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Zubří a Tokio propojila 
bílá nitka zuberské výšivky

Akademičtí mistři světa 
v házené

Valašské vyšívání patří ke vzácným starobylým památkám 
po předcích zděděných. Kam až počátky historie zuberské výšivky 
sahají, se nelze dopátrat, ale v Zubří se vyšívá odnepaměti. Tradice 
bílé výšivky se dědila, předávala v rodině z generace na generaci.
Jednou z vyšívaček, která se i v dnešní době stará o zachování 
této tradice, je paní Marie Pyrchalová. S výšivkou začala v roce 
1985, kdy během mateřské dovolené rok docházela do kurzu, 
který v Zubří vedla v základní škole paní Zwillingerová. V le-
tech 1999 - 2001 kromě vyšívání začala pořádat kurzy pro vy-
šívačky (vystřídalo se v nich asi 50 žen a 2 muži). Jejím cílem 
je udržet čistou zuberskou výšivku a nevnášet do ní cizí prvky. 
Také aby se zuberská výšivka udržela v povědomí lidí, aby ne-
zanikla.  

O tom, že zájem o kurzy zuberské výšivky vedené Marii Pyr-
chalovou je velký, svědčí i to, že jedním z absolventů se stal 
dokonce japonský klavírní virtuóz pan Takeuchi Hidehito. Deset 
let studoval na pražské konzervatoři, o každém podzimu jezdil 
koncertovat do Tokia. 

Certifikát pro Takeuchi Hidehito po úspěšném absolvování Kurzu zuberské 
výšivky.  Plakát japonského klavírního virtuóza Takeuchi Hidehito, na kterém 
vyobrazil kapesník vlastnoručně vyšívaný zuberskou výšivkou.

Pokračování na str. 9

Další fantastický úspěch, který letošní sezóna zuberským há-
zenkářům přinesla,  je vítězství na Akademickém mistrovství 
světa v házené v Brazílii. (Akademického šampionátu se účastní 
studenti vysokých škol či čerství absolventi, s maximálně roční 
lhůtou od zdárného ukončení studia). Český tým,  který ve finále 
porazil Portugalce 34:24, byl složen mimo jiné i ze tří zuberských 
ogarů (Miroslava Jurky, Ondřeje Miky, Štěpána Krupy), v dopro-
vodu trenéra Jiřího Miky.

Toto mužstvo prohrálo na šampionátu jediný zápas, ve skupině 
s Polskem. Ve finále se střetli s Portugalskem, které nečekaně po-
razilo favorizované Poláky.
Jak dramatické utkání to bylo a co vše se přihodilo v brazilském Blu-
menau vám v rozhovoru s Ondrou Mikou přineseme v dalších ZN.
 

E. Divínová



Společenská kronika občanů v Zubří

MěÚ Zubří informuje

Jubilanti
Františka Gazdová 75 let
Michal Tovaryš  80 let
Božena Divínová  85 let
Aloizia Kubišová  85 let

Úmrtí
Marie Zemanová
Růžena Garšicová

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Vzpomínka na blízké žije stále v nás,
tam, v Boží zahradě, sejdeme se zas.

Dne 26. srpna by se dožil 100 let 
náš drahý otec, dědeček, pan 

Josef Hrachovec. 
Zároveň vzpomeňme smutné  
25. výročí, co nás navždy opustil  
a s ním i naše drahá maminka  
a babička, paní 

Ludmila Hrachovcová.
Rodina Budinská, Hrachovcova, Palátova a  Bohdálkova.

Život se nezastaví, jde stále dál, 
osud již nevrátí, co jednou vzal.
Však vzpomínky na Tebe zůstanou v nás.

Dne 18. června 2012 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan
Josef Ondřej.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s manželkou Zdenkou, 
synem Petrem a dcerou Pavlou s rodinou.

Čas plyne, život jde dál,
jen pěkné vzpomínky na Vás, tatínku, zůstaly nám.

Dne 6. srpna 2012 by se dožil náš tatínek, 
pan

Ludvík Holiš,
100 let a 19. srpna 2012 si připomeneme  
20. výročí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají synové Josef  
a František, dcera Marie s rodinami.

Už jen kytičku květů ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 21. července 2012 jsme vzpomněli 
nedožitých 65 let pana

Ludvíka Vlčka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Odešel jsi od nás, 
ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 12. srpna 2012 by se dožil 70 let pan
Majer František.

S láskou vzpomínají dcery s rodinou, vnuci, 
vnučky a manželka.

Naše drahá maminka, babička a prababička, paní
Františka Bartošová,

by se 17. srpna 2012 dožila 100 let.

S myšlenkou na nás vstávala i uléhala.
Dobré i zlé na světě s námi prožívala.
V dřevěné chalupě za Domovinou,
v mamince měli jsme oporu jedinou.
Rozdala srdce své, dávala jistotu,
a obětavou lásku našemu životu.
Odešla tiše, jak k ránu krásný sen…
My na NI nikdy nezapomenem!

S láskou vzpomínají – dcera Jarmila Pavlíčková, vnoučata 
Mirek, Jarmila, Leopold, Josef, Marta a Františka.

Zlatou svatbu
oslavili manželé

Josef a Anna Nohavicovi
a

manželé
Metoděj a Marie Ondruchovi

Přejeme našim jubilantům do dalších společně 
prožitých let pevné zdraví, hodně štěstí, 
spokojenosti a krásných chvil pohody.

Blahopřání
Život Ti píše o rok víc,
v přáníčku psaném chceme Ti říct:
Vínečko popíjej, písničku si zazpívej
a s dobrou náladou na vše se podívej.
Tak dlouhý život ve zdraví užívej.

Dne 5. 7. 2012 oslavila 80 let paní
Liduška Adámková.

Vše nejlepší do dalších let, hlavně pevné zdraví, přeje celá rodina i přítel 
František.
Pravnuci Mareček, Honzíček, Matýsek, Jonášek, Lukášek a Patriček 
posílají babičce sladkou pusinku.

Z usnesení 41. schůze Rady města 
Zubří konané dne 11. 6. 2012
RM schvaluje uzavření dohody o narovnání s OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. Praha, týkající se 
uhrazení částky 493 Kč včetně DPH za rok 2011 (autorská odmě-
na za udělení oprávnění k užití repertoáru). 
RM v souladu se zadávacími podmínkami ruší v celém rozsahu 
výběrové řízení na akci „Oprava střechy, výměna střešní krytiny 
a klempířských prvků na nebytovém objektu bývalé Horní školy, 
Horní 144, Zubří“.  
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Myslivecké sdružení 
Březovec Zubří, o. s., na poskytnutí 8 m3 dřevní hmoty - jehlič-
naté kulatiny na rekonstrukci kůlny a veřejného posezení v areálu 
Březovec, za podmínek dle důvodové zprávy.  
RM vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p. č. 93, ostatní 
plocha, o výměře 9 m2, k. úz. Zubří. 

RM souhlasí s udělením souhlasu města Zubří jako vlastníka po-
zemků parc. č. 5352/5 a 5485/6 v k. úz. Zubří a jako vlastníka 
a správce inženýrských sítí se stavbou „Průmyslová zóna Zubří 
– Inženýrské sítě“ na pozemcích parc. č. 5347/3, 5352/4, 5352/5, 
5460 a 5485/6 v k. úz. Zubří, vlastníků Ing. Libora Dobiáše, 
Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Vojtěcha Gerly, Valašské Meziříčí, 
Mgr. Petra Zetka, Vidče, a JUDr. Naděždy Zetkové, Vidče. 
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavře-
ní smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku v ul. Pod Hůrkou 

Vzpomínáme

v Zubří“ s firmou BS Vsetín, s. r. o., Vsetín, za podmínek dle 
důvodové zprávy.  
RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na akci „Oprava místních komunikací v Zubří“ 
s firmou Alpine Bau CZ, s. r. o., Valašské Meziříčí - Krásno nad 
Bečvou, za podmínek dle důvodové zprávy.  
RM revokuje usnesení RM 38/518 ze dne 2. 5. 2012 a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu Zubří 
s firmou Stemio, a. s., Praha 1 - Josefov, jejíž nabídka se v zadá-
vacím řízení na zpracování Územního plánu Zubří umístila jako 
druhá v pořadí.  
RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, v platném znění, dává příspěvkové 
organizaci „Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres 
Vsetín“, souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu ve výši 
370.000 Kč použila k posílení svého investičního fondu, dle žá-
dosti a důvodové zprávy. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Zubří s MS Českého červeného kříže Zubří II, ve výši 
3.000 Kč na pořádání dětského odpoledne dne 16. 06. 2012 v rám-
ci oslav Dne dětí v Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy. 
RM souhlasí s použitím znaku města Zubří do výroční zprávy 
Diakonie ČCE – hospic Citadela, Valašské Meziříčí.  
RM revokuje usnesení RM 39/537 ze dne 14. 5. 2012. 
RM schvaluje výši nájemného za pronájem hrobových míst (troj-
hroby) včetně cen souvisejících služeb na místním hřbitově v Zub-
ří na dobu 10 let s účinností od 12. 6. 2012: trojhrob 2.950 Kč.

Z usnesení 42. schůze Rady města 
Zubří konané dne 25. 6. 2012
RM schvaluje kronikářský zápis roku 2009 do kroniky města 
Zubří předložený paní Mgr. Zdeňkou Janoškovou, kronikářkou. 

RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 19 na ulici Hlavní 824, 
Zubří, s manžely Helenou a Čeňkem Adámkovými, Zubří, doho-
dou ke dni 31. 08. 2012.   
RM schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v nebytovém 
objektu na pozemku p. č. 222, k. úz. Zubří, o výměře 133,09 m2, 
s panem Jiřím Hanskutem, Zubří, dohodou ke dni 30. 06. 2012.  
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v ne-
bytovém objektu na pozemku p. č. 222, k. úz. Zubří, o výměře 
133,09 m2.  
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v ob-
jektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 38,74 m2, s paní 
Michaelou Mikulenkovou, Zubří, na dobu neurčitou, s účinnosti  
od 01. 07. 2012.  
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci “Výměna střešní 
krytiny na hasičské zbrojnici na Starém Zubří“ s firmou Petr On-
dryáš, Hutisko – Solanec, a ukládá vedoucímu EO zahrnout do 
rozpočtového opatření RM RO č. 3/2012.  
RM revokuje usnesení RM 35/467 ze dne 19. 03. 2012. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu  
o právu stavby pro umístění a vedení zemní kabelové přípojky 
NN v délce cca 2 m  přes pozemek parc. č. 5442/3 v k. úz. Zub-
ří, ve vlastnictví města Zubří s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV 

Poděkování
Byl krásný slunečný den, kdy jsme se přišli rozloučit s naší 
milovanou manželkou a maminkou, paní

Růženou Garšicovou
Děkujeme tímto všem příbuzným a členům 
rodiny, známým, sousedům, kamarádům, bý-
valým spolužákům a dalším váženým spolu-
občanům, že se s ní přišli naposledy rozloučit, 
a zároveň za projevenou soustrast.
Obzvláště chceme poděkovat panu faráři 
P. Karlu Janečkovi za hezkou láskyplnou mši 
a vyprovázení na její poslední cestě k Bohu 
za doprovodu nádherného a nenahraditelného zpěvu andělů v po-
době Marušky Křenkové a Vlaďky Machové a neopomenutelně 
též za doprovodu naší dechovky Zubřanky.
Zvláštní poděkování si zaslouží paní učitelka Věrka Machová 
za opravdu velmi krásně podané, vpravdě básnicky, shrnutí ma-
minčina života. Nemalý dík patří též paní Janě Vlkové za posled-
ní rozloučení a poděkování jménem všech členek „jejího“ výboru 
MS ČČK Zubří 1. – dolní a všem přidruženým organizacím (Ob-
lastní spolek ČČK Vsetín, MS ČČK Zubří 2. – horní, SDH Zubří 
- horní a dalším), kteří se přišli rozloučit.
Děkujeme a věříme, že i když už „spí jako Šípková Růženka“, 
v srdcích nás všech zůstává žít nadále.

Za zarmoucenou rodinu
Manžel Vladimír a dcera Blanka

S úsměvem na tváři Tě vždy každý znal, 
všem, kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal. 
Proč Tvoje srdce přestalo bít, 
proč nebylo záchrany, abys mohl žít. 
Odešel jsi od všeho, cos měl rád, 
aniž jsi stačil někomu sbohem dát. 

