
přihlásit i další zájemci.
Klubovna SC
 

 � PONDĚLÍ 20. 9.
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00-11.00 hodin — malá kancelář SC
 

 � STŘEDA 22. 9.
KONCERT: 4 TENOŘI-MUZIKÁLOVÉ GALA
19.00 hodin — KD Zašová (doprava vlastní)
 

 � ČTVRTEK 23. 9.
PŘEDNÁŠKA: NOVINKY V PRÁVECH 
SPOTŘEBITELŮ
Přednáší: Mgr. Ing. Zuzana Horáková
15.00 hodin — klubovna SC
 

 �ÚTERÝ 28. 9.
JSME STÁLE MLADÍ
Ke Dni seniorů. Láskyplná opereta aneb ope-
reta plná lásky. Vstup zdarma.
15.00 hodin — Janíkova stodola
 

Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.nmvp.cz

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz
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Pražské divadlo vi.tvor zahraje oceňovanou vý-
tvarnou loutkovou pohádku „Kde budeme byd-
let?“ o medvědovi, který putuje lesem a  hledá 
vhodné místo k bydlení. Vhodné pro děti od čtyř 
let, ale na své si přijdou aj dospěláci. Součást 
nového cyklu Divadelní fujaré – na podzim se 
těšte na další představení pro dospělé aj děcka.
Předprodej on-line na www.fujare.cz.
17.00 hodin — sál Brillovka

Centrum Zdravé Já
Palackého 457

 � ČTVRTEK 2. 9. (DÁLE KAŽDÝ ČTVR-
TEK A PÁTEK)
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A PROVÁ-
ZENÍ PŘI INTEGRACI
Ošetření 70-90 min. dle potřeb klienta a stojí 800 Kč.
vede: MgA. Kateřina Fojtíková | rezervace 
času: vesvemzivlu@gmail.com, 774 983 521
14.00-19.00 hodin
 

 � PÁTEK 3. 9.
VYŠETŘENÍ POHYBOVÝCH VAD U DĚTÍ
vede: MVDr. Zuzana Forejtková, 
vstup zdarma
Nutná rezervace času přes objednávkový sys-
tém — objednavky.cititsedobre.cz
13.00-16.00 hodin
 

 � PÁTEK 3. 9.
VEZMI OČI NA PROCHÁZKU
vede: MVDr. Hana Chocholatá, cena: 350 Kč
rezervace: vesvemzivlu@gmail.com, 774 983 521
16.00-18.30 hodin
 

 � SOBOTA 4. A NEDĚLE 5. 9.
SEMINÁŘ: KONSTELACEMI K PROBUZENÍ
vede: MUDr. Ivana Wurstová, cena: 3 000 Kč
rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
so 9.00-18 hodin, ne 9.00-17.00 hodin
 

 � PÁTEK 10. 9.
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ODBLOKY
vede: Libuše Poulíčková, cena: 700 Kč
nutná rezervace: 776 621 449, 
lpoulickova@seznam.cz
17.00 hodin
 

 � PÁTEK 17. 9.
ŽIVÁ MEDITACE: LÉČENÍ ŠAMANSKOU 
LÉČEBNOU CESTOU
vede: Roman Odevzdaný | www.expedice-peru.cz, 
cena: 300 Kč
rezervace: odevzdany@gmail.com, 777 561 316
17.00-19.00 hodin
 

 � SOBOTA 18. 9.  
4HODINOVÉ CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ 
DRŽENÍ TĚLA
vede: Ing. Jiří Forejtek, cena: dospělí 1 000 Kč, 
dítě do 15 let v doprovodu rodičů 600 Kč
rezervace přes objednávkový systém — 
objednavky.cititsedobre.cz
9.00-13.00 hodin
 

 � PÁTEK♠ 24. 9.
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ HO´OPONOPONO
vede: Libuše Poulíčková, cena: 200 Kč
nutná rezervace: 776 621 449,
lpoulickova@seznam.cz
17.00-19.00 hodin
 

SLUNEČNICE - Ateliér Sebevzdělávání z.s.

LISTY V BARVÁCH PODZIMU 
Pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ. Pro více info:                  
j.liskova@svcroznov.cz 

 � PONDĚLÍ  6. — PÁTEK 10. 9. 
ZÁPISOVÝ TÝDEN H2B SB 
Přijď se do naší taneční skupiny podívat, za-
psat se, zatancovat si s námi. 
Uvítáme tě v tanečním sále ve SVČ vždy od 
14.00 do 18.00 hodin.

 �ÚTERÝ 7. 9. 
VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
14.00-18.00 hodin — fotbalový stadion Rožnov

 � STŘEDA 8. 9. 
T-MOBILE BĚH DĚTÍ
14.00–17.00 hodin - městský park Rožnov pod  
Radhoštěm
V rámci celorepublikové akce T-Mobile Olym-
pijského běhu pořádá SVČ běžecký závod pro 
děti od 5 do 15 let na tratích 200-1 100 me-
trů. Info na www.svcroznov.cz nebo také na 
oficiálních stránkách www.olympijskybeh.cz, 
kde probíhá registrace jak dětí, tak dospělých 
běžců.

