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Nové webové stránky města Zubří 
Město Zubří má novou oficiální prezentaci. Nové stránky si můžete prohléd-
nout na adrese  http://www.mesto-zubri.cz. Kultura, sport a knihovna mají 
vlastní webové stránky, na které městské stránky odkazují.  O nových strán-
kách kultury se můžete dočíst uvnitř vydání Zuberských novin v článku Kam 
pro informace ze zuberské kultury?

Redakce ZN

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU 
A O VELIKONOCÍCH

»  Květná neděle 29. 3. – 7:45 a 11:00 hodin, 

»  Pondělí 30. 3. – 19:10 hodin,

»  Úterý 31. 3. – 6:30 hodin,

»  Středa 1. 4. – 19:10 hodin v kapli sv. Ducha,

»  Zelený čtvrtek 2. 4. – 18:00 hodin, 

»  Velký pátek 3. 4. – 15:00 hodin, 

»  Bílá sobota 4. 4. – vigilie 21:00 hodin, 

»  Neděle Zmrtvýchvstání 5. 4. – 7:45 a 11:00 hodin, 

»  Velikonoční pondělí 6. 4. – 7:45 hodin. 



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

Jaroslav Opálka
Zdeněk Holiš

Františka Vlčková
Ludmila Mičolová

Aloisie Andrýsková 80 let
Oldřiška Pšenicová 85 let
Františka Křenková 75 let
Josef Krupa 80 let

Josef Pečiva 75 let
Anna Pavková  92 let
Jiřina Satinská   92 let

Úmrtí

Vzpomínáme Z usnesení rady města
2. 2. proběhlo první setkání Komise pro rozvoj města. Členové komise byli in-
formováni o dosavadním průběhu tvorby územního plánu. Informace podával 
p. Pavel Paseka. Členové Rady města (p. M. Zeman a Ing. L. Vaculín) informo-
vali o záměrech Rady města s některými městskými objekty. Podrobněji se pak 
komise zabývala plánovanou rekonstrukcí Petrohradu.
10. 2. měl své první setkání také Finanční výbor. Projednal program činnosti 
na celý rok 2015 a podrobně se zabýval finanční situací Haly Zubří, o. p. s., 
„v likvidaci“.
25. 2. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy na opravy, údržbu a provoz 
veřejného osvětlení pro město Zubří v letech 2015-2017 s panem Michalem 
Hasalíkem, Zubří, který je vítězem výběrového řízení.
 Radní byli informováni o tom, jak se vyvíjel prodej Zuberských novin v roce 
2014. Informace podávala paní Lucie Pernicová. 
4. 3. Rada města se sešla mimořádně, aby prodiskutovala připomínky a ná-
mitky k novému územnímu plánu města Zubří. Tyto námitky byly podány při 
opakovaném veřejném projednávání ÚP. Rada města k nim zaujala stano-
visko, nicméně konečné vyjádření přísluší Stavebnímu úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm.
Rada města dne 11. 3. přijala informace o průběhu zápisu dětí do mateřských 
škol. Letos budou uspokojeny všechny požadavky rodičů o umístění dětí. Na-
víc jsou důvodné předpoklady, že tato situace potrvá i v dalších letech.
RM schválila dramaturgický plán na 2. čtvrtletí letošního roku včetně uzavření 
smluv s Lenkou Filipovou a Jiřím Kolbabou, kteří vystoupí v Zubří v 2. polovi-
ně roku 2015.
Dále se RM podrobně zabývala investičními akcemi v Zubří v letech 2015 - 2018. 

Stopy v písku na břehu moře smyje příliv.
To ale neznamená, že jsme tudy nikdy neprošli.
Stopy v srdci navždy zůstanou. 

Dne 2. března 2015 jsme si připomněli 20. smutné 
výročí, kdy od nás navždy odešla naše maminka a 
babička, paní 

Drahomíra Mikulenková.
Dne 8. července 2015 vzpomeneme 20. smutné 
výročí úmrtí tatínka a dědečka, pana 

Josefa Cába.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou syn 
Roman s rodinou.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 27. března 2015 vzpomeneme na nedožité 75. 
narozeniny a 2. dubna 2015 na 6. výročí úmrtí pana

 Vojtěcha Pernici.
S úctou vzpomínají manželka, dcera Dana s rodi-
nou, syn Stanislav s rodinou a syn Vojtěch s rodinou.