Dne 26. července 2012 uplynulo 8 smutných 
let od úmrtí našeho manžela, tatínka 
a dědečka, pana 

Vladislava Němce. 
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapo-
menou manželka Marie, syn Vladislav a dcera Marie s rodinou. 
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Zprávy ze školky

Návštěva v Palárikovu
Ve dnech 23. – 24. června se v partnerské obci Palárikovo ko-
naly „Dni moravskej kultúry“. Zubří vypravilo dva autobusy 
lidí – zástupců vedení města a členů zuberských spolků, kteří 
dlouhodobě budují a vytvářejí dnes již zakořeněné vztahy mezi 
palárikovskými a zuberskými občany. Beskyd a Chrámový sbor 
se rovněž podílely na kulturním programu celé akce.
U této příležitosti se v Palárikovu uskutečnila výstava našeho 
největšího kulturního pokladu a současně historického odkazu - 
zuberské výšivky. Tato byla doplněna o jednoduchou prezentaci 
metlařské tradice, která má v Zubří zapuštěné kořeny opravdu 
hodně hluboko. Výšivku přímo na vernisáži představila Maruška 
Pyrchalová, která zaujala všechny přítomné poutavým výkladem 
okořeněným svými zkušenostmi z šíření tohoto umění. 
Závěrem bychom rádi jménem města poděkovali všem, kteří se 
podíleli na zajištění a zdárném průběhu celé akce, jež snad při-
spěla k upevnění našeho partnerství.

Jiří Randus, Tomáš Jochec

MŠ SíDLiŠTě

– Podmokly, zastoupenou na základě plné moci společností AR-
PEX MORAVA, s. r. o., Ostrava - Přívoz.  
RM pověřuje starostu města podpisem příslušných souhlasů, vy-
jádření a stanovisek ke stavbám fyzických i právnických osob pro 
účely řízení, dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění, a souvisejících předpisů pro MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, 
za podmínek dle důvodové zprávy.  
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Revita-
lizace bytového domu č. p. 1073 a 1074“ nad pozemkem města 
Zubří parc. č. 93 v k. úz. Zubří se Společenství pro dům 1073, 
1074 v Zubří.  
RM schvaluje rozpočtové opatření RM RO č. 2/2012, kterým se 
provádí změna rozpočtu dle důvodové zprávy. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního pří-
spěvku pro Místní akční skupinu Rožnovsko, Zašová, ve výši 
11 400 Kč dle důvodové zprávy. 
RM schvaluje založení termínovaného vkladu u Moravské-
ho Peněžního Ústavu – spořitelního družstva, Praha 1, ve výši 
2.500.000 Kč se splatností 6 měsíců. 
RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu licence (podlicencí 
smlouva o užití díla) s Osigeno, s. r. o., na poskytnutí certifikova-
ného elektronického nástroje pro administraci veřejných zakázek 
„E-ZAK“, dle předloženého návrhu.

Poděkování za besídku ke Dni matek 
v Mateřské škole Sídliště
Dne 23. 5. 2012 se uskutečnila v Mateřské škole na sídlišti ve tří-
dě „MOTÝLCI“ besídka ke Dni matek.
Ta se opět velmi povedla a zúčastnily se jí maminky všech dětí, 
babičky i někteří tatínkové, kteří si také nemohli nechat ujít před-
stavení svých milovaných dětí a vnoučků.
Děti předvedly, že jsou opravdu velice šikovné, veselé a snaživé. 
Líbilo se vše! Předškolní děti pobavily svým vystoupením coby 

Zámek Kinských – „brouci“
V úterý 19. června se předškolní děti ze sluníčkové a motýlkové 
třídy vypravily na poslední výchovně-vzdělávací program, kde si 
prohloubily znalosti a vědomosti ze života brouků. Hned na za-
čátku si namalovaly na kámen temperovými barvami berušku, na-
učily se báseň o broučcích, vyslechly si povídání o životě brouků, 

které bylo obohaceno krásnou sbírkou tesaříků. Podle obrázků se 
seznámily s vývojovými stádii motýlů. Na závěr si poskládaly 
papírovou housenku. Děkujeme paní učitelce Lence Šimurdové 
za celoroční spolupráci a těšíme se na další hezké programy při-
pravované v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Policie dětem
Ve středu 20. června si pro 
naše děti ze sluníčkové tří-
dy připravil pan policista J. 
Pavelka poučné a zajímavé 
povídání z dopravní výcho-
vy. Nejprve dětem vyprávěl 
o práci policistů, děti si mohly 
prohlédnout důležité věci, kte-
ré patří k vybavení správného 
policisty. Nejvíce se nám líbila 

MŠ DUHA

námořníci, děvčátka při tanečku okouzlovala svými šatečkami, 
chlapečci zase svým tanečním uměním. Krásná byla recitace 
básniček a nekončící řada písniček. Nejedné mamince ukápla sl-
zička! Velmi nás potěšily dárečky – kytička a nádherný motýlek 
vlastnoručně vyrobený samotnými ratolestmi. Radost jsme také 
měly z překvapení – kouzla – ve formě zavřeného papírového slu-
níčka, které se při ponoření do talíře s vodou otevřelo, aby odkry-
lo nádherné „vyznání lásky“. Po představení jsme s maminkami 
poseděly u kávy, kterou nám připravily paní učitelky, a u občerst-
vení, jež přinesly maminky a také hodná paní kuchařka, která pro 
nás napekla 13 druhů cukroví! Zatímco jsme si vykládaly s p. uči-
telkami, děti si hrály a všichni jsme si to hezky užívali.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní učitelce Ilonce a paní ře-
ditelce za jejich čas, který věnovaly organizování besídky, za je-
jich nápaditost při sestavování představení a jejich nekonečnou 
trpělivost! Nelze také opomenout to, že paní učitelky jsou vlastně 
neustále dobře naladěné, usměvavé a plné elánu, díky čemuž také 
naše děti do této školky tak rády chodí. 
Když jsou naše děti šťastné, jsme šťastné i my, maminky. Takže 
děkujeme za krásný dárek ke Dni matek, naše děti a paní učitelky! 
Těšíme se na další společně strávené chvíle.

Michaela Dořičáková 

hra „na policistu“, kde si děti mohly společně s p. Pavelkou zkon-
trolovat řidičské průkazy, bezpečnostní pásy, značky aut náhod-
ných řidičů jedoucích pod kostelem Zubří. Tímto bychom chtěli 
poděkovat za ochotu a milý přístup k dětem.  

i. Dukátová, MŠ Sídliště 

„Pohádkový les“
V pátek 29. června se proměnil les nad MŠ DUHA v „Pohád-
kový“. Na tento den se těšily všechny děti z mateřské školy 
i jejich sourozenci a rodiče. Nejdříve děti v lese přivítala krásná 
lesní víla, která svým povídáním a čarováním les proměnila v po-
hádkový, a tak děti mohly vstoupit do tohoto kouzelného lesa. 

V lese pak na ně čekaly další pohádkové bytosti – víly, Křemílek 
a Vochomůrka, ježibaba, vodník s vodnicí, motýl Emanuel a Ma-
ková panenka, cikánky a nakonec nechyběli ani loupežníci, kteří 
si na pomoc vzali medvěda. U každé pohádkové bytosti nejdříve 
děti musely splnit nějaký úkol, aby mohly pokračovat. U loupež-
níků hledaly vytoužený poklad, který byl odměnou za všechny 
úkoly, které úspěšně zvládly. Z pohádkového lesa se děti vrátily 
zpět na zahradu MŠ DUHA, kde na ně už čekaly dobroty, které 
pro ně připravily maminky.
Tato akce se stala již tradicí MŠ DUHA a ukončujeme jí školní 
rok a těšíme se na prázdniny. Děkujeme všem rodičům, kteří nám 
pomohli při organizaci této zdařilé akce, a přejeme všem krásné 
a klidné prázdniny.

„Rozloučení s předškoláky“
Čas letí...a jak!!!
Dnes naposledy klika školky řekne: cvak.
A potom jen – nové ráno, nový den...
Ahoj, školko, škola volá!
Možná někdy sejdeme se znova...
Byly jsme jako jedna velká rodina,
ale dnes Ti nový život začíná.
Přejeme Vám, ať zvládnete všechny úkoly
a s úsměvem ať kráčíte vždy do školy!

V úterý 26. 6. 2012 proběhlo v MŠ DUHA slavnostní pasová-
ní dětí na školáky. Pozvání přijal pan starosta Jiří Randus a paní 
učitelka Mgr. Marie Pyrchalová. Děti jim i svým rodičům nejdří-
ve předvedly krátké vystoupení – básničky a písničky, které se 
ve školce naučily. Potom už rukou pana starosty a paní učitelky 
byly pasovány na školáky.
Přejeme našim dětem, aby se jim ve škole líbilo, aby si tam našly 
další dobré kamarády a každý den s úsměvem chodily domů a tě-
šily se na další nový den a na nové věci, které se ve škole naučí.

Kolektiv MŠ DUHA

Loučení s MŠ DUHA
Rádi bychom poděkovali pí. ředitelce, p. učitelkám, p. starostovi 
a pí. uč. Pyrchalové za krásné a dojemné rozloučení s dětmi, které 
v září zasednou do školních lavic. Nálada byla úžasná, dětské oči 
zářily radostí a štěstím, oči některých rodičů se třpytily slzami 
dojetí. Velké poděkování patří ale celému kolektivu MŠ za pěkný 
přístup k našim dětem, za starostlivost, péči, pohlazení, ale také 
za výlety a akce konané nejen pro děti, ale i rodiče. Doufáme, že 
děti nikdy nezapomenou na krásné chvíle strávené ve Vaší školce 
DUHA. Přejeme Vám spoustu nápadů, pevné zdraví, hodné děti 
a mnoho spokojených rodičů.

Děkují rodiče předškoláků

Paním učitelkám MŠ DUHA
Jak to bylo přes týden?
Duha byla každý den.
Co se tam moc, moc třpytí?
Je to úsměv malých dětí.
Proč ty děti tolik šťastné jsou?
Hodné paní učitelky se jim věnujou.
Otázek už bylo dost, 
teď jsme tady pro radost, 
je tolik slov a vět,
co bychom Vám chtěli povědět.
S Vámi nebyly jen dny plné hraní,
bylo i prima povídání.
Patří Vám i slova díků,
za kreslení, psaní a keramiku.
Duhovou školku opouštíme,
do sluníčkové školy se těšíme.
Všichni se tu hezky mějte,
na nás v dobrém vzpomínejte.
Tak pěkně pomalu a pravou,
možná někdy na shledanou……

Předškoláci MŠ DUHA

Zprávy ze školy

Konec dalšího úspěšného školního roku
2011/2012 na ZŠ Zubří
Konec školního roku patří vždy mezi okamžiky, na které se všichni 
žáci celý rok těší. Čeká je léto a prázdniny. Pro 55 letošních devá-
ťáků byl 29. červen posledním dnem na naší základce. Ve čtvrtek 
28. června, den před posledním zvoněním, se konal absolventský 
ples všech vycházejících žáků a jejich učitelů. Za přítomnosti 
pana ředitele Stanislava Petružely, pana starosty Jiřího Randuse, 
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třídních učitelek Šárky Kocurkové (9.A), Petry Barošové (9.B), 
ostatních učitelů a také rodičů žáků se každá devítka rozloučila 
formou prezentace a písniček se školními léty na naší škole. Kaž-
dý deváťák byl panem starostou pasován šerpou Absolvent 2012 
a z rukou pana ředitele si někteří úspěšní deváťáci převzali knižní 
odměnu. Byl to příjemný večer plný úsměvů, tance a vzpomínání. 
V pátek se všichni žáci II. stupně shromáždili v tělocvičně, kde 
proběhlo slavnostní předávání knižních odměn úspěšným žákům 
naší školy. Knihy pro oceňované žáky zakoupil Nadační fond ZŠ 
Zubří. Když se tak ohlédnu za školním rokem 2011/2012, opět 
naši žáci dokázali, že nejen ve školních lavicích, ale také i v mi-
moškolních aktivitách odvádějí skvělou práci.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a vzornou práci 
ve škole a vycházejícím žákům přejeme hodně štěstí na střední 
škole.