 � PÁTEK 10. 9. 
BĚH PRO ZDRAVÍ
Nejstarší běžecký závod v Rožnově pro děti 
věku MŠ a ZŠ. info na webu SVČ, 
nebo na: p.solgovic@svcroznov.cz 
8.00-12.00 hodin — tenisové kurty Rožnov

 �ÚTERÝ 14. 9. 
BABY DANCE pro rodiče s dětmi 
Přijďte si s námi užít dopoledne plné tance 
a zábavy. Své místo si předem rezervuj na        
e-mailu: puntík@svcroznov.cz   
9.00-10.00 hodin — Komunitní centrum Puntík

 � PÁTEK 17. 9. 
Přijďte si s námi užít den plný zábavy, tance, 
tvoření soutěží. Máme pro Vás připravený 
program po celý den. Na sebe „dresscode“  
puntíkované oblečení, úsměv a dobrou náladu. 
Rezervace není nutná
9.00-18.00 hodin — Komunitní centrum Puntík

 � SOBOTA 18. 9. 
BĚH RODNÝM  KRAJEM  EMILA ZÁTOPKA
Běžecké závody pro děti a dospělé. Detailní in-
formace: p.solgovic@svcroznov.cz a na strán-
kách Běh rodným krajem Emila Zátopka
8.15-12.00 hodin — Valašské muzeum v přírodě

 �NEDĚLE 19. 9. 
ZPĚVÁČEK  ROKU  2021
27. ročník přehlídky ve zpěvu lidových písní 
pro dvě kategorie. 
Více info: j.liskova@svcroznov.cz 
14.30 hodin — sál ZUŠ

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
 
VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE — 
O ČEM SNÍM?
Maximální formát A2, libovolné malířské 
a kreslířské techniky. Termín odevzdání do 
konce října 2021 SVČ. Kategorie MŠ, ZŠ I., 
II. stupeň, SŠ. 
Více info na www.svcroznov.cz a facebooku

* PRO BLIŽŠÍ INFO VOLEJTE NA UVE-
DENÉ TEL. ČÍSLO 
* SVŮJ ZÁJEM HLASTE NA UVEDENÉ 
KONTAKTY
* AKTUÁLNÍ PROGRAM NA NAŠEM WEBU

 � PÁTEK 3. 9. 
TĚLESNÉ PROCESY — ELIMINACE A VY-
HLAZENÍ ZTĚLESNĚNÍ VŠECH MINU-
LÝCH MYŠLENEK A EMOCÍ
Kurz — Doc. Mgr. Alishia Gajić
10.08-13.13 hodin — Slunečnice 

 � PÁTEK 3. 9. 
HVĚZDNÉ BRÁNY S KŘIŠŤÁLOVÝMI 
MÍSAMI
Zvuková relaxace — Jiřina Solvana Vašinová
18.00-21.00 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 4. 9. 
„ANO, JAKO CESTA K BOHU“ — JAKÉ JE 
ŽITÍ VE VĚDOMÉM VZTAHU 
Přednáška — Vendula Kociánová a Martin Šmídke
13.00-16.00 hodin — Slunečnice

 � SOBOTA 4. 9. 
„BOŽSKÝ VZKAZ“
Vedená meditace — Vendula Kociánová a Mar-
tin Šmídke
17.00-18.30 hodin — Slunečnice

 �ÚTERÝ 14. 9.
ŠAMANSKÉ CESTOVÁNÍ  
Léčivý zážitkový workshop s šamanským bub-
nem — Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin — Slunečnice 

 � PONDĚLÍ 20. 9.
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE A ÓM CHANTING 
Skupinová meditace 
20.00 hodin — Slunečnice 

 � PÁTEK 24. 9.
SETKÁNÍ S GENOVÝMI KLÍČI — TVOŘI-
VOST V SOULADU
Skupina sdílení pro pokročilé — Martina Knot-
ková, Radek Lešikar
17.00 hodin (úvod pro nováčky), 18.00-20.00 
hodin — Slunečnice

 � TERMÍN V JEDNÁNÍ
KVANTOVÁ DUŠE 
Přednáška - Rostislav Szeruda
17.30-19.00 hodin — Slunečnice 

 � TERMÍN V JEDNÁNÍ
O ZDRAVÉM DÝCHÁNÍ OXYGEN ADVAN-
TAGE A BUTEYKO CLINIC
Praktická přednáška — Jiří Uhlíř
17.30-20.00 hodin — Slunečnice

Středisko volného času

STŘEDA 1. 9. 
DĚTSKÝ DEN ANEB LOUČÍME SE 
S PRÁZDNINAMI
Na zahájení školního roku pro vás připravuje-
me hravé odpoledne pro děti a rodiče. Čekají 
vás hry, soutěže, tvoření, sportovní, soutěž-
ní koutek, tanec, ukázka techniky a činnost 
městské policie a HZS. Za nepříznivého poča-
sí se akce nekoná.
14.00-18.00 hodin — hudební altán

PONDĚLÍ 6. 9. 
VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz

Centrum Zdravé Já
Palackého 457
www.cititsedobre.cz
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Pytel uloupených peněz dokáže oživit i sebevraha nebo?

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
ÚTERÝ 14. 9.
19.00 hodin — Janíkova stodola

Tato překvapivě záživná komedie 
disponuje jednoduchým dějem, 
který je ale zároveň dostatečně 
zajímavý a záživný na to, aby 
se u něj člověk ani na okamžik 
nenudil a aby byl zvědavý na sa-
motný konec, který nedokážete 
odhadnout. Herci jsou skvěle se-
hraní, Václav Vydra a Jan Šťastný 

excelují, ale třeba i takový Martin 
Zahálka je skvělý. A o čem pří-
běh je? Marc je ženami obdivo-
vaný spisovatel, ale delší dobu již 
nemá o čem psát. Usoudí, že se 
nachází v bezvýchodné životní 
situaci a rozhodne se spáchat se-
bevraždu. Překvapí ho letitý přítel 
Luc, který se už také kdysi poku-
sil zabít, když ho opustila žena, 
a teď chce učinit totéž, protože 
se k němu vrátila. Sebevražedné 
plány jim překazí trojice prchají-
cích amatérských lupičů s pytlem 
plným peněz. Vtrhnou do bytu, 
sebevrahy si vezmou za rukojmí 
a vyhrožují, že je zabijí. Přestože 

je to právě to, co si Marc s Lucem 
nejvíce přejí, při pohledu na plný 
pytel bankovek dostávají znovu 
chuť do života. Tvůrčí fantazie se 
Marcovi vrací právě včas. Lupič-
ské trio potřebuje plán a za dveř-
mi je policie. Máte se na co těšit.

