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Arnošt Řihák vítězem
Valašské tarokové hry

Krátce
" Vánoční cédečko Trojáku A pastýřé
nemeškali si můžete objednat poštou
ve valašskobystřickém informačním
centru. Stojí 200 korun. K dostání jsou
i koledy z Valašské Bystřice v tištěné
podobě. Nově vydaný zpěvník A pastýřé nemeškali stojí 60 korun. Příjem
objednávek na telefonu 571 759 716
nebo na adrese icvalbystrice@seznam.
cz.

Pěkný dárek si nadělil ke svým 69. narozeninám Arnošt Řihák z Valašské Bystřice.
Osmého prosince se zúčastnil finálového desátého turnaje letošního třetího ročníku
Valašské tarokové ligy a po velkém boji zvítězil.
Jak řekl Spektru Rožnovska, taroky už
hraje 64 let, a to díky babičce Hedvice,
která sloužila v Rakousko-Uhersku, kde
se základům taroků naučila a své znalosti
předala svým vnukům.
Ještě nedávno se Arnošt Řihák aktivně
věnoval fotbalu, trénoval muže ve Valašské Bystřici i okolních vesnicích, teď už
mu zůstaly jen ty karty. Každý měsíc
kupuje nové a pravidelně je hraje spolu
s dalšími kamarády vždy v pátek v rožnovské restauraci Koruna. Někdy se sejdou
i u Machýčků ve Valašské Bystřici. „Je
to složitá hra, při které si musíte pamatovat barvu taroků, jejich výšku a hlavně je
dobře počítat,“ uvedl vítěz letošní Valašské
tarokové ligy. Mrzí ho však, že se do hry
více nezapojují mladí lidé.

Nicméně Pavla Omelku a další pořadatele finálového turnaje, který se uskutečnil v tylovické Harcovně, potěšila účast
44 hráčů. Přibyly i nové tváře, dokonce
se v několika turnajích, jichž se celkem
zúčastnilo 80 tarokářů, zapojily i ženy.
„Začátečníků je nyní sice málo, ale členů
postupně přibývá,“ uvedl Pavel Omelka
a pozval zájemce o tuto zřejmě nejstarší
hranou karetní hru v České republice opět
na Harcovnu. Koná se zde 28. prosince od
13 hodin poslední letošní mimoligový turnaj, na němž se můžete například dozvědět, že balíček karet obsahuje 32 listů běžného typu a 22 taroků, jež jsou označovány
římskými čísly od I do XXI. Poslední tarok
je bez čísla, nazývá se škýzem a je nejvyšší
kartou ve hře.
-MTA-

Arnošt Řihák (na snímku uprostřed) z Valašské Bystřice, vítěz třetího ročníku Valašské tarokové ligy. Druhé místo obsadil Tomáš Legerský (vlevo) z Valašského Meziříčí a třetí skončil František Pobořil.
Foto: Pavel Omelka
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" Silvestrovský výšlap pořádá valašskobystřický Klub důchodců 31. prosince směrem na Búřov, pod Ptáčnici,
Bukeryše a do hospody U Machýčků.
Sraz turistů je v devět hodin u Domku.

VLNĚNÝ BETLÉM. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově zpřístupnilo část
muzejní sbírky betlémů ve výstavním sále v prvním patře budovy nazvané Sušák.
Až do 2. února 2013 jsou zde k vidění nejrozmanitější betlémy. Na Valašsku se
začaly vyrábět od poloviny 19. století, přičemž nejčastěji se ručně malovaly na
papíře nebo vyřezávaly ze dřeva. Těch dřevěných je na výstavě představeno nejvíce. Například od řezbáře Josefa Michalčáka a také od Františka Vrzalíka, který
figurky vyřezával podle výtvarných návrhů malíře Jana Kobzáně. Ovšem největší dřevěný betlém je umístěn až v zadní části expozice a jeho autory jsou čeští
i zahraniční účastníci třetího až šestého ročníku Hejova nožíku v letech 1999 až
2002. V expozici zaujmou také postavičky z glazované vypalované hlíny a rovněž fajánsové figurky. Pozoruhodnou raritou je i vlněný betlém, jehož autorkou je
Ivana Langrová z Valašské Bystřice. Je vystaven hned v úvodu expozice a návštěvníci obdivují zručnost výtvarnice, která z různě obarvené plstěné vlny přiblížila
velkou biblickou událost, jež každoročně ožívá o Vánocích.
Text a foto: MTA