Seznam oceněných žáků ZŠ Zubří:

i. stupeň: 
Klára Petřeková – za výborné studijní výsledky 
a reprezentaci školy v soutěžích
Šimon Mizera - za 1. místo v celorepublikovém 
finále v házené mladších žáků „O novinářský kala-
mář“ a 1. místo v okresním kole atletické všestran-
nosti 
Bohdan Mizera - za 1. místo v celorepublikovém 
finále v házené mladších žáků „O novinářský kala-
mář“ a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Lukáš Mořkovský - za 1. místo v okresním kole 
atletické všestrannosti a reprezentaci školy ve spor-
tovních soutěžích
Dušan Palát, Tomáš Šustáček, Jakub Krupa - za reprezentaci 
školy ve sportovních soutěžích
Veronika Poláchová - za reprezentaci školy ve sportovních a vě-
domostních soutěžích
Alžběta Pupíková - za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Zuzana Pernicová, Kateřina Vrátilová - za 1. místo na Mistrov-
ství ČR v estetické skupinové gymnastice

ii. stupeň:
6.A
Pavel Vala, Tomáš Vlk, ivan Bondyuk, Jakub Cáb – za 1. místo 
v celorepublikovém finále v házené mladších žáků „O novinářský 
kalamář“
Valentina Havlová - za 1. místo na Mistrovství ČR v estetické 
skupinové gymnastice, 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár 
rozhlasu“ a 5. místo v krajském kole atletického čtyřboje
Sabina Holišová - za 4. místo na Mistrovství ČR v estetické sku-
pinové gymnastice a výborný prospěch
Adéla Lojkásková - za 4. místo na Mistrovství ČR v estetické sku-
pinové gymnastice a samostatnou přípravu benefičního vystoupení
Barbora Cábová - za 4. místo na Mistrovství ČR v estetické 
skupinové gymnastice, 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár 
rozhlasu“, 5. místo v krajském kole atletického čtyřboje a samo-
statnou přípravu benefičního vystoupení
Eliška Konvičná - za 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár roz-
hlasu“ a reprezentaci školy v basketbalu  

6.B
Robert Šupola - za 3. místo na Zimních olympijských hrách mlá-
deže v závodě sdruženém
Kryštof Petružela – za práci pokladníka třídy
Jakub Glac – za vzornou práci pro třídu
7.A

Adam Fait - za 2. místo v okresním kole biologické olympiá-
dy a 1. místo v celorepublikovém finále v házené mladších žáků 
„O novinářský kalamář“
Daniel Vičan, Matyáš Juříček, Petr Kačmarik, Marian Galus, 
Matěj Rada, Yuriy Bondyuk, Jiří Polášek - za 1. místo v celore-
publikovém finále v házené mladších žáků „O novinářský kalamář“
Daniela Martinková - za 1. místo na Mistrovství ČR v estetické 
skupinové gymnastice a samostatnou přípravu benefičního vystou-
pení 
Martina Kovářová - za samostatnou přípravu benefičního vystou-
pení
Dominika Chudáčková - za 1. místo na Mistrovství ČR v estetic-
ké skupinové gymnastice, 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár 
rozhlasu“, 5. místo v krajském kole atletického čtyřboje a samo-
statnou přípravu benefičního vystoupení  
Dora Zemanová - za 5. místo v krajském kole atletiky „Pohár roz-

hlasu“ a 5. místo v krajském kole atletického čtyř-
boje  
Michaela Šustáčková - za 5. místo v krajském kole 
atletiky „Pohár rozhlasu“ a samostatnou přípravu 
benefičního vystoupení
iveta Mikulenková - za 5. místo v krajském kole at-
letiky „Pohár rozhlasu“, 5 místo v krajském kole at-
letického čtyřboje a reprezentaci školy v basketbalu

7.B
Lukáš Bill - za 3. místo v krajském kole biologic-
ké olympiády, 3. místo v krajském kole Eurorebus  
a 3. místo v krajském kole literární soutěže „O po-
klad strýca Juráša“
Matěj Vala - za reprezentaci školy v biologické

                       olympiádě
Andrea Ovčáčková - za 2. místo v krajském kole literární soutěže 
„O poklad strýca Juráša“ 

8.A
Barbora Bergová - za 1. místo na Mistrovství ČR v estetické 
skupinové gymnastice a reprezentaci školy v zeměpisné soutěži 
Eurorebus
Tereza Hrachovcová - za 1. místo na Mistrovství ČR v estetické 
skupinové gymnastice
Simona Titkova - za 1. místo na Mistrovství ČR v kickboxu, 
5. místo v celorepublikovém finále atletického čtyřboje a 6. místo 
v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“
Karolína Holčáková - za 5. místo v celorepublikovém finále at-
letického čtyřboje a 6. místo v krajském kole atletiky „Pohár roz-
hlasu“
Jolana Mizerová - za 1. místo na Mistrovství ČR v házené, 
5. místo v celorepublikovém finále atletického čtyřboje, 6. místo 
v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“ a reprezentaci školy 
v basketbalu
Dominik Orság - za 3. místo v celorepublikovém finále atletické-
ho čtyřboje a 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“
Josef Mach - za 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“ 
Dominik Havran - za 2. místo v krajském kole v házené starších 
žáků a 3. místo v krajském kole v basketbalu
Tomáš Štverák, Dan Korger, Kryštof Dubaj - za 2. místo v kraj-
ském kole v házené starších žáků
Petr Divín - za reprezentaci školy v soutěži Eurorebus
Tomáš Cáb - za 3. místo v celorepublikovém finále atletického 
čtyřboje, 2. místo v krajském kole v házené starších žáků, 3. místo 
v krajském kole v basketbalu, 3. místo v krajském kole atletiky 
„Pohár rozhlasu“, 1. místo v krajském kole literární soutěže „O po-
klad strýca Juráša“ a reprezentaci školy v soutěži Eurorebus

8.B
Taťána Jurčíková - za 1. místo na Mistrovství ČR v kickboxu
Petra Šejstalová - za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole 
biologické olympiády
Lucie Pernicová - za 5. místo v celorepublikovém finále atletic-
kého čtyřboje a 6. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“
Stanislav Ondřej - za 2. místo v krajském kole literární soutěže 
„O poklad strýca Juráša“

9.A
Michael Sedláček - za 3. místo v celorepublikovém finále atle-
tického čtyřboje, 2. místo v krajském kole v házené starších žáků, 
3. místo v krajském kole v basketbalu a 3. místo v krajském kole 
atletiky „Pohár rozhlasu“
Patricie Chudáčková - za vynikající studijní výsledky a práci 
pro hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“
Natálie Juříčková - za 6. místo v krajském kole atletiky „Pohár 
rozhlasu“, práci pro hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“ a ve-
dení tanečního kroužku Big Bang při školním klubu ZŠ
Lukáš Konečný - za 3. místo v krajském kole v basketbalu 
a 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“
Petr Kovanda - za 3. místo v celorepublikovém finále atletického 
čtyřboje, 3. místo krajském kole v basketbalu, 2. místo v krajském 
kole v házené starších žáků, 3. místo v krajském kole atletiky „Po-
hár rozhlasu“ 
Štěpán Krůpa - za 2. místo v krajském kole v házené starších žáků 
a 3. místo v krajském kole v basketbalu
David Petřek - za 2. místo v krajském kole v házené starších žáků 
a 3. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhlasu“
Nikola Křenková - za dobré studijní výsledky, za práci pro třídu 
a pro hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“  
Aleš Matejovič, Lukáš Němec - za 2. místo v krajském kole v há-
zené starších žáků
Karla Martinátová - za 5. místo v celorepublikovém finále atle-
tického čtyřboje, 6. místo v krajském kole atletiky „Pohár rozhla-
su“, reprezentaci školy v basketbalu a práci pro třídu
Adéla Pokoráková - za obětavou práci pro mladší spolužáky a ve-
dení kroužku aerobiku při školní družině  ZŠ
Lucie Mičkalová - za 6. místo v krajském kole atletiky „Pohár 
rozhlasu“ a vedení kroužku aerobiku při školní družině  
Tereza Smočková - za práci pro třídu a pro hnutí „Na vlastních 
nohou – Stonožka“  
Veronika Valchařová - za dobré studijní výsledky, práci pro třídu, 
pro hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“ a za práci ve výtvarném 
kroužku při školním klubu 
Radim Tejzr - za 2. místo v krajském kole v házené starších žáků, 
3. místo v krajském kole v basketbalu a 3. místo v krajské kole 
atletiky „Pohár rozhlasu“ 
František Vašut - za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích   
Štěpán Zeman - za 2. místo v krajském kole v házené starších 
žáků, 3. místo v krajském kole v basketbalu a vynikající studijní 
výsledky
Natálie Hoferová - za 6. místo v krajském kole atletiky „Pohár 
rozhlasu“ a reprezentaci školy v basketbalu  
Kryštof Havel - za 3. místo v celorepublikovém finále atletického 
čtyřboje, 2. místo v krajském kole v házené starších žáků, 3. místo 
v krajském kole v basketbalu, 3. místo v krajském kole atletiky 
„Pohár rozhlasu“, za reprezentaci školy v olympiádě z AJ, vyni-
kající studijní výsledky, práci pro třídu a uspořádání 5. benefice 
pro hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“ 
Tomáš Svák - za pracovitost, svědomitost a práci pro třídu  

9.B
Jakub Šimurda - za 1. místo na MČR dálkově řízených modelů 
aut, za reprezentaci školy v zeměpisné olympiádě, výborné studijní

výsledky po celou dobu školní docházky a péči o třídní knihu
Filip Ondřej - za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole 
biologické olympiády a výborné studijní výsledky po celou dobu 
školní docházky
Pavel Gazda, Jan Vala - za 3. místo v krajském kole atletiky „Po-
hár rozhlasu“   
Adam Smetana - za reprezentaci školy v literárních soutěžích, po-
moc se zvukotechnikou v dramatickém kroužku a obětavou práci 
pro třídu
Renata Urbanová, Edita Mizerová - za reprezentaci školy 
ve sportovních soutěžích  
Helena Adámková - za pomoc při doučování anglického jazyka 
integrovaného spolužáka  
Dominika Ovčáčková - za 3. místo v krajském kole literární sou-
těže „O poklad strýca Juráša“, reprezentaci školy ve výtvarných 
soutěžích, obětavou práci pro třídu a pomoc při doučování anglic-
kého jazyka integrovaného spolužáka  
Kateřina Holišová - za reprezentaci školy ve vědomostních sou-
těžích  
Natálie Maléřová - za 2. místo v krajském kole literární soutěže 
„O poklad strýca Juráša“ a vedení kroužku aerobiku při školní dru-
žině ZŠ
Eliška Panáková - za reprezentaci školy v literárních soutěžích 
a výborné studijní výsledky  
Pavlína Petřeková - za 6. místo v krajském kole atletiky „Pohár 
rozhlasu“    
Veronika Pupíková - za výborné studijní výsledky   
Lucie Škrobáková - za reprezentaci školy v literárních soutěžích 
a výborné studijní výsledky  
Tereza Šrámková - za 1. místo v krajském kole literární soutěže 
„O poklad strýca Juráša“ a obětavou práci pro třídu  
Barbora Vašková - za reprezentaci školy ve vědomostních soutě-
žích a vedení tanečního kroužku Big Bang při školním klubu ZŠ 

Za Nadační fond ZŠ Zubří 
Mgr. Gabriela Cábová

Se strýcem Jurášem do Prahy
Když vloni v říjnu přišla paní učitelka s tím, že naše knihovna 
opět pořádá (stejně jako knihovny po celé republice) literární 
soutěž „O poklad strýca Juráša“ a že se do této soutěže zapojí 
i naše škola, tedy i naše třída, nebyl z toho nikdo moc nadšený. 
Naše letošní téma neslo název „Duben“ a mně se v hlavě začala 
pomalu rýsovat taková velikonoční pohádka. Velmi mě potěšilo, 
že jsem se jako jeden z oceněných (společně s několika kamarády 

ze školy) dostal do okresního kola a následně i do kola krajského. 
Řekl jsem si, krajem pro mě tato soutěž končí, ale nebylo tomu 
tak. Když jsem se jednoho květnového dne od knihovnice Lenky 
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dozvěděl, že jsem byl nominován do Prahy a že budu stejně jako 
dalších 11 mladých spisovatelů pasován na rytíře krásného slova, 
skoro jsem tomu nevěřil.
Pasování mělo proběhnout 1. června v Zrcadlové kapli v Klemen-
tinu. Přestože naše přání slunečného dne splněna nebyla a pršelo, 
i tak jsme se ráno s mojí mamkou a knihovnicí Lenkou vydali 
vlakem do Prahy. Pro jistotu jsme si přivezli i mapu, kdybychom 
se (nedejbůh) ztratili. Cestu jsme ale našli a teď už následoval ten 
očekávaný ceremoniál. Nejprve byl na řadě příchod těch nejvyš-
ších. Král s královnou, rytíř a rytířka vyhlíželi opravdu majestát-
ně. Pak začalo samo pasování. Já jsem přišel na řadu až poslední, 
takže se mi kolena třepala asi nejvíce z celého sálu. Společně 
s „námi dvanácti“ byli pasováni také spisovatel Miloš Kratochvíl 
a herečka Bára Hrzánová, ale i paní M. Čápová a H. Hanáčková 
z knihovny z Uherského Hradiště. Příjemným zakončením bylo 
pěvecké vystoupení souboru Nivnička.
Do nejbližšího vlaku domů nám zbývalo ještě dost času, proto 
jsme se vydali na prohlídku centra Prahy a výlet zakončili pozd-
ním obědem v KFC a zákuskem s kávou v kavárně. Domů jsme 
se vrátili všichni v pořádku a určitě jsme si dovezli doživotní zá-
žitky. 