AMELIE SIBA, BILLOW
PÁTEK 24. 9.
20.00 hodin — klub Vrátnice

Letos začínáme s novým pořadem 
Ženy v hudbě, který má poukázat 
na talentované umělkyně na roz-
manité hudební scéně. Vzhledem 
k situaci, první na ráně budou 
místní interpretky, nicméně už 
v říjnu přijede Ema Act, Helen 
Money nebo The Pau. Cyklus 
podpořilo Ministerstvo kultury.
Zpátky k vystupujícím. Amelie 
Siba je mladá (osmnáctiletá) pís-
ničkářka z Prahy, která patří mezi 
novou generaci na scéně takového 
českého popu, který se inspiruje 
současnými trendy a snaží se po-
jem „pop“ očistit od normalizač-
ního nánosu.
V květnu 2020 nabídla poslucha-
čům svou první desku Dye my 
hair, kterou si sama nahrála a vy-

dala. Album je intimní zpovědí 
pojednávající o dospívání, vzta-
hu sám k sobě i k ostatním. Rok 
2020 končil v pozitivní náladě a to 
hlavně díky dvěma nominacím na 
ceny Vinyla, proměněné nomina-
ci na cenu Apollo a je nakonec 
i úspěch v Cenách Anděl za alter-
nativní a elektronickou hudbu.

Amelie nelení, v průběhu jara 
2021 vydala novinku When is our 
time, která ukazuje její další hu-
dební směrování. EP vyvolává po-
cit blízkosti stejně, jako dosavadní 
tvorba písničkářky. Najdeme na 
něm však i singly s elektronickými 
beaty a tanečním nádechem.

Billow se v Rožnově ukázali už 
na jedné z vernisáží, kde všechny 
uhranuli. Jejich třetí deska, která 
stále čeká na vinylovou verzi (za-
tím vyšla pouze kazeta), byla tak-
říkajíc zlomová, kapela se našla 
a vyloženě jim to sedí.  Tříčlenná 
kapela Billow hraje atmosférický 
dreampop, který by se dal přirov-
nat k tvorbě starých kapel vyda-
vatelství 4AD, jako byli Cocteau 
Twins či Dead Can Dance. Jem-
né pohlazení, které má potenciál 
zahloubit se svými melodiemi ve 
vašich mozcích.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

V průběhu letních prázdnin dý-
chala knihovna nejen knihami, ale 
také setkáváními se svými čtenáři 
a také s kýmkoli, kdo si našel čas 
a pocítil chuť strávit letní odpoledne 
jinak. Chtěl bych se v tomto článku 
ohlédnout za letošními letními čítár-
nami a prázdninovými procházkami 
pamětí města. Chcete také? Pokra-
čujte ve čtení.

Tedy procházky. Letos proběhly 
procházky čtyři — po stopách Stru-
hy, po Dolních Pasekách, ulicí Na 
Drahách a po starém rožnovském 
hřbitově. Vždy se setkaly se zájmem 
veřejnosti, byť se nejednalo o žádné 
masovky. Avšak podívat se na známá 
zákoutí města jinýma očima a vypo-
slechnout si příběhy, které jednomu 
z nás mohou připadat nicotné a ji-
nému naopak neskutečné, je určitě 
lákavé. Kde se například dozvíte, že 
dům, před kterým právě stojíte, pro-
hrál jeho novopečený majitel přes noc 
v kartách, nebo že se pan Krkoška 
na sklonku svého života, který prožil  
z větší části v Americe, s humorem 
sobě vlastním, dožadoval po panu Ba-
jerovi flinty a bedny patron, aby  mohl 
ve věčných lovištích nahánět a střílet 
bizony? Anebo že ozubené kolo zabu-
dované do zídky zahrady není promy-
šleným kýčem, nýbrž vzpomínkou na 

mlýn „Na potokoch“. Vlastně si při 
tom vyprávění starých lidí člověk uvě-
domí vlastní smrtelnost a dočasnost 
veškerého lidského pachtění a může, 
chce-li, v tom nalézt impulz ke změně 
pohledu na svět okolo sebe. Pozvol-
ným tempem tak proplouváte ulicí, 
kterou byste za normálních okolnos-
tí prošli za dvě minuty či prosvištěli 
autem za pár vteřin. A tak jako se 
mění larva v motýla, může se jednou 
„bourák“ proměnit v „bouraného“.  
Chtěl bych tak touto poděkovat paní 
Doubravce Vejmelkové, paní Hele-
ně Poláškové, panu Ivanu Bajerovi 
a panu Michalu Chumchalovi, že se 
zhostili role průvodců a vzali nás na 
cestu pamětí a časem.

A pak tu letní čítárny máme. Tedy 
měli jsme. Každá jiná. První kreativ-
ní. V hlavní roli květináče. Kdo přišel, 
zdobit mohl. Volný styl. Hlína byla. 
Kytky též. Takže tvorba a pak trochu 
toho zahradničení. Pro děti i jejich ro-
diče. A že jich bylo!

