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Krátce z regionu

Symbolikamotivů a barev
v křesťanskémmalířství

S tarověké i středověké obrazy ve velkémíře
plnily mimo jiné i funkci vzdělávací, proto
musely být pro „čtenáře“ dostatečně srozu-
mitelné, i bez přidaného textu. Nejdůleži-

tější osoby například byly na obraze zobrazeny jako
největší, význam a funkci zobrazeného předesílala
pokrývka hlavy – věnec, koruna, klobouk či nimbus
(svatozář). K identifikaci navíc pomáhaly rozlišovací
znaky – atributy. V našich zemích jsou nejstarší do-
chovanémalby spojené s křesťanskou tematikou a
tak jako příklad nejlépe poslouží zobrazení světců.
Základním rozlišovacím znakem je svatozář.

SVĚTCI A SVĚTICE A JEJICHATRIBUTY
Světci mučedníci zpravidla drží v ruce palmový list.
Další atributy bývají proměnlivé, jak s ohledem na
čas, tak prostředí. K nejznámějším světicím patří sv.
Kateřina Alexandrijská, jejímž atributem je koruna
(dle legendy byla egyptskou princeznou), kniha
(o křesťanské víře přesvědčila prostřednictvím
disputace padesát filosofů), rozlámané kolo s hřeby
(nástroj, jímžměla býtmučena) či meč (tím byla
světice sťata). V jihoevropských oblastech bývá sv.
Kateřina zobrazována při zasnoubení s malým Je-
žíškem (navléká jí na ruku prsten), při disputaci s fi-
losofy či jako pokořitelka císaře Maxentia.
Poznali byste podle symbolů i další světce? A víte,

nad jakými řemesly či činnostmi drží patronát?
Rozšiřte si své znalosti na právě probíhající komor-
ní výstavě Světci pomocníci v zámku Lešná u Va-
lašskéhoMeziříčí.

SYMBOLIKA PROMLOUVÁ I SKRZE BARVY
Symbolika se netýkala jenmotivů, ale i barev. Čer-
vená barva, která se v historii pro barvení textilu
získávala velmi nákladným způsobem, byla určena
pro Ježíše Krista
(zároveň symboli-
zuje prolitou krev a
Boží lásku). Ježíšovo
rouchomohlo být
i zelené – zvolením
této barvymalíř
odkazoval k jeho
zmrtvýchvstání a
věčnému životu.
Zlatá barva u křes-
ťanskýchmotivů
neodkazuje k bo-
hatství, ale du-
chovní sféře.
Symbolika barev

i obecné využití
barvy v malířství je
jedním z témat in-
teraktivní výstavy
Barevný svět, která
se společně se zámkem Lešná u ValašskéhoMeziříčí
otevřela veřejnosti v úterý 26. května. Zavítejte do
zámku Lešná a zpestřete si svůj den, nejen novými
výstavami v interiéru zámku, ale i rozkvetlým zá-
meckým parkem, který hraje všemi barvami.
Autorka textu: Kamila Valoušková, historička
umění Muzea regionu Valašsko

Muzejní kukátko

SVATÁKATEŘINA ALEXAN-
DRIJSKÁ, chromolitografie z vý-
stavy Světci pomocníci v zámku
Lešná. Foto: sbírka Muzea regionu Valašsko

Kunovické vrcholy nejrychleji
přeběhli Holiš a Novotná
LUBOMÍR HOTAŘ

Kunovice – Již šestý ročník
závodu K5 – Přeběh či pře-
chod kunovických vrcholů –
vyhrál šestačtyřicetiletý
Martin Holiš z Valašského
Meziříčí. Vítěz v pátek večer
v téměř domácím prostředí
v Kunovicích na Valašsku na
trati dlouhé 10,3 kilometru
zaběhl čas 45:49. Druhémís-
to obsadil Pavel Dvořák (At-
letika Prostějov). Ten byl
v cíli o jednačtyřicet sekund
pomalejší. Na bronzové po-
zici skončil v čase 47:09 Ja-
kub Janda z Prusinovic (Ro-
hálov Bike Team). Nejlepším
běžcem z Kunovic byl Michal
Flanderka, který v absolut-
ním pořadí vybojoval časem
51:19 pěknou třináctou příč-
ku.
V ženách byla v Kunovi-

cích u ValašskéhoMeziříčí
nejrychlejší Martina Novotná
z Brusného. Jednatřicetiletá
reprezentantka klubu TÜV
SÜD Rusava bike Team tri-
umfovala časem 52:39. Stří-
brnou příčku vybojovala díky
času 55:56 JanaMacháčová,
třetí doběhla Kristýna Šilho-
vá (obě ValašskéMeziříčí,
56:12).
Martin Holiš i Martina No-

votná byli na zajímavé kop-
covité trati suverénní.
Závod týmů ovládla dvoji-

ce Marek Lapáček, Tomáš

Tvarůžka (O.Němec. cz,
1:01:10).
Letošního Přeběhu či pře-

chodu kunovických vrcholů
se v hlavním 10,3 kilometro-
vém závodu představilo 113
běžců. Na stejné trati si za-
závodilo také 15 dvojic.
V kratším pětikilometrovém
závodu poměřilo síly dalších
84 vytrvalců.
„Hlavní závod, který se

běžel po asfaltové silnici,
lesních pěšinách, šotolině i
makadamu, měl převýšení
425metrů. První tři kopce

v něm běžci zdolali v lokalitě
Hůrka a Polomsko. Čtvrtý a
pátý kopec je čekal na dru-
hém hřebeni v obci Kunovi-
ce,“ informoval hlavní pořa-
datel TomášMareček.
Ten byl s úrovní i průbě-

hem spokojený. ,,Náš trailový
závod, nebo pochod se stále
víc dostává do povědomí
běžců ze širokého okolí Ku-
novic. Letos si k nám našlo
cestu o 50 vytrvalců víc než
v loňském roce,“ potěšilo
Marečka.
Vydařený sportovní pá-

teční večer na Valašsku za-
končilo promítání filmu
v kunovickém letním kině.
Zájemci měli příležitost po-
dívat se na českou komedii
Jiřího Vejdělka Poslední
aristokratka.
Závod K5 byl úvodním

podnikemDTB série 2020
v Kunovicích u Valašského
Meziříčí. Druhým závodem je
kunovickýminiDuatlon
18. července. Třetím podni-
kem bude závod horských
kol Polický okruh. Ten se
v Polici pojede 27. září.

