Slovo Krále Valašských her
Založení valašských her nebylo náhodné. Mělo svou předchozí historii. Od svého příchodu na zdejší
gymnázium v roce 1974 jsem registroval spoustu studentu, jejíž příjmení mi připomínala můj rodný kraj –
Valašsko.
Při náhodných kontaktech jsem zjistil, že snad tuší, že jejich děda pocházel
z Valašska, ale neví odkud a Valašsko v podstatě neznají. Proto jsem začal
organizovat výlety, letní a zimní kurzy na Valašsko. Mnozí kolegové se přidali. Tak
se stalo, že na škole nebylo studenta, který by nenavštívil Valašsko – především
jeho část Vsacko. Všechny akce probíhaly s jistou recesí a úsměvem na tváři.
Ve školním roce 1993 a 94 působil na gymnáziu lektor na anglický jazyk pan Jack
Onufrak. Byl to asi padesátiletý Američan. Brzy po svém příchodu oznámil, že jeho
předci pocházejí z Československa. Jeho děda byl z východního Slovenska
z blízkosti polských a ukrajinských hranic. Babička však pocházela z Valašska
z obce Lužná, která sousedí s mou rodnou vesnicí. Protože valaši jsou jedna
rodina, brzy jsem s ním navázal užší kontakt. Tento pán byl nabit energií a
neustále měl zájem něco organizovat, navíc byl sportovně založený.
Při častých debatách, kdy on neuměl ani slovo česky a já znal jen několik anglických slovíček, jsme se
domluvili, že studenti v Česku i v Americe mají zájem o sport, recesi, a dobrou náladu a vznikla myšlenka
založení netradičních Valašsko – amerických her. Dostaly oficiální název Czech – american sports olympiad
(first annual valachian games). V červnu 1994 se uskutečnil první ročník těchto her. Od počátku se
na organizaci podíleli především studenti. Vymýšleli netradiční sporty. Z historie uvedu například sjíždění
řeky Bečvy, lov Jistebnického kapra, stavba Štramberské trúby, některé herní prvky z amerického fotbalu…
Od počátku byla vztyčována vlajka valašských her – první se výtvarně příliš neprosadila (je však uschována
jako relikvie) – druhá, kterou ušila děvčata v roce 1997, se používá stále.
Po odchodu pana Jacka Onufraka se původní název zkracoval a zůstal pouze
název Valašské hry. Valašské hry se na zdejší škole staly tradicí. Letos v červnu
se uskuteční již dvanáctý ročník. Při zpětném hodnocení lze říci, že hry splnily
původní záměr – dobrou zábavu, recesi, úsměv na tváři a sportovní výkon, a
to nejen u současných studentů, ale i u starších absolventů zdejšího gymnázia,
kteří se sem na Valašské hry vracejí.
Organizace her není snadnou záležitostí. Třídní kolektivy, které hry zajišťují, ví
o tom „své“. Příprava, náplň her, technické zajištění a finanční zajištění stojí
mnoho času a námahy. Přesto se vždy našly třídní kolektivy ze třetích ročníků,
které tuto akci dobrovolně a spontánně organizují. Za to jim děkuji.
(text pochází z roku 2005)
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