 Druhá pak fantasy trochu. A krea-
tivita po kapkách k tomu. Něco kvízů. 
Masek tvorba. I Středozem se mihla. 
V masce jednorožce nebo čarodějky 
teenageři. Hezké vidět úsměvy jejich. 
Vždyť léto nemusí být nuda!

A do třetice třetí? Ano. To oříšek 
byl k rozlousknutí. Rozjezd poma-
lý, však vedro jako lysol bylo. Asi 
deskové hry, kterým zasvěcena byla, 
netáhnou. Říkali jsme si. Ale pak se 

to zlomilo. Přišli děti, rodiče. Kni-
hovníci zahráli divadlo O pavoučkovi 
Čendovi. Potlesk. Rozjely se hry, až se 
domů nechtělo!

Protože to byly čítárny, tak ani na 
jedné nechyběly knihy ani časopisy. 
Číst se mohlo v křesílcích, hamace 
nebo v plátěném stanu. Prostě takové 
letní vydechnutí, kdy šlo se mimo re-
gály. A bylo to znát.

V září, které se před námi/Vámi 
otevírá, pak neváhejte navštívit někte-
rou z přednášek v rámci Týdnů pro 
duševní zdraví, tradiční lampionový 
průvod s Broučky či Noc literatury. 
Přesné termíny a podrobnější infor-
mace naleznete v příloze Kam uvnitř 
Spektra Rožnovska.

Projděte se pamětí, která s věkem odletí

Procházka Struha, průvodce Ivan Bajer (foto archiv MěK)

Václav Vydra a Jan Šťastný v Janíkovce
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Rožnovští gymnasté se přes letní prázdniny činili

Gymnastika specializace prostná 
vedená pod ZŠ 5. května Rožnov 
pod Radhoštěm s aktuální člen-
skou základnou 55 dětí i tyhle letní 
prázdniny připravila pro své gym-
nastky a gymnasty několik milých 
překvapení.

Kromě sladkostí a dárků, které 
děti obdržely na posledním tré-
ninku, přichystali rodiče a orga-
nizační tým pro děti z gymnasti-
ky čtyři skvělé akce.

První byl „rozlučkový piknik“, 
kde si rožnovské gymnastiky loso-

valy pěkné dárky — šly na ledovou 
tříšť a zmrzlinu, vyzkoušely si něko-
lik soutěží a zábavních her.

Další pěknou akcí pro děti byl 
výlet do ostravského planetária, 
kde se děti z gymnastiky podívaly 
na velký teleskop, účastnily se pro-
mítání na obloze a vyzkoušely si 
různé atrakce, které jsou součástí 
expozic planetária. Třetí zajímavou 
a pěknou akcí byla návštěva „jump 
park arény“ v Ostravě. Tam si gym-
nastky vyzkoušely různé druhy 
trampolín a jiných atrakcí. 

Čtvrtou, a dá se říct nejhezčí, 
akcí pro děti byl oblíbený srpnový 
gymnastický tábor (či spíše sou-
středění) na horské chatě Kmínek. 

Gymnastika specializace prost-
ná je členem českého svazu gym-
nastických sportů a aktivně se 
účastní gymnastických soutěží jak 
v ČR, tak i v zahraničí. 

Gymnastika specializace prost-
ná v součinnosti se ZŠ 5. května 
Rožnov a ČSGS pořádá také 
v  listopadu část projektu nazva-
ného Česko-slovenské gymnas-

tické hry a to soutěž ve sportovní 
gymnastice Rožnovská Prostná. 
Letos bude soutěž finančně pod-
porována přímo Národní spor-
tovní agenturou prostřednictvím 
dotací pro ČSGS.

Gymnastika specializace prost-
ná je otevřená novým členům, 
kteří se mohou přijít na naše tré-
ninky osobně nezávazně podívat. 

Bližší informace pro nové zá-
jemce na čísle 608 854 887. 

Ľuboš Ďurčanský, trenér

Když politikům na lidech nezáleží!
Když zapomněli, že pravda vždy vyjde najevo!
Nelze než konstatovat, že se 
v  Rožnově zcela rozpadlo po-
litické vedení. Bylo by mi to 
jedno, kdyby tyto hrátky nestály 
občany stále více peněz. A kdyby 
těm současným papalášům tak 
nechutnala moc. Důkazem toho 
jsou tyto geniální výroky a k nim 
směřující konkrétní kousky.

Nábřeží Dukelských hrdinů 
a  slavná stromová alej místo 
chodníku. „Vím, že tato alej ne-
bude plnit odhlučňovací funkci.“ 
Člověk by si pomyslel, že pocho-
pit tuto nesmyslnou akci, která 
není chtěna místními občany 
a  mnoha dalšími, vyvolá u  vede-
ní, jež stále propaguje komunikaci 
s občany, reakci, která občanům 
vyhoví. Místní agenti však hlása-
jí, že ona propagující dáma pilně 
pracuje na svém snu. Bohužel nut-
no konstatovat, že tyto sny jsou 
drahé a celkem k ničemu (petang, 
dětské hřiště obzvlášť nevhodné 
pro děti, šachový stolek, jenž zeje 
stále prázdnotou, a výsadba v par-
ku, která nejenže nepřežívá, ale 
zcela se ztrácí v pleveli). Veřejné 
záchody v bývalé trafačce, mi-
mochodem výborný nápad, mají 
krátkou otevírací dobu a  hlavně 
většina vůbec neví, že existují. 