Dne 5. dubna 2015 si připomeneme nedožitých 97 let naší maminky, 
paní 

Barbory Šimurdové,
a 29. července 2015 by náš tatínek, pan 

Ludvík Šimurda,
oslavil 100 let. 
Vzpomínají dcery Dana a Milena s rodinami.

Odešla od nás večerní tmou,
odešla tiše s bolestí svou,
odešla, jak osud si přál,
odešla, v našich srdcích 
žije však dál.

Dne 10. března 2015 jsme vzpomněli 14. smutné vý-
ročí, kdy od nás navždy odešla naše drahá maminka, 
babička a prababička, paní 

Anna Ondřejová. 
Nikdy nezapomenou a stále s bolestí v srdci vzpomínají dcery s rodinami. 

Narození

Anna Mizerová

Blahopřání
Dne 14. dubna 2015 oslaví naše teta 

Lola Dobšová 
vzácné 90. narozeniny. 

Ať vás čeká život dlouhý, 
proto hodně zdravíčka, 
a když bude něco bolet, 
ať potěší kytička. 

K tomuto krásnému jubileu ze srdce blahopřejí všechny neteře a Lojza.
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RM schválila složení realizačního týmu pro přípravu a zpracování Programu 
rozvoje města 2016 - 2020. 
RM schválila uzavření smlouvy s firmou QUANTUM, a. s., jakožto vítězem 
výběrového řízení, na dodávku „Energetické úspory pro sportovní halu.“ 
V minulém čísle ZN jsme vás informovali o tom, že starosta  Ing. Lubomír 
Vaculín byl pověřen jednáním o vypuštění koridoru obchvatu města Zubří 
z územního plánu Zlínského kraje. Pan starosta podal žádost na Krajský úřad 
Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, která však 
byla zamítnuta. Nicméně pan starosta bude jednat dál. O dalším vývoji vás 
budeme informovat.
Na přelomu dubna a května letošního roku proběhne částečná rekonstruk-
ce Kulturního domu na Starém Zubří. Bude provedeno: snížení a zateplení 
stropů, nová elektroinstalace (stropní světla, boční světla, nouzové osvětlení), 
malování. 
Kompletní znění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Zubří najde-
te na vývěsce u MěÚ Zubří a na webových stránkách města Zubří.
Radka Dvořáková, členka Rady města Zubří

Placení poplatků za odpad
Místní poplatek za „popelnice“ byl zaveden do stávající soustavy místních 
poplatků s účinností od 1. ledna 2002. Předmětem tohoto místního poplatku 
(který se dle daňového řádu považuje za daň) je ve smyslu zákona shromažďo-
vání, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Nezbytným předpokladem ke stanovení popisovaného místního poplatku 
je příslušný předpis -  obecně závazná vyhláška obce – v Zubří jde o OZV  
č. 2/2013.
Místní poplatek platí zejména fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. 
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Oso-
by, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu 
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které po-
platek platí.
Platná právní úprava zakotvuje – vedle místního poplatku – ještě další dva 
možné způsoby plateb fyzických osob za komunální odpad, kterými jsou:
»  úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňová-

ní komunálních odpadů,
» poplatek za komunální odpad 

První způsob platby se realizuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi 
obcí a fyzickou osobou, druhý způsob platby obec stanoví formou obecně zá-
vazné vyhlášky - v Zubří  OZV č. 47/2002. Poplatek nelze stanovit současně 
s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona.
Je možné a stává se tedy, že občan za odpad platí vícekrát. Například fyzická 
osoba bude mít povinnost platit místní poplatek za odpad v obci, ve které má 
trvalý pobyt. Vedle toho bude tato fyzická osoba ubytována v ubytovně v jiné 
obci, ve které je zaveden poplatek za komunální odpad a tento poplatek za ko-
munální odpad bude platit v souladu se zákonem o odpadech, neboť poplatní-
kem je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. 
Tato informace je určena zejména pro spoluobčany, kteří mají trvalý po-
byt v Zubří, nicméně se zde nezdržují, popř. je pobyt veden na ohlašovně 
(U Domoviny 234). Dle zmiňovaného zákona o místních poplatcích a OZV  
č. 2/2013 jsou povinni platit místní poplatek ve výši 400,- Kč/rok se splatností 
do konce dubna tak, jako ostatní poplatníci. Na tom nic nemění ani fakt, že 
jsou ubytováni u osoby, která podléhá povinnosti platit poplatek za komunální 
odpad, byť v jiné obci. 
Proto je zbytečné, aby zuberští poplatníci reklamovali platbu místního poplat-
ků v Zubří s tím, že platí za komunální odpad pronajímateli např. v Praze, nebo 
že mají adresu na ohlašovně.
Na závěr upozorňujeme, že dle veřejné vyhlášky, umístěné na úřední desce, je 
na městském úřadu přístupný do 30. 3. 2015 Hromadný předpis místního po-
platku za roky 2013 a 2014, kde jsou uvedeni poplatníci, kteří místní poplatek 
neuhradili včas a ve správné výši. Koncem vyvěšení uvedené veřejné vyhlášky 