Pozvánka

Zaujalo nás

" Valašský soubor Troják spolu s cimbálovou muzikou Anny Adamcové
představí písničky z nového alba A pastýřé nemeškali na několika vánočních
koncertech v našem regionu. V sobotu
22. prosince vystoupí od 18 hodin ve
Schlattauerově kavárně, o týden později
29. prosince ve 14 hodin ve vigantickém
kostele Proměnění Páně a v 17 hodin
v kostele sv. Antonína na Dolní Bečvě.
V neděli 30. prosince v 15 hodin se na
oblíbený Troják mohou těšit příznivci
z Valašské Bystřice v místním kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
-MM-

" Valašská Bystřice přišla o prvenství.
Informoval o tom internetový zpravodajský portál Novinky.cz. Smrk před
kostelem, který valašskobystřičtí občané
každoročně zdobí s příchodem adventu
od roku 1972, totiž už není nejvyšším
živě rostoucím vánočním stromem
v České republice. Jak uvedly Novinky.
cz, podle knihy českých rekordů překonala Valašskou Bystřici Kvilda, jejíž
vánoční strom se nachází před kostelem
sv. Štěpána a měří 25,5 metru. Valašskobystřický smrk v den překonání rekordu
dosáhl výšky 24,75 metru.

ZUBŘÍ

VÁNOČNÍ SRDÍČKA. Spoustu
krásných polštářů nejen pro děti šije
Lada Rydlová z Valašské Bystřice.
Na nedávném zuberském jarmarku
návštěvníky mile překvapila vánoční
nabídkou. Bílá srdíčka s vyšitými
vločkami na červeném podkladu originálně ozdobí okna, větvičky ve váze
i na stromečku. Text a foto: MTA
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Adventní pozdrav od přátel z Rosdorfu
Jaké jsou Vánoce v německém Rosdorfu? Zeptali jsme se Ireny Quanz, rodačky
z Valašska. Pochází ze Zubří, které pojí s 827 kilometrů vzdáleným Rosdorfem dlouholetá partnerská spolupráce. Irena se z rodného města odstěhovala do Německa za
svým přítelem Manni.
" Jak jste se poznali?
U příležitosti 15. výročí oficiálního
partnerství Zubří – Rosdorf v říjnu 2008.
V německé delegaci, která tehdy zavítala k nám na Valašsko, byl také Manni
Quanz, trenér rosdorfského házenkářského družstva B starších žáků. Jak se
říká, jiskra mezi námi přeskočila a já se v
dubnu 2009 se svým synem Mikulášem
odstěhovala do Rosdorfu a 3. prosince
2010 jsme měli v Dánsku svatbu. Před
19 měsíci se nám narodil syn Oliver.
Mikulášovi je dnes 12 let a navštěvuje
gymnázium Felixe Kleina v Göttingenu.
V tomto městě jsem před nástupem na
mateřskou dovolenou také pracovala,
a sice v jedné spediční firmě. Manni je

účetní v Rosdorfu a ve volném čase se
věnuje házené. A já, protože jsem až do
páté třídy základní školy navštěvovala
pod vedením Aničky Trčkové zuberský
oddíl moderní gymnastiky, předávám
nyní své zkušenosti jako trenérka mladým gymnastkám v odddílu TSV Obernjesa. Děvčatům se věnuji vlastně už
od mého příchodu do Rosdorfu a celý
gymnastický oddíl tvoří velkou rodinu.
Všechny trenérky se vzájemně podporujeme, pomáháme si a jsme opravdu
skvělý tým.
" Sledujete sportovní výsledky zuberských házenkářů?
Ano, zejména Manni je velkým fanouš-