Zato v parku to ví skoro každý 
strom a hustší keř. Chybí drob-
nost, cedulky s upozorněním, že 
WC v parku je.

Největším proviněním je však 
– podle mého hlubokého pře-
svědčení – všeobecná absence 
dodržování zákonů a naprosté 
přehlížení těmi, kteří tuto velmi 
dobře placenou funkci mají vyko-
návat, neb právě proto byli zvo-
leni. Jak jinak si mám vysvětlit, 
že např. nelze v parku parkovat, 
a  jak mi bylo nedávno jedním 
pořádajícím cigánem (Romská 
píseň ) řečeno: „Víš, kdo já jsem, 
já to tady pořádám a k…va tak 
tady budu parkovat.“ Samotné 
město vesele překračuje vlastní 
nařízení, a kdybychom otevřeli 
pandořinu skříňku, asi bychom 
oněměli úžasem.

Za mne – už aby byly volby. 
Snad občané budou konečně 
chtít ve vedení města lidi, kteří 
budou OPRAVDU myslet na lidi.

P. S.: Doporučuji si přečíst 
L. Mňačka: Jak chutná moc. 
Sám spisovatel by v dnešním 
marasmu našel mnohem bo-
hatší materiál.

Libuše Rousová

Přibývá výjezdů k opilcům
Po několika posledních „rychlých“ 
službách nelze nenapsat tento člá-
nek. Opět jsem viděl místní opilce, 
některé i vícekrát.

Město Rožnov pod Radhoštěm, 
městská policie i Policie ČR se sna-
ží dostat tato individua z ulice. Bo-
hužel je to dosti sisyfovská práce. 
Zčásti díky zcela ideální legislativě, 
která nepomáhá, místy spíše na-
opak. Ale i proto, protože někteří 
obchodníci ochotně těmto indivi-
duím prodávají alkohol za dávky 
hmotné nouze. Tedy přeneseně za 
peníze nás všech.

K některým opilcům se počítají 
výjezdy zdravotnické záchranné 
služby (ZZS) v desítkách za rok. 
Když pominu finanční aspekt, je 

zde daleko důležitější hledisko. 
Riziko pro nás všechny, riziko, že 
k  nám  posádka ZZS nedorazí 
včas ve chvíli, kdy ji může kdokoliv 
z nás nutně potřebovat.

Jistě, že náš dispečink vyšle ná-
hradní vůz. Jenže i v ideální situa-
ci, kdy vyjede ze základny ve Va-
lašském Meziříčí, je to minimálně 
10 minut jízdy navíc. 

Těch 10 minut, které mohou 
rozhodnout o životě, nebo trvalých 
následcích. 

Byl bych rád, aby si tohle uvědo-
mili všichni, kterým je jedno, komu 
alkohol prodávají, ale i ti, kterým je 
toto jednání lhostejné.

Zdeněk Němeček, lékař ZZS
Příspěvky zasílejte na redakce@spektrumroznovska.cz
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Richard Sobotka oceněn za přínos moravské publicistice
Medailí Otakara Bystřiny byl ve 
středu 14. července v prostorách 
podkroví městské knihovny oce-
něn rožnovský spisovatel, novinář 
a publicista Richard Sobotka. Me-
daile Otakara Bystřiny byla Richar-
du Sobotkovi (na fotu třetí zprava) 
udělena za celoživotní přínos mo-
ravské publicistice. Medaili pře-
dali zástupci Zájmového sdružení 
právnických osob Slavkovské boji-
ště — Austerlitz, předseda sdružení 
František Kopecký (druhý zprava) 
a jeho tajemník Jan Kux (třetí zle-
va). Richardu Sobotkovi pogratulo-
vali k ocenění také místostarostka 
Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov) a ředitel knihovny Pavel 
Zajíc (vpravo).

Ke gratulantům se samozřejmě 
připojuje i redakce Spektra Rož-
novska, s níž oceněný autor dlouho-
době spolupracuje. Díky Richardu 
Sobotkovi ožívají příběhy lidí i míst, 
které by v dnešní uspěchané době 
nejspíše navždy upadly do zapo-
mnění. Čerstvému držiteli medaile 
Otakara Bystřiny jsme položili ně-
kolik otázek. 

 � Vzpomínáte na svou první knížku:
„Samozřejmě. Jednalo se o Příběh 
toulavého kocoura z roku 1979. Je 
bezprostředně spjatá s přírodou Bes-
kyd a tuto vazbu jsem si uchoval až 
do současnosti. Určitou zajímavostí 
je, že od odsouhlasení rukopisu 
vydavatelskou redakcí po samotné 
vydání tehdy uplynulo šest let, než 
knížku bezpartijního autora schvá-
lily partajní organizace od KV až 

po dílenský výbor. Nedávno jsem si 
přečetl záznam z jedné obecní kro-
niky z té doby, že byl o knížku velký 
zájem, ale nedala se sehnat.“

 � Jste i uznávaný novinář, kam 
všude jste přispíval?
„Od roku 1964 jsem psal do řady 
tiskovin, nejčastěji do závodního 
časopisu Tesly Rožnov nazvaného 
Elektron. Spolupracoval jsem také 
s rozhlasem v Ostravě. Tato novi-
nářská práce mi poskytovala tolik 
námětů k literární práci, že by je ne-
bylo možné všechny ani zpracovat.“

 � Co vás k psaní přivedlo?
„Měl jsem rád knížky a podnes 
mám ve své knihovně některé z  té 
doby koupené z časů studia na 
gymnáziu v ceně kolem pěti korun. 
Podnes mě jejich příběhy fascinují. 