RADOST VCÍLI. Účastníci Přeběhu kunovických vrcholů 2020. Foto: archiv pořadatele

Krása zachycená objektivem: ptáci našich zahrad

N aši čtenáři nepři-
spívají pouze
texty o zajíma-
vostech ve svém

regionu, ale také fotografie-
mi. Pokud už dlouho fotíte
takzvaně do šuplíku, jen tak
pro svou radost, nebojte se

svými fotografiemi pochlubit
a poslat nám je do Valašské-
ho deníku. Dokonalou ptačí
symfonii zachytila svým ob-
jektivem paní Dana Křenko-
vá a vy ji nyní můžete obdi-
vovat.
Své fotografie přírody,

krajiny, ptáků či okolí Valaš-
ska posílejte pod heslem
„Fotografie“ na e-mail:
Iveta.MacikSimkova@vlme-
dia.cz. Vaše příspěvky pak
uveřejníme v rámci rubri-
ky Čtenář reportér na webu
Valašského deníku.

Požár Libušína zůstal
nepotrestaný. Soud
zprostil kominíka obžaloby
Vsetín – Požár, který na jaře roku 2014 zničil pa-
mátkově chráněnou chatu Libušín na Pustevnách,
nelze dávat za vinu kominíkovi Pavlu Pryszczovi z
Karvinska. Ve čtvrtek o tom rozhodl Okresní soud ve
Vsetíně a zprostil muže obžaloby. „Jsem spokojený,“
řekl stručně k verdiktu čtyřiapadesátiletý Pryszcz,
když ve spěchu opouštěl soudní síň. Podle obžaloby
měl Pavel Pryszcz způsobit požár tím, že už v roce
2007 zanedbal opravu komínových těles, kterouměl
na Libušíně na starosti. Státní zástupce navrhoval
pro kominíka za obecné ohrožení z nedbalosti dvou-
až tříletý trest vězení s delším podmíněným odkla-
dem, tedy až na pět let. Předsedkyně senátu Alena
Matochová ale byla jiného názoru. „Žalovaný skutek
není trestným činem. Nelze jednoznačně prokázat
příčinnou souvislost mezi jednáním obžalovaného a
požárem,“ zdůvodnila soudkyněMatochová. Verdikt
není pravomocný. Státní zástupce se namístě odvo-
lal v neprospěch obžalovaného. (mib)

Půjčovali si drahá horská kola, k vracení se už neměli
Vsetín – Vsetínští krimina-
listé obvinili z podvodu při
půjčování bicyklů dvojici
mužů ze severuMoravy. Za-
týkání jednoho z nich způ-
sobilo ve Vsetíněminulý tý-
den pozdvižení. Došlo i na
střelbu.
Podvodníci o sobě dali po-

prvé vědět před necelými
třemi týdny. Tehdy si jeden z
dvojice – šestatřicetiletýmuž
– v jedné ze vsetínských pro-
dejen a půjčoven objednal a
vyzvedl horské kolo. Bicykl
však nevrátil, čímžmajiteli
způsobil škodu převyšující
60 tisíc korun. O den později

vešel do téže prodejny pěta-
dvacetiletý komplic staršího
muže se stejným požadav-
kem. „Kolo v hodnotě téměř
80 tisíc korun si půjčil na cizí
doklady a taktéž nevrátil,“
uvedl policejní mluvčí Petr
Jaroš.
Tentýžmuž se o výpůjčku

horského kola pokusil ve
stejné prodejně i v pondělí
8. června odpoledne. To už se
všakmajitel prodejnyměl na
pozoru: kolomuži nepůjčil a
vše naopak oznámil policii.
„Ve Vsetíně v tu dobu byl i
druhý podvodník, kterého na
základě operativní činnosti

vsetínských kriminalistů
sledovala a následně se po-
kusila i zadržet hlídka uni-
formovaných policistů,“ při-
blížil Petr Jaroš.

VÚTĚKUMUŽI
NEZABRÁNIL ANI
VAROVNÝVÝSTŘEL
Muž si ale policistů všiml a
dal se na útěk, v němž po-
kračoval i přes výzvy zasa-
hujících policistů a následný
varovný výstřel. „Při útěku
využíval různé skrýše, přesto
jej policisté později nedaleko
centra Vsetína zadrželi. Dru-
héhomuže policejní hlídka

zastavila nedaleko Frenštátu
pod Radhoštěm. Také tento
skončil v policejní cele,“ po-
psal mluvčí.
Starší z obviněnýchmužů

následně putoval do výkonu
trestu za svoji předchozí
trestnou činnost. Mladšího
podvodníka policisté vyšet-
řují na svobodě, nicméně i on
již byl vminulosti soudně
trestaný.
Obamuži jsou obvinění z

podvodu, za což jim hrozí až
pětiletý trest. Obě podvodem
získaná horská kola se poli-
cistům také podařilo dohle-
dat. (mib)
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