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opatření vydaná kvůli pandemii

V
edení SH ČMS se
znovu sešlo, po
více než dvou
měsících, ke
společnému

jednání 12. května 2020 v
Hasičském domě v Praze.
Starosta sdružení Jan Slá-

mečka poděkoval hned v
úvodu všem členům vedení
za obratnou a rychlou ko-
munikaci během nouzového
stavu. Zároveň velmi ocenil
práci dobrovolných hasičů,
jak ve sborech, tak i v jed-
notkách v celé ČR v průběhu
pandemie, především kladl
důraz na jejich obětavost a
nasazení při pomoci a
ochraně obyvatelů, seniorů a
lidí, kteří se ocitli v momen-
tální nouzi.
Na programu jednání, bylo

kromě jiných bodů, i rozvol-
nění „Opatření“, které vedení

vydalo 29. března. Na zákla-
dě Harmonogramu uvolnění
podnikatelských a dalších
činností, který Vláda ČR
schválila namimořádném
jednání ve čtvrtek 30. dubna
2020, se Vedení SH ČMS
usneslo na rozvolnění přija-
tých Opatření s platností od
12. května.
Největší sportovní akce

rokuMistrovství dětí, doros-
tu amistrovství mužů a žen
v požárním sportu se ruší bez
náhrady. Povzbuzením pro
organizátory a fanoušky je
bezpochyby skutečnost, že
všechnamistrovství se bu-
dou konat v roce 2021 ve
stejných lokalitách, kde se
měla konat v roce letošním.
Ve všech kategoriích, tj. do-
spělých, dětí i dorostu je
možné od 12. 5. 2020 konat
soutěže pohárové, soutěže
regionálních lig i jiné soutě-
že. Naopak termín i místo
Mistrovství ČR v disciplínách
CTIF zůstává beze změny, dle
plánu se bude konat 26. září
2020 ve Dvoře Králové nad
Labem. Mistrovství ČR v TFA
se posune pouze o týden a
bude se konat v sobotu 10.

října ve Svitavách. Rozvol-
nění Opatření, vydané Ve-
dením SH ČMS, obsahuje
další body vztahující se k
letní školám, táborům,
shromážděním a dalším
činnostem dobrovolných
hasičů. Všichni hasiči i
hasičky se zcela určitě už
nyní těší, až se budoumoci
navrátit na sportoviště a po-
měřit své síly alespoň v ně-
kterém ze závodů v této se-
zóně.
Irena Špačková, tisková
mluvčí SH ČMS Foto: SH ČMS
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Výjimečný dar pro
výjimečnéhomuže

K rásný dárek připravili přátelé, příbuzní
i příznivci tvorby sochařeMiroslavaMa-
chaly k jeho sedmdesátinám. Je jím publi-
kace s lapidárním názvemMirkovi, v níž

koláž autorských textů, básní, vzpomínek, vyznání
i gratulací prostupují fotografie Roberta Goláně,
které „dokumentují pestré fasety Mirkova života“.

PREFERUJE KÁMEN, KTERÝ JEJ INSPIRUJE…
Vsetínský rodák, akademický sochař a restaurátor
MiroslavMachala oslavil 9. května sedmdesáté na-
rozeniny. Přes čtyřicet let se věnuje volnému i užité-
mu sochařství a restaurátorské práci.
Specializuje se

na restaurování
sochařských pa-
mátek v kameni a
rovněž i ve vlastní
sochařské tvorbě
preferuje kámen,
který jej inspiruje
a doslova ponouká
k tvůrčímu činu. S respektem a cudností odhaluje
u neopracovaného kamenného bloku „skrytou“
uměleckou formu, přičemž dává vyniknout přiroze-
né kráse přírodníhomateriálu.
Jak sám přiznává: „Kámenmá promne své kouzlo.

Každý je jiný, má jiné vlastnosti, mění se. V surovém
stavu vám neodhalí sebe sama, ale když ho opracuji,
vybrousím, vyleštím, mám pocit, že jsem nahlédl
dovnitř, našel jeho duši…“

PLANETKAVSETÍN,MERIDIÁN 18 I KÁMEN
SLUNOVRATŮ
Vedle komorních soch a objektů tvoří i monumen-
tální sochařská díla do exteriéru. Nejznámější z nich
je Planetka Vsetín (2007) z brazilského granitu na
vsetínskémDolním náměstí, jejíž tvar je odvozen od
skutečné planetky. Sofistikovaný umělecký objekt
plní funkci slunečních hodin a pomocí zabudova-
ných přístrojůměří teplotu, vlhkost vzduchu i baro-
metrický tlak.
Pozoruhodné jsou takéMachalovy nejnovější rea-

lizace u obce Růžďka. Meridián 18 (2016), dvaapůl-
metrový žulový obelisk vztyčený na osmnáctém po-
ledníku, a Kámen Slunovratů (2018) jsou důmyslně
a s citlivostí vsazeny do volné přírody, kde se staly
vyhledávanýmmístem zastavení.