Nechtěl jsem být jen pasivním kon-
zumentem příběhů, tak jsem se po-
kusil o psaní. Vůbec jsem si ovšem 
tehdy nepřipouštěl, jak složitá a ob-
tížná je to práce.“

 � Která kniha měla největší ohlas?
„Určitě Bezruký Frantík. První vy-
dání vyšlo před osmnácti lety. Před 
dvěma roky si příběhu všimli pražští 
divadelníci, úspěšně napsali scénář, 
příběh nastudovali a uvedli v diva-
delní podobě. A v roce 2020 se paní 
Evženie Malá a paní Marcela Šal-
dová rozhodly knihu znovu vydat, 
což se jim skutečně podařilo. Rád se 
vracím nejen ke knížkám s náměty 
z  přírody, ale také s příběhy zahra-
ničních vojáků z druhé světové války 
a  z místního odboje z té doby. Vůbec 
mě fascinují příběhy lidí, kteří žijí 
s  námi a kolem nás.“

 � Co chystáte v nejbližší době?
„V plánu mám vydat životní pří-
běh učitele, kronikáře a legionáře 
Ferdinanda Wimmera. Ten svou 
učitelskou dráhu začal v roce 1905 
v jednotřídce školní expozitury ve 
staré valašské chalupě na Soláni. 
Jeho vyprávění o tehdejším učitelo-
vání je fascinující. Konečně i jeho 
dramatický životní příběh. Sběr 
podkladů začal společnou fotogra-
fií školních dětí z roku 1939, kde 
vůbec nebylo jisté, zda učitel v je-
jich středu je skutečně Ferdinand 
Wimmer. Po dvou letech práce se 
mi jeho životní příběh, doplněný 
desítkami fotografií, dokonale 
uzavřel. Takže jde už jen o to vydá-
ní ekonomicky zajistit.“  

Za rozhovor poděkoval         
Pavel Románek

O zbojníkoch a o pokladoch

„....Výrazem valašství i symbolem 
rázovitosti našeho kraje se stalo je-
dinečné dílo malíře a grafika Jana 
Kobzáně (1901-1959). Je tomu již 
bezmála sto let, kdy Kobzáňova kni-
ha O zbojníkoch a o pokladoch vyšla 
poprvé nákladem známého pražské-
ho knihkupce B. Kočího (1926, s vro-
čením 1927). Předností Kobzáňovy 
úspěšné prvotiny je nejen ‚organická‘ 
provázanost slova a obrazu, ale i  au-
tentičnost a přesvědčivost sdělení. 

Dokáže upoutat čaromocnou krásou 
a  drsným naturalismem lidové slo-
vesnosti (podané jadrnou a archa-
icky vyznívající valašštinou), která 
sytila umělcovu bujnou představi-
vost od útlého věku. Na čtyři desít-
ky celostránkových a marginálních 
výpravných dřevorytů doslova pře-
kypují dějem starodávných příběhů. 
Současné, v  pořadí již čtvrté vydání 
knihy pověstí z moravského Valaš-
ska vyšlo ke 120. výročí od narození 
Jana Kobzáně, a rovněž u příležitosti 
pětasedmdesátin Jany Dočkalové 
Kobzáňové (*1946). Umělcova dce-
ra vydavatelský počin jak posvětila, 
tak současnou reedici iniciovala, a to 
spolu s Břetislavem Vaškem (*1956, 
na fotu). Rožnovský typograf se pak 
ujal zpracování výtvarné stránky pu-
blikace a dokonce i role nakladatele 
(nakl. Libreta)...“ tolik Olga Méhe-
šová na stránkách Muzea regionu 
Valašsko. 

Kniha je k dostání ve vybraných 
informačních centrech regionu 
(v Rožnově pod Radhoštěm, Hor-
ní Bečvě, na Soláni a ve Velkých 
Karlovicích, Novém Hrozenkově, 
Valašské Bystřici, Valašském Me-
ziříčí a Vsetíně) a v knihkupectví 
Nohavica v Rožnově i dalších knih-
kupectvích na Valašsku.            (r) 

TIP REDAKCE 
NA DÁREK

Jazzmenu 2021 aneb na jazz se 
může klidně i tančit
Letošní ročník přinese jak osob-
nosti mířící mezi legendy jazzové 
hudby, tak mladé vynikající muzi-
kanty, kteří přinášejí nové prvky 
vykreslující další možné směry, 
jimiž se může tento žánr ubírat.

STŘEDA 29. 9. 
ROMAN POKORNÝ TRIO (CZ)  
19.00 hodin — hotel AGH  

Své první profesionální zkušenos-
ti získával skvělý a mnohokrát 
oceňovaný kytarista v kombech 
sólistů Bigbandu Gustava Broma. 