Lukáš Bill

Výstava v kostele sv. Kateřiny
Po úspěšném projektu „Sv. Anežka Česká“ se Stonožka rozhodla 
vyhlásit další výtvarnou soutěž, tentokrát k nadcházejícímu vý-
ročí příchodu sv. Konstantina-Cyrila a Metoděje na Velkou Mo-
ravu. Tuto soutěž opět zaštítil sám Dominik kardinál Duka OP 
a dokonce Jeho Eminence kardinál Ravasi, předseda Papežské 
rady pro kulturu, udělil „záštitu Papežské rady pro kulturu pro-

jektu výtvarné soutěže 
Po stopách Konstanti-
na a Metoděje“.
Žáci 7. – 9. ročníku 
ZŠ a děti z výtvar-
ných kroužků školního 
klubu během tohoto 
školního roku vytvá-
řeli opravdu krásná 
díla. Některá z nich 
mají tu nejvyšší pro-
fesionální úroveň. 
Musím obdivovat 
ikony Míši Valchařo-
vé (6.B – kroužek), 
Veroniky Valchařové 
(9.A – kroužek) a Pav-
ly Sobotkové (8.B 
– kroužek) a zároveň 
i vynikající vedení Jar-
ky Juříčkové. Ale ani 

v hodinách VV se mnozí žáci nenechali zahanbit, a tak do Prahy 
posíláme 58 těch nejlepších prací. Snad se nám opět podaří získat 
nějaká (doufejme i nejvyšší) ocenění.
Žáci si mohli prověřit a rozšířit své znalosti o věrozvěstech. Ně-
které třídy vytvořily i více děl – 8.B a 9.A po dvou, 9.B dokonce 
tři. Docela mě pobavilo, když mi to deváťáci na rozlučkovém 
plese pěkně (a po právu) „nandali“ – jejich práce, zvláště práce 
9.B, jsou totiž opravdu skvělé. Poprali se s technikami i námětem, 
pohráli si se starými listinami s iniciálami, vytvářeli kouzelné ka-
šírované plastiky. A příšerná Dufková po nich ještě chtěla, aby 
po sobě umyli štětce! 

Protože nás naše zkuše-
nosti s mizivou návštěv-
ností výstav dětských 
prací na Petrohradě již 
před lety nasměrovaly 
do kostela sv. Kateřiny, 
kde co dva roky pořádá-
me pro veřejnost vánoční 
přehlídky, požádala jsem 
pana děkana Janečku 
o dovolení uspořádat vý-
stavu prací opět v koste-
le. Velmi ochotně souhla-
sil, a tak se mohli alespoň 
věřící po mších podívat 
na výběr dětských vý-
tvorů a snad i obdivovat 
jejich krásu. 
Teď už práce čeká jen 

cesta do Prahy a vyhodnocení našeho celoročního snažení. Držte 
nám palce!

Helena Dufková

Divadelní Brno
Ve dnech 21. - 22. června 2012 jsme my, žáci dramaťáku ZŠ Zub-
ří, opět měli možnost navštívit Brno. Celkem se exkurze účastnilo 
20 dětí a naše paní učitelky Kateřina Gazdová a Lucie Mořkov-
ská. Nejdřív jsme se porozhlédli po Brně z vyhlídky zvané Petrov 
a navštívili krásnou katedrálu sv. Petra a Pavla. Poté jsme měli v 
centru rozchod na oběd, protože dlouhá cesta vlakem a velké hor-
ko vyčerpává a rychle ubývají síly. Do našeho hotelu jsme museli 
jet tramvají. Opět velké horko a dlouhá cesta nás vysílily, a proto 
jsme si rádi lehli do našich hotelových postelí. Moc jsme si ale 

neodpočinuli, protože nás čekalo divadelní představení - muzi-
kál Pokrevní bratři v Městském divadle. Všichni jsme s údivem 
otevřenými ústy pozorovali to umění. Ten sebevědomý pohyb na 
pódiu! A žádný stud - to jsme obdivovali asi nejvíce. Strhující 
příběh v nás zanechal krásný dojem a zážitek. Po představení 
jsme se museli dostat přes noční Brno na nádraží a do hotelu. To 
už sice nebyl úžasný zážitek, ale to asi k Brnu patří. Druhý den 
jsme strávili v zákulisí Městského divadla a poté na představení 
Střední školy uměleckomanažerské. Obě dvě návštěvy byly vel-
mi zajímavé. Mohli jsme porovnat vybavení brněnského divadla 
s naším Klubem a pak divadelní představení a naše zkušenosti se 
zkušenostmi žáků střední školy se zaměřením na herectví. 
Takové exkurze by se mohly uskutečňovat častěji, protože jsou 
velmi zábavné, zajímavé a hlavně plné informací a zkušeností.

Dominika Ovčáčková, 9.B

Kultura

Republikové finále atletického čtyřboje
v Břeclavi za účasti dvou družstev 
ZŠ Zubří
Ve dnech 14. a 15. června 2012 proběhlo v Břeclavi republikové 
finále (RF) atletického čtyřboje základních škol. Ze 128 úplných 
základních škol Zlínského kraje se do tohoto finále probojovala 
jako vítězové krajského kola obě družstva ZŠ Zubří – družstvo 
starších žáků a starších žákyň. Velkým sportovním úspěchem 
byla už účast dvou družstev z jedné základní školy. Družstvo star-
ších žáků (trenér p. uč. M. Šíra) závodilo v tomto složení: Kryštof 
Havel, Michael Sedláček, Petr Kovanda (všichni 9.A), Tomáš 
Cáb, Dominik Orság (oba 8.A). Družstvo starších žákyň (trenér-
ka pí. uč. G. Cábová) si vybojovalo postup do Břeclavi v tomto 
složení: Jolana Mizerová, Karolína Holčáková, Simona Titkova 
(všechny 8.A), Lucie Pernicová (8.B) a Karolína Martinátová 
(9.A). A jak to dopadlo?
Po slavnostním zahájení na atletickém stadionu TJ Lokomotiva 
Břeclav, kde v kategorii starších žáků startovalo za každý kraj 
ČR jedno družstvo (tj. 14 družstev) a v kategorii starších žákyň 
startovalo 13 družstev, začal pro zuberské atlety jejich životní 
závod. Starší žákyně začínaly sprintem (60 m), pak se přesunu-
ly na skokanské disciplíny (dálka, výška), následoval vrh koulí 
a hod míčkem a celý čtyřboj děvčata uzavírala během na 800 m. 
Starší žáci závodili v tomto pořadí: sprint (60 m), vrh koulí a hod 
míčkem, skokanské disciplíny (dálka, výška) a nakonec je čekal 
vytrvalostní závod na 1 000 m. Nejen jako zástupci Zlínského 
kraje, ale také jako vyslanci malého valašského městečka se naši 
žáci neztratili. V jednotlivých disciplínách se někteří dostali mezi 
nejlepších 10 atletů a někteří vystoupali až na stupně vítězů. 
Po náročném vícebojařském závodění družstvo starších žáků zís-
kalo 8 716 bodů a tím si vybojovalo bronzové medaile a pohár 
za 3. místo v republikovém finále atletického čtyřboje pro rok 
2012. Děvčata se při své historicky první účasti na RF nenechala 
zahanbit a ziskem 7 431 bodů skončila na krásném 5. místě. 

Výsledky: 
místo Starší žáci Starší žákyně
1. ZŠ Ústí nad Orlicí (9 290 b.) ZŠ Englišova Opava (8 687 b.)
2. ZŠ Englišova Opava (9 288 b.) ZŠ  Na Dlouhých, Plzeň (8 097 b.)
3. ZŠ Zubří (8 716 b.) ZŠ Týnská Třebíč (8 015 b.)
4. ZŠ Slavonice ZŠ Šumperk (7 802 b.)
5. ZŠ Moskevská Kladno ZŠ Zubří (7 431 b.)
6. ZŠ Bílá cesta Teplice ZŠ J.A.Komenského Milevsko
7. ZŠ Jablonné v Podještědí ZŠ Chlumec
8. ZŠ Slovácká Břeclav ZŠ Karlovy Vary
9. Gymnázium Domažlice ZŠ Dobříš
10. ZŠ Karlovy Vary ZŠ Týniště nad Orlicí
11. ZŠ Olomouc ZŠ U lesa Nový Bor
12. Gymnázium Dvůr Králové ZŠ Slovácká Břeclav
13. ZŠ Karlovy Vary ZŠ T.G.M Praha
14. ZŠ T.G.M Praha

Umístění mezi 10 nejlepšími atlety v jednotlivých disciplínách:

Starší žáci:
Tomáš Cáb (2. místo – hod míčkem – 75,53 m), Kryštof Havel 
(3. místo – skok vysoký – 176 cm), Petr Kovanda (4. místo – 
vrh koulí – 12,84 m), Michael Sedláček (5. místo – hod míčkem 
70,01 m)
Starší žákyně:
Jolana Mizerová (3. místo – 60 m – 8,32 s; 3. místo – vrh koulí 
– 9,58 m), Lucie Pernicová (4. místo – skok daleký – 461 cm), 
Karla Martinátová (7. místo – hod míčkem – 45,90 m).

Všem atletům děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy 
a přejeme jim další tak skvělé nebo ještě lepší úspěchy nejen 
na poli sportovním.

G. C.
Ostatní výsledky na www.atletika.cz, fotografie ze závodu 
na www.zszubri.cz .

Zubří a Tokio propojila bílá nitka 
zuberské výšivky
(pokračování z titulní strany) 
Na plakátu, který Takeuchi Hidehito poslal paní Marii Pyrchalo-
vé, své učitelce vyšívání, je ve spodní a horní části vyobrazený 
vyšívaný kapesník. Vzor výšivky nakreslil a kapesník vlastno-
ručně zuberskou výšivkou vyšil sám pan Takeuchi Hidehito. 
Na zadní straně plakátu je povídání o zuberské výšivce a také 
o učitelce zuberského vyšívání paní Marii Pyrchalové. Právě 
díky jí pronikla sláva zuberské výšivky až do Japonska.
„S panem Hito jsem se seznámila před třemi roky v Praze na kraj-
kářských trzích, které se tam pořádají dvakrát do roka,“ uvedla 
paní Marie Pyrchalová. „Tehdy jsem tam byla s Irenkou Špani-
helovou. Pan Hito se přišel podívat na ruční práce. Většinou tam 
byli výrobci paličkované krajky, ale i jiných technik, zuberská 
výšivka byla jen jedna! 

Pan Hito stál nad námi víc 
jak dvě hodiny, jen se díval 
a díval, pak nás natáčel. 
Byl úplně uchvácený zu-
berskou výšivkou. Vymě-
nili jsme si vizitky, pak mi 
poslal fotky a já jsem mu 
nabídla, když se mu zu-
berská výšivka tak líbí, že 
mu pošlu rám a zuberskou 
výšivku ho naučím vyší-
vat. Hned nabídku přijal. 
Tak začalo učení prostřed-
nictvím internetu. Když 
měl vytahovat sítko, přijel 
na víkend do Zubří. Dvakrát 
nebo třikrát přijel do Brna 
na kurz. První dečku 

Obrázek Adély Pohorákové

Obrázek Michaely Valchařové Společné foto obou družstev ZŠ Zubří na republikovém finále atletického 
čtyřboje v Břeclavi

Foto Vlastislav Navrátil
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vyšíval asi dva měsíce. Když něco vyšije, pošle mi fotku a já mu 
k tomu řeknu, co by mohl třeba změnit nebo zlepšit. Musím říct, 
že vyšívá opravdu pěkně, dokonce líp, než některé paní, které na-
vštěvují mé kurzy v Brně. Pan Hito je opravdu znalec různých 
vyšívacích technik v České republice. Zná materiály od jehel po-
čínaje a různými druhy látek konče. Má také moc rád cimbálovou 
muziku a řekla bych, že jen podle fotografie dokáže určit kraj, od-
kud cimbálovka pochází. Pan Hito je velice pečlivý ve vyšívání.“
V jedné korespondenci Marii Pyrchalové pan Hito napsal: „Ten 
den, kdy jsem po prvé viděl zuberskou výšivku, si pamatuji velice 
dobře. Bylo to na krajkářských trzích v Praze. Až doposud jsem 
se jako japonský klavírista domníval, že bohatou, krásnou a peč-
livou výšivku mohla vyšívat jenom starší generace, jako před 
sto lety. Tam na pražských trzích jsem zažil dvoje překvapení: 
dosud nikdy jsem se nesetkal s takovou krásnou bílou výšivkou 
- a poznal jsem vyšívačku paní Marii Pyrchalovou, která dokáže 
zhotovit nejnáročnější výšivku. I proto jsem se začal učit vyší-
vat zuberskou výšivku. Samozřejmě zuberská výšivka je hodně 
náročná. Zpočátku to bylo pro mne moc těžké, ale díky učitelce 
paní Pyrchalové (často i prostřednictvím e-mailu), jsem dokázal 
zvládnout základní stupeň umění zuberské výšivky. 