kem a nenechá si ujít žádný on-line zápas
zuberských házenkářů na internetu.
Dokonce do Zubří jel na finálové utkání,
v němž Zubřané vyhráli mistrovský titul.
I nyní Manni sleduje jejich sportovní
výsledky a moc fandí trenéru Jiřímu Mičolovi.
" Náš rozhovor bude zveřejněn pár dnů
před Vánocemi. Jak se slaví v Rosdorfu?
Neliší se moc od těch zuberských.
Na štědrovečerním stole není tradiční
salát s kaprem, ale podává se s párkem
nebo se připravuje Raclett. A tak jako
na Moravě, i v Německu, se lidé dívají
na pohádky. V německé televizi vysílají
o vánočních svátcích spoustu starých
českých pohádek. Nejoblíbenější jsou
i zde Tři oříšky pro Popelku. Pouštíme si
české i německé koledy, na stole nechybí
adventní věnec. Všichni se těšíme na
překvapení pod nazdobeným stromečkem, které v Rosdorfu nepřináší Ježíšek,
ale Weihnachtsmann - usměvavý dědeček podobný Santa Clausovi.
" Už máte nakoupeny dárky?
Ano, začínám už v říjnu. Dobu adventní
si užíváme. Například rádi jezdíme na
vánoční trhy do Göttingenu, kde panuje
nádherná sváteční atmosféra. Letos
dárky zabalíme a povezeme do Zubří, kde
Vánoce strávíme s rodinou až do Nového
roku. Moc se těšíme, že se opět uvidíme
s rodiči, přáteli a společně prožijeme
svátky všech lidí dobré vůle.
-MTA-

UMĚNÍ NA JARMARKU. Nákup prostřednictvím internetového obchodu rok od
roku stoupá, přesto někteří prodejci upřednostňují přímý kontakt se zákazníkem.
Patří mezi ně i Štěpánka Trenz, která na zuberském jarmarku nabízela dekorativní
orgonity, jež dokáží neutralizovat elektromagnetické záření. Absolventka studijních
oborů zlatnictví-stříbrnictví a sochařství implantuje do šperků, těžítek a jiných dekorativních předmětů kovové třísky s naprogramovaným křišťálem a vše zalije pryskyřicí. Takovýto dárek podle jeho autorky eliminuje negativní prostředí kolem nás.
Léčit pomáhají také polodrahokamy a drahokamy, které do svých šperků vsazuje
mladá výtvarnice Veronika Krásová (na snímku) z Pasek nad Zubřím. Zhotovuje
náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, brože z chirurgické oceli, dřeva či mědi.
Sympatická šperkařka, která bydlí na samotě, se však nezříká ani internetového prodeje. Na www.fler.cz, kde prodává pod značkou Veridea, má hodně obdivovatelek.
„Když tvoříte pro radost sobě i druhým, pak je to z výrobku cítit. Výtvor se pak stává
součástí mezilidské komunikace a může dělat zázraky,“ uvedla Veronika Krásová.
Text a foto: MTA

Zprávičky
" Vánoční dekorace květinářství Lucida,
ozdoby Martiny Smočkové a přáníčka rožnovské Iskérky jsou vystaveny do 20. prosince, 18 hodin v muzeu Na Petrohradě.
" Adventní koncert se koná 22. prosince od 18 hodin v zuberském kostele
sv. Kateřiny.
Rozhovor s Irenou Quanz jsme uskutečnili po internetové síti první adventní neděli.
Při té příležitosti se s manželem Manni, syny Mikulášem a Oliverem vyfotila a čtenářům Spektra Rožnovska poslala rodinné foto.

" Martin Holiš ze Zubří doběhl jako
druhý do cíle 43. ročníku závodu Běhu do
vrchu. Uskutečnil se 8. prosince, starto-

valo se na dolní stanici lanovky v Trojanovicích-Ráztoce a cíl byl po 6 400 metrech
na její horní stanici na Pustevnách. -JZ" V centru města Zubří, na jeho horním
konci a také ve Starém Zubří, je nově
umístěno šest červenozelených kontejnerů společnosti Elektrowin na drobný
elektroodpad. V brzké době přibudou
ještě další dvě nádoby od firmy Asekol.
Občané se tak mohou zdarma zbavit
nepotřebných elektrozařízení. Aby jejich

likvidaci plně hradily obě společnosti,
spotřebiče musí být nerozebrané. Nebudou-li kompletní, pak náklady spojené
s jejich odstraněním budou financovány
z městské pokladny.
-ZN-
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