V anketě České jazzové společ-
nosti a časopisu Harmonie byl vy-
hlášen nejlepším jazzovým kytaris-
tou. V roce 1999 absolvuje úspěšné 
turné po USA a účinkuje na jazzo-
vých festivalech v  Bejrútu, Rize 
a Berlíně. Získává Jazzového Káju 
za nejlepší jazzové CD roku Jazz 
Perception. V roce 2000 získává 
Zlatého Anděla. V  dubnu roku 
2016 natáčí v NYC album Brook-
lyn Session. Jedná se o jazzový 

mainstream s bluesovými kořeny 
a odkazem na bebop. Na album 
si přizve skvělé spoluhráče, patřící 
v USA k absolutní špičce. Na ha-
mmond organ hraje Pat Bianchi 
(2x nominován na cenu Grammy), 
Frank Basile na baryton saxofon 
a Byron Wookie Landham na bicí. 
V roce 2019 vydává album Favou-
rite Colours a v roce 2020 album 
Trio Komorního Jazzu. 
Jazzmenu bude pokračovat:
6. 10. — Steve Clarke trio
13. 10. — TRIPlay
20. 10. — JAY DELVER (více in-
formací k protagonistům přinese-
me v příštím vydání). 
Na koncerty je jednotné vstupné 
250 Kč, k zakoupení v T klubu, 
TIC nebo on-line na známém 
webu www.tka.cz/jazzmenu.    (r)

*POZVÁNKA*
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Zubří OPEN 2021 kralovali Fiedler s NovákemZubří OPEN 2021 kralovali Fiedler s Novákem

Letošní tenisový turnaj ve čtyřhře mužů se odehrál v ideálním teniso-
vém počasí. Dvacítka přihlášených párů si to nejprve rozdala v zápa-
sech ve čtyřech základních skupinách, osmička nejlepších poté v play 
off. Nejúspěšnější byl zubersko-meziříčský pár Jiří Fiedler, Zbyněk 
Novák, když ve finále porazili Tomáše Válka s Miloslavem Janoškem. 
Na společném snímku jsou: horní řada zleva — Jan Mičola, Tomáš Ma-
cháček, Petr Panák, Pavel Pernica, Petr Petřek, Michal Dorňák, Miro-
slav Vaněk, Josef Maléř, Pavel Holub, Stanislav Mičola, Pavel Kachtík, 

Pavel Balán, Jiří Ondřej, Vladan Kopelec, Stanislav Děcký, Oto Juří-
ček, Láďa Mičola, Ivo Němec, Libor Pšenica, Jiří Fiedler, Svatopluk 
Pernica, Petr Pavlíček, Bohdan Krupa, Lukáš Holiš, Radek Válek, Pepa 
Randus, Rostislav Basel, Martin Janča, Luboš Sobotka. Dolní řada zle-
va: Miroslav Krupa, Antonín Krupa, Bruno Dutre, Petr Randus, Jaro-
mír Jurajda, David Gašpar, Petr Smoček, Jiří Hrubý, Zbyněk Novák, 
Radek Koleček, Tomáš Válek a Miloslav Janošek.

Text a foto Pavel Románek

Sportovní tábory
zpestřily léto

Už třetím rokem se v Zubří konal příměstský tábor 
plný sportovních aktivit. I během letních prázdnin 
tak děti mohly udělat něco pro své zdraví. Samozřej-
mě se ale vše dělo zábavnou formou, vítězem se tedy 
nakonec stal úplně každý.                                     (r)
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Korfbal se prosazuje mezi rožnovskými sporty
Škálu sportů systematicky provo-
zovaných v Rožnově před několika 
měsíci obohatila nová kolektivní 
míčová hra – korfbal. Zázemí nalezl 
v ZŠ Pod Skalkou, kde se také v po-
lovině července odehrál pod vedením 
Kateřiny Knápkové a Ivana Bořuty 
již druhý dětský korfbalový camp. 

Korfbal vznikl na počátku minu-
lého století v Nizozemí, ale teprve 
v posledních několika letech se 
začíná úspěšně rozšiřovat i v Čes-
ké republice. Vzdáleně připomíná 
košíkovou, dva týmy o čtyřech hrá-
čích se snaží získat co nejvíce bodů 
vhazováním míče do obroučky vy-
výšeného korfbalového koše. Za 
pozornost jistě stojí i to, že druž-
stva jsou smíšená. 

Rožnovský korfbalový tým je 
aktuálně složen z žáků druhého 

stupně ZŠ Pod Skalkou. Jejich se-
známení s tímto sportovním odvět-
vím a první „korfbalové“ krůčky se 
však datují již šest let nazpět díky 
vedení jejich tehdejší třídní uči-
telky K. Knápkové. Provázanost 
se školním prostředím je ostatně 
této hře dána do vínku už od jejích 
počátků. Korfbal původně vznikl 
jako součást výuky, smíšené týmy 
jsou vedeny k rozvíjení spoluprá-
ce bez ohledu na pohlaví hráče. 
Přestože v sobě snoubí pohyb 
a  soutěživost, není primárně sta-
věn na výkonu. Proto se i vedení 
rožnovských korfbalistů snaží vést 
své svěřence především k radosti 
z  pohybu a hry. A je nutno říci, 
že si tuto filozofii osvojili i sami 
hráči – dívky i chlapci. Také proto 
byl nedávno zaregistrován samo-
statný korbalový oddíl A.S.K.A., 

který naše město poprvé reprezen-
toval na nedávném beachkorfba-
lovém turnaji v Prostějově. Bude-
-li epidemická situace příznivá, 

na podzim by mohlo další turnaj 
a  s  ním i  týmy z různých míst 
Moravy a  Slezska hostit naše 
město.                  Daniel Drápala

Úspěch mladých golfistů z Valašského golfového klubu
Každoročně se mladí nadějní gol-
fisté z  rožnovského Valašského 
golfového klubu (dále VGK) zú-
častňují soutěží družstev do 14 let 
a do 16 let. Tyto soutěže se nejprve 
hrají v regionu a poté z každého 
konkrétního regionu postoupí čty-
ři družstva do celorepublikového 
finále. 

V letošní sezóně se smíšené druž-
stvo do 16 let poprvé v historii 
probojovalo do tohoto finále, kte-
ré se konalo od 11. do 15. srpna 
na hřišti v Dolní Dobrouči. „Naši 
hráči bojovali o co nejlepší umístění 
mezi 16 družstvy z celé republiky, 
a nakonec skončili na 12. místě. 