Tady v Japonsku vyšívám dále a dále. Během svého koncertu 
vystavím v sále zuberskou výšivku, kterou jsem vlastnoručně 
vyšil, a také výrobky paní Marie Pyrchalové. Ukázalo se to být 
jako dobrý nápad pro prezentaci zuberské výšivky. Chci v tom 
pokračovat. Také bych chtěl uspořádat kurz zuberské výšivky zde 
v Japonsku, podobně jako je dělá paní Marie Pyrchalová v České 
republice. Jsem skutečně moc rád, že mohu alespoň něco udělat 
pro propagaci zuberské výšivky.“ Podepsán: „Takeuchi Hidehito 
(japonský klavírista), žák paní Marie Pyrchalové.“ Takto je zu-
berská výšivka obdivovaná i v Tokiu.
Jaká je budoucnost zuberské výšivky? V muzeu města Zubří je 
něco přes 140 výšivek. Téměř u každé výšivky je popis a kdo ji 
vyšíval, většina vyšívaček už nežije. „Nevím, jaká budoucnost 
zuberskou výšivku čeká,“ řekla paní Marie Pyrchalová. „Už 
šestým rokem vedu kurz v Brně, setkáváme se čtyřikrát do roka. 
Vždy přijde tak 8 - 10 žen. Do dalších let chci znovu otevřít kurz 
vyšívání i v Zubří.“
Nelze přesně určit, kdy historie zuberské výšivky začala, ale lze 
doufat, že ani s nástupem moderní doby zuberská výšivka neskon-
čí a pro potěchu lidí nejen v samotném Zubří a České republice, 
ale i jinde ve světě bude dál pokračovat. 

Richard Sobotka

Dni Moravskej kultúry V Palárikove
Bola sobota 23. júna a krásny slnečný deň vítal našich priateľov 
zo Zubří. Hodiny  ukazovali niečo po 10.00 hod., keď dva autobu-
sy zaparkovali  na parkovisku pred DK. Vrúcne uvítanie členiek 
Zväzu žien a Národopisného súboru BESKYD, vrelé objatia, ús-
mev a smiech sa niesli celým domom kultúry.  Samotné uvítanie 
umocnili starosta obce Bernard Roštecký, Alžbeta Jankulárová, 
členky výboru Jednoty dôchodcov a pracovníčky DK. Slávnostná 
recepcia poriadaná v sobotu 23. júna pre našu vzácnu návštevu 
prevoňala celú spoločenskú sálu omamnými vôňami dobrôt do-
mácej výroby. Ponukový stôl s jedlom pripravili pracovníčky DK 
a členky JD. Nekončiaca debata, spomienky a odovzdávanie spo-
mienkových predmetov, tak ubehol obedňajší raut. Popoludnie 
bolo spríjemnené návštevou a prehliadkou kostola, kde pán farár 
prijal návštevu pekným slovom a oboznámil nás s históriou kos-
tola. Ďalej nasledovala prechádzka po parku, kde naši hostia mali 
možnosť prezrieť si aj kaštieľ. Následoval návrat do DK, kde už 
boli pripravené sladké dobroty z domácich kuchýň našich členiek 
JD. Ďalším programom bol presun do areálu OTJ. Slávnostný 

večer začal o 16.00 príhovorom starostu obce. Vystúpenie Valaš-
ského súboru piesní a tancov Beskyd roztancovalo návštevníkov 
podujatia. Dobrá nálada vládla počas celého večera. Atmosféru 
dopĺňal dobrý guláš, ktorý ponúkalo poľovné združenie Bažant, 
a haláslé od p. Dorníka. Pre našich vzácnych hostí sme pripravili 
ľudovú veselicu, ktorú odohrala hudobná skupina Rytmik. Spe-
váčka hudobnej skupiny  Erika Galbavá svojím spevom očarila 
a hudobná skupina dostala pozvanie do Zubří. Priateľské posede-
nie v kruhu „ rodiny“, ako sme sa nazývali, trvalo do neskorých 
nočných hodín. Ako prvé návštevu ukončili členky Zväzu žien 
a chváli, nekonečné ďakovanie a objatia na rozlúčku nemali kon-
ca kraja. Na OTJ však aj naďalej zneli piesne, ktoré roztancovali  
členov súboru Beskyd. V takomto veselom duchu sa dotancova-
li až k záveru večera. Bolo okolo polnoci a nastal čas rozlúčky. 
Posledné zamávanie na rozlúčku a naši hostia sa vybrali domov. 
Takáto krásna a plná zážitkov bola sobota.

Nedeľné ráno 24. júna plné 
povinností nastalo o 8.00 
hod. Medzi ďalšími hosťa-
mi zo Zubří bol aj starosta 
tejto obce Jiří Randus. Pri-
šiel spolu s členkami Chrá-
mového zboru. Pre hostí 
sme prichystali raňajky, 
ktoré po dlhej ceste všetci 
uvítali. Prišiel čas pobrať 
sa na svätú omšu, počas 
ktorej spievali členky Chrá-
mového zboru zo Zubří. 
Nedeľné predpoludnie bolo 
obohatené slávnostným ot-
vorením výstavy zuberskej 
výšivky a prútikárskych 
výrobkov. Kurátorka výsta-

Foto Richard Sobotka: Marie Pyrchalová při vyšívání

vy oboznámila návštevníkov s tradíciou a technikou vyšívania. 
Som nesmierne rada, že sa nám podarilo zapožičať tieto nádherné 
poklady nesmiernej hodnoty. Príhovor starostu Zubří nám pripo-
menul, že je to už osem rokov,  čo sa u nich usporiadali Dni slo-
venskej kultúry. Ako ten čas letí. Ale priateľstvá naďalej ostávajú 
a pretrvávajú. Nastal čas obeda a potom prekvapenie. Pódium DK 
zaplnil spevokol  Chrámového zboru, ktorý nám pripravil neopa-
kovateľný zážitok ako poďakovanie pre usporiadateľov, teda aj 
nás. Nasledovala prechádzka po dedine. Po nej prišlo malé ob-
čerstvenie v podobe melónov a sladká bodka v podobe zákuskov. 
Opäť dobrý pocit z krásneho a vydareného dňa.  Rozlúčka s pri-
ateľmi a popriatie šťastnej cesty domov bola posledný moment 
tohto jedinečného podujatia. Bolo nám cťou privítať vás u nás 
doma a cítiť sa ako v kruhu rodiny. Poďakovanie chcem vyjadriť 
starostovi obce Zubří za ochotu spoluorganizovať takéto krásne 
podujatie.

Marta Révaiová

Zuberská výšivka - zhmotnená 
a zdokonalená krása snehových vločiek
Žiarivobelostnú krásu, neuveriteľne jemnú, majstrovsky precíznu 
zuberskú výšivku svojou  variabilitou a prepracovanosťou vzorov 
môžeme smelo prirovnať k dokonalosti a nádhere snehových vlo-
čiek. Ba dokonca, výšivka je krajšia, lebo prísne geometrické tvary 
snehovej vločky zuberské ženy zjemnili kvietkami a kyticami kve-
tov. Zuberská výšivka  má oproti snehovej vločke aj obrovskú vý-
hodu - nie je pominuteľná, poteší oko obdivovateľa desiatky rokov. 
Excelentné výšivky zuberských žien mali možnosť obdivovať 
i naši obyvatelia na výstave, ktorá bola pri príležitosti Dní morav-
skej kultúry inštalovaná v našom Dome kultúry. 
Slávnostnému otvoreniu výstavy v nedeľné predpoludnie 24. júna 
2012 predchádzal duchovný zážitok, ktorý účastníkom svätej omše 
v našom farskom kostole pripravil chrámový zbor zo Zubří. Vzácni 
priatelia zo Zubří, vedený starostom p. Jiŕím Randusom, sa v druž-
nej debate s predstaviteľmi našej obce spolu s ostatnými Palárikov-
čanmi presunuli do kultúrneho domu. 

Po príhovoroch starostov spriatelených obcí zanietene o histórii 
zuberskej výšivky informovala pani Marie Pyrchalová, vedúca 
kurzov zuberskej výšivky. Ako pani Pyrchalová zdôraznila, zuber-
ská výšivka je veľmi jemná práca a nemôže sa jej venovať, kto 
nemá anjelskú trpezlivosť a lásku k tomuto umeniu. Jej slová po-
tvrdila aj pani Hrachovcová, jedna z aktívnych vyšívačiek, ktorá 
na otvorení výstavy záujemcom so skromnosťou vysvetľovala, ako 
výšivka vzniká. Privádzala do úžasu aj naše skúsené vyšívačky, 
keď im povedala, že to, čo vyzerá ako filigránska čipka je v sku-
točnosti výšivka na najjemnejšom plátne. Jednou nitkou zo šes-
ťnitkovej vyšívacej bavlny Mulinky sa obšívajú tri či štyri nitky 
na ráme napnutého plátienka, potom sa stred vzoru vyrezaním 
zbaví zbytočných nitiek, alebo sa do milimetrových okienok ešte 
vyšije malilinký vzor. 

Jednoducho -  precízna, neuveriteľne zdĺhavá  práca, pri ktorej tre-
ba nielen trpezlivosť a cit pre krásu, ale i dobré oči a pevnú ruku. 
Cena každej zuberskej výšivky je nevyčísliteľná, lebo i pri tej na-
jmenšej vyšívačka strávila nie hodiny, ale dni či roky čistej práce. 
Škoda iba, že sa nezachovali celovyšívané pôvodné slávnostné 
kroje, pretože sa v nich zuberské ženy dávali pochovať. 
Je obdivuhodné, že sa i v tejto veľmi rýchlej dobe venujú zuberskej 
výšivke mnohé ženy a vďaka kurzu pani Pyrchalovej je nádej, že 
neupadne do zabudnutia.
Krásu zuberskej výšivky v Dome kultúry dopĺňala i expozícia 
venovaná šikovnosti zuberských mužov – slávnym brezovým 
metlám. Výroba metiel v minulosti bola vždy záležitosťou celej 
rodiny a všetci jej členovia mali v nej svoje miesto. Teraz sa jej 
venujú takmer výlučne iba muži. Na výstave boli prezentované 
metly majstra Jiřího Ondřeja, nositeľa tradície tohto ľudového re-
mesla. Materiál potrebný k viazaniu metiel si zabezpečuje na jeseň 
a v zime, kedy si z vyhliadnutých stromov nareže vhodné vetvičky, 
z ktorých po roztriedení podľa stáročne overených postupov viaže 
metlu. Hotové metly sú žiadané i v súčasnosti, pretože „do zodreti-
a“vynikajúco zametajú najmä hospodárske dvory, ale sa používajú 
aj ako dekorácia víkendových chalúp či usadlostí.
Ďakujeme našim priateľom zo Zubří za nádherné a vzácne expo-
náty zuberskej výšivky a remeselne dokonalé metly, ktoré potešili 
oči všetkých návštevníkov výstavy, nešetriacich slovami hlbokého 
uznania k práci a šikovnosti zuberských žien a mužov. 

ing. Alžbeta Husková, členka obecnej rady

Sto noh
Široké spektrum nejrůznějších vystoupení nabídl taneční projekt, 
který měl přiblížit činnost souborů ze Zubří. Název STO NOH ne-
odpovídal pouze možnému počtu končetin vystupujících, byl také 
symbolem hnutí Stonožka, na jehož podporu šel výtěžek ze vstup-
ného, který činil 2 250 Kč. 
Mezi účinkující patřily skupiny s moderními tanci street dance 
(Big Bang, Quo Vadis), zuberské gymnastky, (mini)tanečnice mini 

aerobicu a také valašský folklórní soubor Beskyd. Některé ze sku-
pin se na pódiu představily hned několikrát. Gymnastky naopak 
předvedly sestavy různých věkových kategorií. Mezi nimi se obje-
vily také mistryně ČR ve věku 12 - 14 let. Projekt vymyslela a re-
alizovala taneční instruktorka a choreografka Nikola Lesná, která 
se také aktivně účastnila vystoupení se svojí skupinou Quo Vadis. 
Pochvalovala si nejen jednotlivá vystoupení, ale především hladký 
průběh akce a spolupráci s ostatními trenéry a vedoucími oddílů.
Největší počet diváků byl z řad rodičů, kteří přišli podpořit své 
(více či méně odrostlé) ratolesti. Vystoupení v dalších letech jsou 
na zvážení organizátorů. Tato akce však ukázala, že v Zubří ne-
máme jen špičkové házenkáře, ale také mnoho mladých nadaných 
tanečníků.

