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Chovatelé, výstavy 
a králíci

Chovatelé v Rudné měli na přelomu měsíců 
září a října několik důležitých akcí. Samozřej-
mě se jedná o výstavy. Ta nejdůležitější pro 
chovatele králíků byla 13 a14. září v Lysé nad 
Labem. V Lysé je opravdu výborné výstaviště 
a především dostupnost z celého kraje je výborná. Naši chova-
telé zde nevystavují, důvodem je nedobrá situace s nákazou my-
xomatózy. Ačkoliv noví progresivní chovatelé v naší organizaci 
mají výborné králíky, po zkušenosti z naší místní výstavy 7.–8. 
září nechtějí riskovat život svých šampionů.
 
Další naší velkolepou výstavou byla výstava exotů a létajících 
opeřených skvostů v našem výstavišti 27.–29. září. Řeporyjská 
organizace, specializovaná na exoty, u nás již podruhé pořáda-
la výstavu papoušků a exotů. Upoutávku jste mohli také vidět 
v katalogu naší místní výstavy Podmínky pro vystavovaní těchto 
zvířat jsou dosti složité, a jak je vidět u nás v Rudné máme velmi 
dobré zázemí. Doufáme, že jste se byli na výstavě podívat a že 
se Vám ptáci z amazonských a australských lesů líbili.

5.–6. října jsme vystavovali naše zvířátka na okresní výstavě ve 
Zdicích. Tato výstava pořádaná na zdickém koupališti klasicky 
patří mezi ty nejlepší podívané v západní části Středočeského 
kraje. Je to zvláštní, ale tato výstava ani v náznaku nenazna-
čuje, že by docházelo v úbytku chovatelů, jak to vidíme u nás 
a v našem okolí. Možná je to dáno polohou nebo, že na západ od 
Berouna přichází vlna renezance chovatelství a přístupu k chovu 
domácích zvířat.

Poslední výstavu, kterou letos patrně ještě stihneme obsadit bu-
de naše okresní soutěžní výstava v Libeři – kterou bude zajišťo-
vat tento rok ZO Vestec .

Vzhledem k tomu , že v srpnu díky přemnoženým komárům za-
útočila myxomatóza na naše chlupaté šampiony v králíkárnách, 
zopakujeme pro chovatele králíků základní poznatky a doporu-
čení jak proti této nakažlivé chorobě bojovat. Ke konci srpna 
zahubila podél silnice 105 (Unhošť – Radotín) doslova stovky 
králíků.

Rudná jako město 

hazardu, 

prostituce a drog?
Při čtení letního Života v Rudné (roč. 55, č. 7-8/2013, s. 9) nás 
zaskočila nenápadná zpráva o postupu městského zastupitel-
stva, které schválilo změnu vyhlášky upravující provozování 
hazardních her. Tento postup navazuje na předchozí jednání 
se zástupci vlastníků hotelu Atol a jeho cílem je dát zelenou 
otevření nového kasina v Rudné. Toto udělení výjimky pro 
provozování hazardních her přitom může na další léta dopře-
du ovlivnit kvalitu života v Rudné a je zarážející, že zastu-
pitelstvo tento svůj postup nediskutovalo s obyvateli Rudné. 
 
V obecném konsenzu převažuje názor, že loterie a další ha-
zardní hry jsou na hranici kriminálního jednání, a kromě to-
ho další typy kriminality (drogy, prostituce, praní špinavých 
peněz) obvykle přitahují. Proto také hazardní hry v naší 
zemi podléhají zvláštnímu režimu, a je na rozhodnutí obec-
ních a městských úřadů, zda provozování hazardu na svém 
území povolí. I samotní zastupitelé Rudné přitom připou-
štějí, že otevření kasina může v důsledku vést k vytváření 
a koncentraci dalších negativních sociálních jevů, jako je 
prostituce či distribuce drog. Jejich hlavním argumentem ve 
prospěch kasina je fi nanční prospěch a fakt, že místo kolem 
chátrajícího hotelu Atol se „zkulturní“. Ponechme stranou 
otázku, jak si naši zastupitelé toto „zkulturnění“ představují, 
i jejich argumentaci typu „Jsem proti hazardu, ale...“. 

Finanční příspěvek je sice vždy vítaným přilepšením do ka-
ždého rozpočtu, někdy však negativní dopad, který s sebou 
nese, nemůže žádná fi nanční injekce vykompenzovat. Rudná 
se v posledních letech etablovala jako domov řady mladých 
rodin s dětmi, jako město s dobrou infrastrukturou a celkově 
jako poměrně příjemné místo k životu. Určitým stínem na 
tomto obrázku je fakt, že v širším povědomí je Rudná neu-
stále spojována s prostitucí a hazardem, vázanými na lokali-
tu, kde se nachází i Atol. Měli bychom si tedy položit otázku, 
chceme-li skutečně žít v obci, která v ostatních obyvatelích 
navozuje tyto negativní asociace. Skutečně musí být Rudná 
jakýmsi odpadištěm metropole, kde se koncentrují negativní 
sociální jevy, které všechna velká města generují?

Rozhodnutí, která budou výrazným způsobem ovlivňovat 
podobu našeho města v budoucnosti, jsou v tomto ohledu 
klíčová. O takových by mělo zastupitelstvo se svými obča-
ny veřejně diskutovat. Rozhodnutí o otevření kasina v hote-
lu Atol pak mezi taková nepochybně patří. Zastupitelé jsou 
sice voleným orgánem, to však neznamená, že by se v obdo-
bí mezi volbami neměli s obyvateli o svém postupu žádným 
způsobem radit. Proto by se zastupitelé měli ve veřejné dis-
kusi nebo veřejném hlasování na jejich názor nejprve zeptat. 
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