Při své premiéře opravdu obstáli na 
výbornou a náš golfový klub per-
fektně reprezentovali. Ukázali bo-
jovného ducha společně s fair play 
hrou,“ nešetřila chválou Zuzana 
Hrabalová z VGK.

Velké celorepublikové finále 
také čeká na smíšené družstvo do 
14 let, které se koná od 3. října na 
hřišti na Svratce.                       (r) 

Na fotce zleva nahoře Kryštof 
Jašek, Lukáš Vyroubal, dopro-
vod Sylva Jašková, Alex Berná-
tek, Richard  Pavel a Jiří Bartoň. 
Dole Linda Vyroubalová, trenér 
Leo Bača a Anička Ludvová.

Sportovní výzva Vstříc Míru úspěšná i v roce 2021
Na loňskou výzvu Vstříc Míru, kte-
rá proběhla na jaře 2020 v průběhu 
první vlny pandemie a na podzimní 
výzvu na Velký Javorník vyzval atle-
tický klub AC Sportguides Rožnov 
znovu své příznivce. Bojovalo se opět 
v  běhu či na kole na chatu Mír. 

Zájemci z řad klubu i veřejnosti 
opět zdolávali čtyřkilometrovou 
trasu do kopce od rožnovského 
kempu na chatu Mír v rámci ně-
kolika výzev a věkových kategorií 
v  běhu, na kole, případně na kole 
s  dítětem za zády a v duatlonu - 
kombinaci běhu a kola. 

Své výsledky si každý stejně jako 
v případě dvou předchozích výzev 
zapisoval do sdílené tabulky, která 
byla rovněž registrací do soutěže 
a  byla zdrojem naměřených vý-
sledků a také inspirací a motivací 
pro ostatní. Výzva se opět po prv-
ních zapsaných výsledcích rychle 
rozšířila. Své síly si přišla poměřit 
opět většina účastníků z prvního 
ročníku, kteří mohli porovnat své 
výkony, ale i noví zájemci. „Bylo 
opět fascinující sledovat nadšení, kte-

ré ze zúčastněných sršelo! Proto byla 
výzva z původního květnového termí-
nu prodloužena až do konce června, 
dokdy proběhlo na chatě Mír ofici-
ální ukončení a vyhlášení výsledků. 
Toho se zúčastnilo bezmála čtyřicet 
účastníků a také celých rodin s dět-
mi, které opakovaně zdolávaly chatu 
Mír, a nejen oni si ve výzvě během 
času uzavírek z důvodu pandemie 
našli cíl svých jarních výletů,“ sdělil 
za organizátory Marek Tretera.

Do výzvy se tentokrát zapojilo 
43 účastníků různých věkových 
kategorií s alespoň jedním poku-
sem. Nejmladšímu bylo 5 let, nej-
staršímu 63. Celkový počet poku-
sů byl 110 v běhu, na kole nebo 
duatlonu. Nejrychlejší čas v běhu 
nyní na čtyřkilometrové trati do 
kopce s  převýšením 315 m činí 
18:58 min, na kole 14:09 a v pří-
padě duatlonu (běh nahoru/dolů 
a  kolo nahoru) 51:02!

Startovné na výzvě nebylo zpo-
platněno. Tak jako minulý rok bylo 
však možné dobrovolně přispět 
jakoukoliv částkou, která byla celá 
za klub AC Sportguides Rožnov 

věnována na konto pomoci obětem 
přírodní katastrofy na jižní Mora-
vě! „Peníze jsme již odeslali na účet 
Českého červeného kříže. AC Sport-
guides Rožnov by chtěl poděkovat 
všem příznivcům a těší se na další 
společné sportovní akce. Poděkování 
rovněž patří provozovatelům chaty 
Mír,“ dodal na závěr Tretera.      (r)

Florbalový turnaj Hornet´s cup opět lákal
Turnaj opět potvrdil, že má své Turnaj opět potvrdil, že má své 
pevné místo v kalendáři stovek pevné místo v kalendáři stovek 
florbalistů. Vítězem v kategorii florbalistů. Vítězem v kategorii 
PRO se stal FRAM Floorball PRO se stal FRAM Floorball 
Team (SK). Ve 12leté historii Team (SK). Ve 12leté historii 
jsou prvním vítězným zahra-jsou prvním vítězným zahra-
ničním týmem.   ničním týmem.                                                   (r)(r)

Více na www.spektrumroznovska.cz
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Foto HC ROBE Zubří

Daniel Škarka patří mezi vynikající 
sportovce. Na fotu nahoře je s tre-
nérem Jaroslavem Sakalou.

INZERCE

Září bude patřit v Rožnově běhům 
 � T-Mobile Olympijský běh

Uskuteční se ve středu 8. září. Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, 
se mohou přihlásit na internetových stránkách www.olympijskybeh.cz. 
Rožnovská trasa bude měřit 5 kilometrů. Připraveny budou také různé 
tratě pro děti do 15 let o délkách 200 až 1 100 metrů. Startovné začíná 
na 250 Kč. Děti do 15 let běží za symbolických 30 Kč.

 � Běh rodným krajem Emila Zátopka
Memoriál olympijského vítěze se uskuteční v sobotu 18. září. Startuje se 
v  Kopřivnici, cíl je tradičně v rožnovském skanzenu (vstup od 9 hod. zdar-
ma). Podrobnosti na webu http://beh-roznov.koprivnice.org/.               (r)