Jaroslav Krbec
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Prázdniny se pomalu přehoupnou do své druhé poloviny. 
Věřím, že navštěvujete řadu zajímavých festivalů, koncertů, 
divadelních představení, výstav či tvůrčích dílen pod širým 
nebem v blízkém i vzdáleném okolí. Doufám, že jednou se 
i nám v Zubří podaří zpestřit prázdninové měsíce atraktivním 
programem.  Prozatím neleníme a snažíme se Vám přichystat 
pestrou směsici kulturních zážitků na dobu, kdy už nebude 
takové horko a příroda se obarví podzimními barvami. 

Den města Zubří
Již 8. září se můžete těšit na DEN MĚSTA ZUBŘÍ, který se v pří-
padě hezkého počasí uskuteční v centru Zubří na místě starého 
házenkářského hřiště. Kdyby nám náhodou chtělo nebe plakat, 
schováme se i s celým programem do zuberské haly.
Ani se tomu nechce věřit, ale tento rok si připomínáme již 
10. výročí ustanovení Zubří městem. Ať si kdo chce co chce říká 
a škodolibě, až ironicky se názvu MĚSTO usmívá, pro nás je to 
přinejmenším důvod k oslavě a k připomenutí toho, co v novoro-
zeneckém, kojeneckém, batolecím, předškolním a raném školním 
věku naše MĚSTO a jeho občané zvládli a dokázali. 

Mezi narozeninovými gra-
tulanty nebudou chybět 
místní soubory a složky 
(Zubřanka, Swing band 
Zubří Jindřicha Dořičáka, 
VSPT Beskyd, házenkáři, 
myslivci, hasiči a další), 
vzácní hudební hosté Pa-
vel Novák ml. se svou ka-
pelou FAMILY a pražské 
nezapomenutelné herecké 
vokálně-instrumentální 
kvarteto HAMLETI (Aleš 
Háma, Hardy Marzuki, Ja-
kub Wehrenberg a Dalibor 
Gondík), ale také přátelé 
z partnerského Palárikova. 
V komponovaném pořadu 
Katky Gazdové se předsta-
ví nejtalentovanější mladí 

zuberští zpěváčci, herci, tanečníci a muzikanti. Můžete se těšit 
též na odhalení obřího dortu, házenkářskou exhibici či ukázky 
lidových řemesel. Spousta zábavy, her, soutěží a atrakcí čeká 
i na děti. 
U příležitosti konání DNE MĚSTA připravují členové Muzejní 
rady výstavu „JAK SE ŽILO, JAK SE ŽIJE?“ a Město Zubří vy-
dává speciální přílohu Zuberských novin věnovanou posledním 
10 letům svého vývoje.

LP

Akademie 3. věku
Milí akademici, sama jsem velmi potěšena, že Vaše studijní nad-
šení nás vede k tomu, abychom od září otevřeli již 5. ročník Vaší 
akademie, v rámci níž poznáváte, objevujete, učíte se a vzdělává-
te v rozličných oborech. Věřím, že společně tento finální ročník 
zvládneme a úspěšně se propracujeme až k slavnostní promoci.
Nebudeme Vás zkoušet ani jinak prověřovat Vaše nabyté znalos-
ti. Pro nás je největším zadostiučiněním Vaše pravidelná účast 
na jednotlivých přednáškách. Připravujeme pro Vás studijní inde-
xy, o nichž se dozvíte již v příštím čísle Zuberských novin.

Zatím Vás mohu lehce na-
vnadit na to, co nás na pod-
zim čeká. Zářijovou akade-
mií Vás provede sám pan 
farář Karel Janečka, jenž 
své vyprávění věnuje zapo-

menutým památkám regionu. Následující dva měsíce jsme se roz-
hodli uspořádat pro Vás minikurz tvůrčí fotografie. Pavel Czinege 
a jeho přátelé z rožnovského fotografického spolku Vás provedou 
taji klasické i digitální fotografie a co víc, vše si prakticky vy-
zkoušíme. Pokud počasí dovolí, vydáme se i ven. „Zazpíváme si,“ 
ozývá se často z lavic dálkových studentů truchlících po zážitcích 
hudební výchovy. A Vy nebudete ochuzeni ani o tento zážitek. 
V rámci prosincové Akademie se budeme spolu s paní Drahuškou 
Klimkovou věnovat vánočním koledám. 
Těšíme se na Vás. 

LP

Od Dvořáka přes Maláska 
až po Kolbabu …
Klub Zubří čeká na podzim čilý ruch. Už v září Vás jistě rozesmě-
je Chudák Harpagon v podání milovaného komika Josefa Dvo-
řáka a jeho divadelního ansámblu. V říjnu se nejprve společně 

ponoříme do jazzového rytmu ve vytříbené hudební společnosti 
v čele se skladatelem a klavíristou Petrem Maláskem. Dále se 
můžeme těšit na více než slibné spojení, které představuje ten-
to prostý součet: francouzský dramatik + tématika lásky + Karel 
Roden a Jana Krausová v hlavních rolích. Z této jednoduché rov-
nice Vám nemůže vyjít nic jiného než fantastický divadelní záži-
tek ukrytý v jednoduchém názvu divadelní komedie „O lásce“. 

Říjnový kulturní program 
završí cestovatel rádia Im-
puls, ten, z jehož přednášek 
se prakticky nedá odejít. 
Ten, jehož vypravěčský dar 
je korunován a zhodnocen 
uměním zachytit objekti-
vem fotoaparátu nálady, 
pocity, výjevy i události 
z celého světa. Už víte, 
o koho se jedná? 31. října 
se o své zážitky z cestování 
přijede podělit fotograf Jiří 
Kolbaba. 

V listopadu pro Vás máme připravenu opravdovou hudební la-
hůdku, něco, čím Vám jistě uděláme velikánkou radost. Ale toto 
překvapení si necháme až do příštího čísla Zuberských novin. 
Prosinec už tradičně voní vánoční atmosférou. Mimo jiné se mů-
žete těšit na Vánoční jarmark, klavírní koncert žáků Ireny Benové 
či slavnostní koncert Swing bandu Jindřicha Dořičáka.
Těšíme se na Vaši účast na jednotlivých akcích, stejně jako 
i na Vaše reakce, přání a stížnosti, které nám mohou významně 
usnadnit dramaturgii v příštím roce. 

LP

PřiPRAVUJEME Budoucnost kina
Ani milovníci stříbrného plátna nepřijdou úplně zkrátka. Je prav-
dou, že naše kino již nějaký pátek nesplňuje nároky průměrného 
diváka a s filmy za Vámi přicházíme zpravidla v době, kdy už 
jste je dávno viděli v některém z digitalizovaných kin, v horším 
případě v pohodlí svého domova na Vašem domácím kině, nic-
méně i s tímto se pokusíme v tomto roce zabojovat. Digitalizace 
představuje náklady, které by městský rozpočet v současnosti 
neunesl, avšak přistupujeme alespoň k částečnému řešení stávají-
cích problémů. Letos na podzim dojde k modernizaci technické-
ho zařízení kina v takovém rozsahu, že budeme schopni promítat 
filmy z DVD a Blu-ray nosičů. V souvislosti s úpravami dojde 
také ke zkvalitnění přenosu zvukové stopy. Prosíme tímto o Vaši 
shovívavost a víru v lepší zítřky. Chceme, aby naše kino zůstalo 
živým kulturním stánkem, do něhož se budete rádi vracet.

LP

Josef Divín vystavuje ve Valašském Meziříčí
Ve dnech 19. 7. – 7. 10. 2012 můžete navštívit výstavu „hvěz-
dy – kříže – zahrady“ Josefa Divína ze Zubří. Jedná se o skle-
něné obrazy, které jsou vystaveny v zámku Kinských Valašské 
Meziříčí. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 – 17. hod.

Uhlířka aneb holubinka namodralá 
(Russula cyanoxantha)
Je to velmi dobrá jedlá houba, vhodná k jakýmkoli kuchyňským 
úpravám. Roste od června do října v listnatých, jehličnatých 
i smíšených lesích, hlavně pod duby a buky.
Její až 16 cm široký klobouk bývá v mládí polokulovitý, pak 
se otevírá a mívá uprostřed mělkou prohlubeň. Barevně je klo-
bouk velmi proměnlivý. Převládají odstíny modré, modrofialové 
a modrozelené barvy, na některých místech bývá barva vybled-
lá. Proto můžeme vidět plodnice s kloboukem zbarveným růžo-
vě, olivově, okrově i žlutě. Třeň je 5 - 10 cm dlouhý a až 3 cm 
tlustý, bílý. 

Určovacím znakem u holubinky namodralé jsou velmi pružné, 
nelámavé lupeny. Přejedeme-li po nich prstem, nelámou se, ale 
ohýbají. Na dotyk se zdají mastné a někteří houbaři je označují 
jako „špekové“. Ostatní holubinky mají lupeny křehké, lámavé, 
jako např. jedlá holubinka mandlová nebo jedlá holubinka bu-
kovka, které je možné s holubinkou namodralou zaměnit.
Při rozlišení jedlých a nejedlých holubinek (opravdu jen holu-
binek!) nám pomůže jejich chuť. Druhy palčivé či hořké jsou 
nejedlé, druhy s mírnou, příjemnou chutí jedlé. 

Holubinky ale raději neochutnáváme (ani nezkoušíme jejich 
vůni) v místě lupenů. Jsou zde uloženy výtrusy, které mohou 
být zdrojem alergických potíží. Nejlépe je sloupnout kousek ků-
žičky klobouku a malý kousek plodnice ukousnout a převalovat 
v ústech. Nechat kousek v ústech déle je jistější, protože se pal-
čivá chuť může projevit později. Nepříjemná palčivost v ústech 
pak ale mnohdy dlouho přetrvává. Pokud byste brali do rukou 
palčivý druh holubinky, dejte pak pozor na promnutí očí nebo 
nosu.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Nevšední úlovek
Před necelými dvěma měsíci jsem byla svědkem nevšedního 
a zcela náhodného nálezu, který učinil Ing. V. Krupa. V zuber-
ském úseku Rožnovské Bečvy vylovil obří škebli rybničnou 
(Anodonta cygnea). Jednalo se opravdu o neobvykle velkého 
sladkovodního mlže, jehož lastura měřila 15,5 cm.
Fotografie, které pořídil p. M. Stošek, byly zaslány ČSOP Sa-
lamandr k posouzení, dle jejich odpovědi se však nejedná o nic 
výjimečného.  Jde sice o velký exemplář, ale momentálně se dají 
najít i v jiných lokalitách. 

„Škeble ryb-
ničná má dvě 
lastury tvořené 
z chitinu, vápen-
ce a perleťovi-
ny. Pohybuje se 
pomocí svalnaté 
nohy. Ve vodě se 
z části zahrabá-
vá do písku nebo 
bahna. Je velmi 
citlivá na zne-
čištění vody. 

Dožívá se 5 – 15 let, dle podmínek.  Živí se filtrováním vody – 
planktonem.  Škeble jsou za normálních podmínek odděleného 
pohlaví. K oplodnění vajíček dochází uvnitř pláště a až 600 000 
larev tráví první rok života na žaberních lupenech rodiče. Larvy 
mají lepkavé vlákno a malou ozubenou skořápku. Určitou dobu 
cizopasí na kůži nebo žábrách ryb. Chovat tento druh je možno 
v rámci záchranných programů. Jedná se o chráněný druh!“ 
(zdroj: Wikipedie)
Každopádně, nikdy v životě jsem tak velkou škebli rybničnou 
neviděla a jednoznačně tento nález ukazuje na slušnou kvalitu 
vody Rožnovské Bečvy.
Panu Stoškovi ještě patří dík za to, že tuto škebli přenesl na bez-
pečné místo, protože právě v oblasti nálezu mělo v nejbližší 
době dojít k opravám splavu těžkými bagry a jeřáby. Škeble by 
tento zásah asi nepřežila.