DVĚ EXPEDICE DOAFRIKY
Výtvarně kultivované, tvarově oproštěné až arche-
typální formyMachalových sochařských děl odka-
zují na umělcovu podvědomou inspiraci přírodou
i pravěkými a starověkými kulturami. Mirkova
umělecká tvorba souvisí rovněž s jeho zálibami, ge-
ologií (mineralogií) a starověkou archeologií. V první
polovině osmdesátých let podnikl dvě expedice do
severozápadní Afriky a své poznatky i dobrodružné
zážitky z hledání bájné země publikoval v knize At-
lantida na dosah? (1999).

KNIHA JAKOAUTENTICKÁMOZAIKA
MIRKOVA SVĚTA
MiroslavMachala je vším, co tvoří a čím se zabývá,
nesmírně zajímavou osobností. Zároveň je ale i člo-
věkem –mužemmnoha povahových kvalit a právě
knihaMirkovi nám na sto dvaceti stranách postupně
vykresluje umělcův intimnější portrét.

Osobní až dů-
věrné texty od čtyř
desítek autorů,
včetně básní Ja-
kuba Chrobáka
s kolekcí šedesáti
černobílých foto-
grafií vytváří ži-
voucí, autentickou
mozaikuMirkova

světa. Citlivé dokumentární snímky byly vybrány
z rozsáhlého časosběrného seriálu, na kterém Robert
Goláň pracuje zejména v posledních deseti letech.
Fotografická reportáž zprostředkovává jedinečnou

atmosféru umělcova ateliéru a zachycuje Miroslava
Machalu při práci i tvorbě, při hledání inspirace
v přírodě i na cestách, při setkáních s přáteli i ve
chvílích samoty…
Iniciátorem výjimečného publikačního počinu byl

Mirkův dlouholetý kamarád, bývalý archeolog
vsetínskéhomuzea Ladislav Štěpánek, který se ujal
také redakce sborníku. Na jeho uspořádání a realizaci
se pak podílela skupina umělcových blízkých přátel
a rodina. Grafickou úpravu knihy navrhla sochařova
dcera, sochařka a restaurátorka EvaMachalová
a sazbu zpracoval Pavel Kotrla, v jehož nakladatelství
Klenov byla publikace vydána.
Text: OlgaMéhešová, historička uměníMuzea

regionu Valašsko, snímky: Robert Goláň

Radek Pečiva bedlivě sleduje
fotbalovou dráhu svého syna
MARTIN NĚMEC

Rožnov pod Radhoštěm –
Bývalý vynikající valašský
fotbalový kanonýr Radek
Pečiva nestárne a v současné
době rozdává fotbalovou ra-
dost v rezervě Rožnova
a předává své zkušenosti
svému synovi. „Pokud zdraví
dovolí, budu dál hrát za béč-
ko Rožnova i v další sezoně.
Uvidíme, kolik toho odehraji
vzhledem k zápasůmmého
syna,“ pousmál se Pečiva.

Rezerva Rožnova skončila v
anulované sezoně na 4.mís-
tě. Je to dobré umístění?
Velmi dobré. Podávali jsme
slušné výkony a fotbalem se
bavili.

Splnilo založení rezervy vaše
představy, že si zahrajete
ještě velký fotbal?
Do puntíku. Sešla se výborná
parta. V týmu potkávám své
spoluhráče z dřívějších let.

Trénujete ještě v Rožnově?
Trénovali jsme společně
s PetremMaléřem. Já jsem si
vedl syna, ale jak přestoupil

do Frýdku–Místku, odešel
jsem také.

Roste nový střelec Pečiva?
Jelikož zrušili hostování,
musel syn přestoupit do
Frýdku–Místku, ale trénuje
také v Rožnově. Zatím hraje
spíše ve středu pole, mohl by
být ofenzivním středním zá-

ložníkem. Hraje v kategorii
U 13.

Takovou dlouhou pauzu jste
vzhledem k epidemii koro-
naviru ještě ve fotbale ne-
zažil.
Je to tak. Chodil jsem s klu-
kem na různá hřiště a udr-
žovali jsme se.

Rožnov B se pravděpodobně
zapojí do Anticorona Cupu.
Bavili jsme se o tom s před-
sedou klubuMilanemNá-
městkem a vedoucímmuž-
stva Jakubem Strkáčem. Za-
pojíme se. Sejdeme se již
tento pátek aměli bychom
hrát přátelské utkání se sta-
rými pány Vigantic.

FOTBALOVÝKANONÝR Radek Pečiva se svými ratolestmi. Foto: archiv fotbalisty Rožnova p. R.
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