Eliška Divínová

Potvrzuji informaci ČSOP – pokud byste se prošli kolem Hamer-
ských rybníků v době jejich vypuštění, nalezli byste ještě mno-
hem větší prázdné lastury škeble rybničné. Klidná a patrně i čis-
tá voda rybníků škeblím opravdu přeje. Například - na přehradě 
Bystřička jsem na vypuštěném dně pátrala po těchto škeblích 
a nalezené exempláře byly min. 3x menší než ty hamerské.

Helena Dufková 

Příroda

Foto Tomáš Kašpar
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Ostatní

Léto, prázdniny, dovolená… Všechno tohle máme spojené s měsíci 
červencem a srpnem. Dny plné slunce, koupání, sportovních akti-
vit…
Nechtěla bych kalit veskrze pozitivní význam těchto slov. Nechci ani 
snižovat důležitost odpočinku, který všichni potřebujeme jako sůl. 
Jen mějme na paměti, že se nic nesmí přehánět. Když někdo celý rok 
pohybu moc nemá, není dobrý nápad to o dovolené dohánět. Proč?
Když pomineme celkem neškodné následky, jako jsou bolavé svaly, 
může nás také potkat závažnější problém. V červenci je nejvíce za-
tížený krevní oběh (možná právě vlivem větší aktivity?), tedy prak-
ticky celé tělo. Potíže se projevují nepravidelným srdečním rytmem, 
brněním a křečemi svalů, těžkými končetinami… Poslechněme řeč 
našeho těla a „uberme plyn“!! V takové chvíli je důležité sednout 
do stínu, doplnit tekutiny (nejlépe vodou), a máme-li po ruce, hoř-
čík v jakékoliv podobě. Výborná je hořká čokoláda, různé tyčinky 
s oříšky, ovesnými vločkami, semínky… Doplní energii a důležité 
minerály. Už víme, že hořčík potřebují srdce i ledviny. A když už 
mluvíme o ledvinách, vím, že to bude znít ohraně, ale pozor na pitný 
režim!! Nebudu tady házet nějaká čísla. Jen si uvědomme, že potřeba 
tekutin stoupá s venkovní teplotou a tělesnou aktivitou. Nečekejme, 
až budeme mít žízeň. 
Už první červencový týden nám sluníčko ukázalo, jak se do toho umí 
opřít. Všichni, kdo jsme nemohli být u vody, jsme hledali místečko, 
kde se vzduch trošku pohybuje a dělá vedro aspoň trošku snesitel-
nější. Ale je v tom hned několik rizik. Kdo jednou zažil, co dokáže 
průvan s páteří, ví, o čem mluvím. A kdo to ještě nezkusil, věřte, že 
není o co stát. Naše hlava jakoby se odmítla otáčet, provází to bolesti 
svalů a hlavy. Bederní a křížová páteř je možná ještě horší. Je to, jako 
když je „písek v převodech“, bolí i jen pokus o pohyb.  POMŮŽE 
teplý zábal, třeba  SUCHÁ stará plenka. A pořád mít páteř v teple!! 
Ale i tak trvá 2-3 dny, než odezní nejhorší, někdy i déle. Je lepší tomu 
předcházet a průvanu se vyhýbat, jakkoliv je nám příjemný.
K létu neodmyslitelně patří setkání s rodinou nebo přáteli na zahra-
dě, s vůní grilovaného masíčka (tam se pitný režim dodržuje sám, 
že?). Určitě je na této zahradě krásně posekaná travička, takže vyu-
žijme příležitost a zujme si boty! Je to osvěžující, a navíc povzbudí-
me všechny orgány našeho těla přirozenou masáží reflexních plošek. 
Ale jen dokud se nezačne ochlazovat, ledviny to nemají rády… A po-
kud by se stalo, že nás do bosé nohy ďobne nějaký nezbedný hmyz, 
nepropadejme panice, místečko potřeme propolisovou tinkturou, ci-
bulí, olejem z australského čajovníku (tea tree) nebo levandulovým 
olejem. A ani s jídlem to nepřehánějme. Pamatujme, že kombinace 
grilovaného masa, alkoholu a sladkého pečiva nedělá dobře naší sli-
nivce. A pokud víme, že naše vůle je slabá a pokušení neodoláme, 
vezmeme si s sebou tinkturu z vlaštovičníku, kořen lékořice nebo 
čaj z levandule či máty. Neuškodí ani mezi jednotlivými „chody“. 
Snažme se svoji slinivku nerozzlobit, po prázdninách přijde měsíc 
září, kdy je slinivka nejvíc zatížená. A může se stát, že nám nešetrné 
zacházení vrátí, a to i s úroky. Jak na ni si budeme povídat příště.

Přeju vám všem pevné zdraví
Radka Dvořáková

Vyfoť a vyhraj zajímavé ceny 
s ROP Střední Morava
Vyfoť a vyhraj je motto soutěže o zajímavé ceny, které lze vy-
hrát s Regionálním operačním programem Střední Morava v roce 
2012. Jde o to vyfotit projekt financovaný z ROP v Olomouckém 

a Zlínském kraji a fotku nahrát na webovou stránku www.muj-
projekt.eu. Fotografie projektů mohou být nahrávány od 1. čer-
vence do 31. října letošního roku.

Pravidla soutěže, včetně rozpisu cen v jednotlivých měsících, 
jsou na www.mujprojekt.eu. 
Na stejné stránce si soutěžící mohou prohlédnout seznam projek-
tů podpořených z ROP Střední Morava a vyrazit s fotoaparátem 
či mobilním telefonem pořídit zajímavé fotografie. O tom, která 
z fotografií bude ta nejlepší, rozhodne sama veřejnost prostřed-
nictvím hlasování na www.mujprojekt.eu. Pro autory fotografií 
i hlasující jsou připraveny mobilní telefony, fotoaparáty, čtečky 
či iPody. 

Renata Škrobálková - Tisková mluvčí

Dětský den u bývalé Horní školy
V sobotu 16. 6. 2012 zorganizovaly členky výboru ČČK II - 
Horní  už tradiční Dětský den. Akce se konala, jako každoročně, 
na hřišti u bývalé Horní školy. Počasí nám přálo, a tak se oslav 
zúčastnila spousta dětí v doprovodu rodičů. Děti si zasoutěžily 
v několika kategoriích – skákání v pytli, shazování plechovek, 
v jízdě na koloběžce mezi kužely, chození na chůdách a pod…. 
Každé soutěžící dítě dostalo sladkou odměnu (lízátko, bonbony, 
medaili ….). Na této akci se podíleli také hasiči, a proto si děti 
mohly prohlédnout jejich vůz a zkusit trefit se proudem vody 
na cíl. Opékaly se špekáčky, grilovalo maso a k dostání byla 
spousta dobrot. Věříme, že děti i rodiče odcházeli spokojení a že 
se těší spolu s námi na příští rok.

Výbor ČČK ii - Horní

Od 1. července do 31. října 2012 vyfoť projekt s dotací 
ROP Střední Morava a fotku nahraj na www.mujprojekt.eu.

Každý měsíc tě čeká zajímavá výhra.
Soutěž zajišťuje Úřad Regionální rady, který v Olomouckém a Zlínském kraji 
rozděluje peníze z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Pravidla soutěže a přehled cen najdete na www.mujprojekt.eu.

Kontakt: mujprojekt@rr-strednimorava.cz

VYFOŤ A VYHRAJ 
Velká fotografická soutěž
s Regionálním operačním
programem Střední Morava

Sport

Inzerce

Přijetí u hejtmana Zlínského kraje
Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák přijal ve čtvrtek 
21. 6. 2012 v sídle Zlínského kraje kapitána mistrů České re-
publiky Martina Stržínka a předsedu oddílu Jaroslava Dořičáka.
Neformální setkání zahájil slovy: „Tak to konečně vyšlo. 
Po létech, kdy opravdu chyběl jen krůček, jste to letos zvládli.  
Gratuluji.“

Následně předseda oddílu pohovořil o činnosti oddílu, o práci 
s mládeží, o finančních problémech, se kterými se oddíl potýká, 
ale i o obrovské morální síle prvního mužstva, kterou prokázalo 
v náročné sezoně završené ziskem titulu mistrů ČR. 
Hejtman ocenil vynikající práci s mládeží a vynikající reprezen-
taci Zlínského kraje. 
Vzpomenuto bylo i ocenění Jiřího Miky jako nejlepšího trenéra 
Zlínského kraje za roky 2010 a 2011.
Na závěr pozval předseda oddílu hejtmana k návštěvě nejbližší-
ho utkání v rámci Evropského poháru.

Lubomír Vaculín

Prodám stavební parcelu – Zubří, Pod Javorníkem. 
Tel: 604 406 048

Minižačky zakončily sezónu vítězstvím
Minižačky Lesany Zubří završily svou sezónu vítězstvím na tur-
naji POLANKA  CUP, který se konal začátkem června v Po-
lance, kde v konkurenci 8 týmů obsadily 1. místo a ani jednou 
neokusily hořkost porážky.
Děvčatům se v této sezóně dařilo. V podzimní části Severomo-
ravské ligy minižáků, která se hraje turnajovým způsobem, na-
stupovala ve skupině B a v ní sbírala jedno vítězství za druhým. 

Kariérové poradenství 
Komplexní posouzení klientů/ek v 
návaznosti na jejich budoucí pracovní 
uplatnění, na hledání jejich vlastních 
zdrojů, sebepoznání, kariérové 
poradenství a bilanci. 
Září – říjen 2012 

Základy podnikání 
(rekvalifikační kurz) 
• Právní formy podnikání 
• Základy marketingu 
• Psychologie řízení 
• Daňová soustava a účetnictví 
• Pracovní právo 
• Podnikatelský záměr 
 Říjen – prosinec 2012 Profesní vzdělávání 

• Rodina a profese 
• Genderové stereotypy 
• Sebepoznání, komunikace 
• Výběrové řízení 
• Pracovní právo 
• Flexibilní formy práce 
• Zajištění péče o děti 
 Říjen – prosinec 2012 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ JE PŘI KURZECH 
ZAJIŠTĚNO ZDARMA 

KONTAKT A PŘIHLÁŠKY: 
p. Kateřina Moniaková tel. 777 713 641 nebo 
na emailu: emceckovm@seznam.cz 

Kariérové poradenství 
Komplexní posouzení klientů/ek v 
návaznosti na jejich budoucí pracovní 
uplatnění, na hledání jejich vlastních 
zdrojů, sebepoznání, kariérové 
poradenství a bilanci. 
Září – říjen 2012 

Základy podnikání 
(rekvali�kační kurz ) 
• Právní formy podnikání 
• Základy marketingu 
• Psychologie řízení 
• Daňová soustava a účetnictví 
• Pracovní právo 
• Podnikatelský záměr 
 Říjen – prosinec 2012 Profesní vzdělávání 

• Rodina a profese 
• Genderové stereotypy 
• Sebepoznání, komunikace 
• Výběrové řízení 
• Pracovní právo 
• Flexibilní formy práce 
• Zajištění péče o děti 
 Říjen – prosinec 2012 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ JE PŘI KURZECH 
ZAJIŠTĚNO ZDARMA 

KONTAKT A PŘIHLÁŠKY: 
p. Kateřina Moniaková tel. 777 713 641 nebo 
na emailu: emceckovm@seznam.cz 

NOVĚ OTEVŘENO!!! 
 

Petr Kocurek  
  

MASÉRSKÉ, REGENERAČNÍ  
A RELAXAČNÍ SLUŽBY 

 
 
                                       Adresa                          Otevírací doba 
                                 Hamerská 712              Po – Pá od 15.00 
                                        Zubří                          dle objednávky 
                                                                        So – Ne po celý den 

                                          dle objednávky 
 

 
tel. 775 931010 

www.masaze-kocurek.cz 
 

Okénko zdraví
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Do jarní části byla tedy nasazena do skupiny A, kde již herní 
úroveň týmů, převážně chlapeckých, byla vysoká. I přesto se 
děvčata mezi hochy, kteří byli často hlavně fyzicky vyspělejší, 
neztratila a dokázala je potrápit a držet s nimi krok. K nejlepším 
střelkyním a oporám týmu patřila Bětka Krůpová a Verča Polá-
chová. Branku statečně hájily Anita Poláčková a Eliška Benová. 
Velký pokrok v této sezóně udělala Terka Palátová, Hanka Valo-
vá, ale i Lea Jurajdová a Denča Dukátová.

Simona Palátová

Máme mistryně republiky
I v letošním roce odchovankyně našeho oddílu Michaela Palá-
tová, t. č. hráčka DHK Zora Olomouc, získala se svým týmem 

titul MISTRYŇ  ČESKÉ  
REPUBLIKY  MLADŠÍCH  
DOROSTENEK, v pořadí 
již druhý, když ve finále po-
razila Zora Olomouc vítěze 
české skupiny Písek.  Za-
jímavostí je, že celek Zory 
za celou sezónu neokusil 
hořkost porážky. Míša v prů-
běhu sezóny umístila do sítí 
soupeřů 85 branek a stala se 
tak čtvrtou nejlepší střelkyní 
svého týmu. Gratulujeme.
Další mistryní republiky, 
tentokráte však v kategorii 
starších žaček, se stala Jo-
lana Mizerová, která ještě 
v podzimní části sezóny 
nastupovala za družstvo 
starších žaček Lesany Zubří. 
V jarní části  sezóny však po-
sílila celek Uherského Hra-
diště a s ním pak vybojovala 
titul MISTRYŇ  ČESKÉ  
REPUBLIKY  STARŠÍCH  
ŽAČEK. Patřila v tomto 
družstvu k oporám a stala se 
jeho druhou nejlepší střelky-
ní. Rovněž gratulujeme.

Simona Palátová

Mladší žačky stříbrné
V letošním soutěžním ročníku 2011/2012 se děvčatům  Lesa-
ny Zubří podařilo vybojovat v Severomoravské lize mladších 
žaček stříbrné medaile. Děvčata měřila své síly  na hřišti se sou-
peřkami z Karviné, Ostravy Poruby, Opavy, Ostravy Hrabůvky 
atd. Celkem bylo v tomto ročníku 8 družstvev. Za celou sezónu 
nasbírala celkem 10 vítězství, dvě remízy a pouze 2krát ode-
šla z hřiště poražena, a to celkem Ostravy Poruby, se kterým 
prohrála vždy o smolnou jednu branku. Tento celek se stal také 
vítězem celé soutěže. Naše družstvo předvádělo na hřišti kolek-
tivní pojetí hry jak v obraně, tak v útoku. V útoku se dařila ne-
jen spolupráce dvojic, ale postupem času i přechod do rychlého 
útoku. Střelecky se dařilo především Katce Pšenicové, Elišce 

Konvičné, Bětce Krůpové a Míši Juříčkové. Za výbornou práci 
v obraně zaslouží pochvalu Terka Bergová, Iva Ulrychová, která 
rovněž předváděla v útočné fázi pěknou spolupráci s Eliškou 
Konvičnou,  Verča Zytková  a Klára Halamíčková. V brance je 
pro nás jistotou Míša Polášková, která předvádí výborné výkony 
a je pro soupeře často tvrdým oříškem.  Bojovným výkonem 
zaujaly i naše nejmladší - Terka Kamencová, Verča Poláchová 
a Kamča Nováková.
Děvčatům gratulujeme a přejeme hodně sil do přípravy na další 
sezónu.

Družstvo starších žaček obsadilo v konečném účtování pátou 
příčku. Na jaře se toto družstvo potýkalo nejen se zraněními 
některých hráček, ale muselo se vyrovnat také s odchodem naší 
klíčové hráčky Jolči Mizerové do družstva Uherského Hradiště. 
Družstvo tak táhla především dvojice Ivetka Mikulenková a De-
nisa Opálková. Tyto pak doplnila další dvojice Terka Mičková 
a Míša Mičková a především některé z děvčat žaček mladších, 
které v této soutěži získaly cenné zkušenosti.

Simona Palátová

Z výsledků Old Boys Lesany Zubří
28. 4. 2012 turnaj v Martině - 4. místo (6 účastníků)
Ve skupině: Hlohovec - Zubří 9 : 8, Kolárovo - Zubří 7 : 11
V boji o 3. místo: Michalovce - Zubří 11 : 6

26. 5. 2012 Nitra - 6. místo (11 účastníků)
Ve skupině: 
Vajnory - Zubří 6 : 7, Jablonica - Zubří 11 : 11
O 4. - 6. místo: Martin - Zubří 10 : 7, Prešov - Zubří 5 : 5

16. 6. 2012 Nové Město n. V. 
- 1. místo (5 účastníků)
Zubří - Pezinok 8 : 6, Zubří - 
Kolárovo 6 : 6, Zubří - Hlo-
hovec 12 : 6, Zubří - Martin/
Dubnica 13 : 11
Nejlepší střelec: 
ivo Hrachovec

Po loňských třech 2. mís-
tech a třech 3. místech jsme 
se konečně dočkali vítězství 
na zahr. turnajích.
1. 9. 2012 uspořádáme me-
zinár. turnaj u nás ve sport. 
hale.

Z. K.

Změny v kádru HC Zubří
Stejně jako každou sezónu i letos nás opouští některé opory. 
Letos je to umocněno ziskem mistrovského titulu, zájem o naše 
hráče byl veliký. Jistý je odchod brankářské jedničky Milana Ma-
liny, který odchází do nej-
vyšší francouzské soutěže 
do klubu Tremblay. Rovněž 
levoruká spojka a kapitán 
Martin Stržínek nás opouští 
a vrací se do mateřských 
Hranic hlavně z rodinných 
důvodů. Do polské nej-
vyšší soutěže odešel Jozef 
Hanták, který k nám přišel 
v minulé sezóně z Karviné. 
Na spadnutí je rovněž od-
chod dalších dvou hráčů. 
Z tohoto důvodu musíme 
uvažovat o doplnění kádru 
nejen z řad našich juniorů. 
Jistý je přestup pravého kří-
dla Borise Aspridise, který 

k nám přijde z nedaleké Kopřivnice. Dále jsou v jednání další 
dva až tři hráči, kteří by nahradili odcházející opory. Známe rov-
něž novou trenérskou dvojici pro příští sezónu. Tým povede do-
savadní asistent Jirka Mičola a pomáhat mu bude Aleš Kořínek, 
který v minulé sezóně vedl extraligové házenkářky Zlína. Kádr 
by se měl ustálit do začátku přípravy, která začíná 18. července. 
Co se týče extraligy, jisté je, že v ní bude hrát pouze jedenáct 
týmů. Pevně doufám, že se v příštím ročníku jako obhájci titulu 
neztratíme.
Zde přinášíme rozhovor s naší první posilou Borisem  
Aspridisem.

Jít hrát do Zubří bylo tvoje rozhodnutí?
Ano, bylo to mé rozhodnutí.  Byl jsem moc rád, když mě letos 
v březnu oslovil p. Mika s nabídkou jít hrát do Zubří. Konzul-
toval jsem to s přítelkyní a rodinou, jelikož jsem měl ještě jiné 
nabídky, avšak nejvíce mě to táhlo do Zubří.

Co očekáváš od přestupu do Zubří?
Od tohoto nového angažmá očekávám svůj výkonnostní růst, 
budu se snažit být co nejvíce prospěšný mančaftu.  Po třech 
letech strávených na chvostu tabulky extraligy očekávám boj 
o medaile a úspěšné působení v evropských pohárech. 

Znáš se s některými hráči ze Zubří osobně?
Určitě znám a slyšel jsem, že je tam super parta, a tak doufám, 
že do ní bezproblémově zapadnu. 

Jak se ti hrálo v minulosti proti Zubří?
(smích) Vzhledem k tomu, že jsem hrál v týmech bojující o zá-
chranu a Zubří každoročně hraje o titul, tak to byla těžká střet-
nutí končící většinou debaklem. Mně osobně se ale proti Zubří 
většinou dařilo, takže jsem se na tyto zápasy těšil. 

Co se ti na hře Zubří líbí?
Rychlá kolektivní hra založená na výborném přechodu do rych-
lého útoku. 

Vypadá to, že Zubří bude i letos hrát evropské poháry, sledoval 
jsi jejich působení minulý rok v Challenge Cup?
Sledoval a držel palce, ať dojdou co nejdál, čímž dělají dobré 
jméno české házené a především oddílu HC Zubří. Už se moc 
těším na následující ročník evropského poháru a doufám, že po-
koříme loňský výsledek. 

Kdy se připojíš k týmu? Respektive, kdy začíná příprava?
Příprava začíná 18. července, takže tento den se připojím k týmu. 
Do Zubří se však přesunu už o den dříve, abych se v klidu a po-
hodě ubytoval.

Co bys jako naše nová posila vzkázal fanouškům Zubří? 
Jsem rád, že budu nastupovat v týmu, který při každém zápase 
ženou kupředu ti nejlepší fanoušci v ČR, a budu se je snažit 
nezklamat. 

Jakub Šimurda

Valašské Meziříčí ocenilo Zuzanu 
Weissovou sportovcem roku 2011
Členka lyžařského oddílu TJ Gumárny Zubří byla zvolena spor-
tovcem roku 2011 města Valašského Meziříčí, kde má trvalé 
bydliště. Oceněná byla díky mimořádným sportovním úspě-
chům. Zuzana obsadila v loňském roce první místo v Survival 
(outdoorovém závodě) na akademickém Mistrovství České 
republiky, krásné druhé místo na Mistrovství České republi-
ky v přírodním víceboji a čtvrté místo na Evropském poháru 

Zakončení sezóny žaček starších, mladších a mini

Nejlepší střelec Ivo Hrachovec  
v Novém Mestě nad Váhom

Vítězné družstvo v Novém mestě nad Váhom
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v Adventure Race. Blahopřejeme 
a přejeme hodně zdraví a sil v dal-
ších vytrvalostních závodech.
Ostatní členové oddílu si zpestřují 
přípravu na zimní období závody 
v běhu v blízkém okolí. Tradičně 
jsme se zúčastnili závodů Běh 
na Radhošť a Běh na Lysou horu. 
Navíc Dušan Krzyžanek zdolal 
115 km dlouhou trať náročného 
cyklistického maratonu Drásal 
v Holešově. Dále pokračuje letní 
příprava Junior týmu a Benjamín-
ků na podzimní závody v přespol-
ních bězích. Kdo by chtěl trénovat 
s námi, nechť neváhá přijít nebo 
nás může kontaktovat na emailu 
lyzari@seznam.cz.

Petr Volný
www.sweb.cz/lyzari

Pozvánka do areálu Březovec
První sobota měsíce srpna bude letos ve znamení dalšího roč-
níků závodů v Bikeparku Zubří. Ten letošní bude obzvláště 
propečený, bikepark prošel kompletní rekonstrukcí a je na co 
se těšit! Přichystán je klasický formát závodu v dirtjumpu bmx 
a mtb kol, následován pitbike  exhibicí na prvním kickeru, který 
se natáhne do mx rozměrů, nebude chybět spousta jídla a pití 
a hlavně večírek, jak jinak než v rytmu hardcore, kde se před-
staví kapely zvučných jmen. Jezdci se můžou těšit na hodnotné 
ceny od našich partnerů a všichni příchozí na nevšední adrena-
linové odpoledne zakončené pořádnou dávkou kultury. Sobota 
4. 8. 2012 v Bikeparku Zubří je tedy jasnou volbou.

 A co jsme si pro vás letos připravili?
-  BMX / MTB Dirtjump death match na pověstných zuberských 

dirtech
- Pitbike exhibice
- PumpTrack jam
- Action Sport Catering
- Možnost campingu na místě
-  Afterparty s dýmem a laserovou show za účasti hvězdných kapel: 

* Criminal Colection - pop-punk / Vsetín 
   - http://bandzone.cz/criminalcollection
   * Sunset Trail - nu-metal-hardcore / Olomouc 
   - http://bandzone.cz/sunsettrail
   * Steel Balls - rock-rock‘n‘roll / Rožnov pod Radhoštěm 
   - http://bandzone.cz/steelballs

Video z loňského ročníku: 
http://www.youtube.com/watch?v=eCCtLUDx5HA

Umístění parku: Loc: 49°28‘14.714“N, 18°4‘54.853“E

Časový harmonogram:
09:00 až 15:00 - Registrace a trénink
15:00 - Kvalifikace (2 jízdy)
16:00 - Finále MTB/BMX (3 Jízdy / hodnotí se 2 nejlepší)
17:00 - Pitbike exhibice
17:30 - Pumptrack jam
18:30 - Vyhlášení výsledků
19:00 - Hardcore afterparty

Více informací na:
- webu www.hcore3.com
- facebook stránce bikepark zubří 
https://www.facebook.com/hcore3bikepark
- facebook události 
https://www.facebook.com/events/186283721500740/

 Tomáš Kondělka

Trenéři Radka Vičanová a Radim Holiš se svými svěřenci na akci - 
„Poslední mazání - ukončení zimní sezóny“.  
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Prodejní místa ZN: 
Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro pí Janošcová u Tesca, Jednota střed, Jednota Horní konec, Jednota Staré Zubří, Coop Jednota střed, Coop Staré Zubří. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Zuzana Weissová
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