je místní poplatek vyměřen, případné další nehrazení bude předmětem dalšího 
vymáhání. Naopak občanům, kteří řádně platí tuto daň, pracovníci městského 
úřadu děkují.

EO, MěÚ Zubří

Zimní olympijské hry

My se sportu bojíme?
To je lež! povíme.
Abychom to všem dokázali,
zimní olympiádu jsme uspořádali.

Jezdili slalom na lyžích,
prosvištěli kolem všech tyčí.
Bruslili jsme ve třídě,
po sněhu i na ledě.

Soutěžili v koulování,
na svahu zas v bobování.
Seznámili se s curlingem,
legraci užili s hokejem.

Na zahradě stojí sněhový host,
hádejte, kdo dal mu nos.
Náš krk medaile zdobí,
neboť: „Kdo si hraje, ten nezlobí.“

Za MŠ Duha Štěpánka Mičkalová

Návštěva ZŠ
„Komu přišel dopis?“ znělo třídou Motýlků celý týden. Děti předškolního věku 
se těší k zápisu a v září do školy. Přemýšlí a plánují, jakou budou mít svou první 
aktovku, co mají mít v penálu, kdo je bude čekat ve škole. Abychom podpo-
řili jejich nadšení, navštívili jsme začátkem února I. stupeň ZŠ v Zubří. Byli 
jsme pozváni do prvních tříd, kde jsme byli zapojeni do hodiny. Museli jsme 
pracovat s ostatními žáky. Děti byly šikovné a hodina je velice bavila. Měly již 
teď možnost poznat, že je po nástupu do školy nic nepříjemného nečeká, ba 
dokonce že se mají na co těšit a že je učení může i bavit. Ostatně přesně tak, jak 
si to přál Jan Ámos Komenský – škola hrou.
Děkujeme vedení školy a učitelskému kolektivu za příjemně strávené chvíle 
v ZŠ Zubří.

Za MŠ Duha Štěpánka Mičkalová
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Lyžování na Bílé

Lyžování na Bílé 
bylo hodně veselé.
Na vleku a z kopce dolů
jezdili jsme všichni spolu.
Legrace a zábava,
ta nám radost rozdává.

Od 16. 2. do 20. 2. 2015 jsme se opět zúčastnili lyžařského kurzu na Bílé. Jez-
dilo 24 „lyžáčků“. První den po příjezdu na děti čekali instruktoři lyžování a 
ti si rozdělili děti do tří skupin - Turbošneci, Smajlíci a Vlci. Turbošneci byli 
nejzkušenější lyžaři a zvládli největší vlek. Ostatní skupiny se učily zvládat 
překážkovou dráhu, jízdu na vleku, kolotoči, ... a pomalu se zlepšovaly. Všem 
dětem se instruktoři po celou dobu výuky věnovali s nadšením a povzbuzovali 
děti k lepším výkonům. Celý týden nám svítilo sluníčko, děti byly z lyžování 
nadšené, nebály se a těšily se na další nový den na Bílé. Blížil se konec týdne a 
na Bílou nás přijely navštívit maminky a tatínkové.
V pátek byly pro malé lyžaře připraveny závody, kde děti ukázaly, co se na lyžař-
ském kurzu naučily. Za statečnost získaly medaile, diplomy a další drobnosti. 
Za dlouholetou spolupráci děkujeme paní Mgr. Nakládalové, která nám i letos 
umožnila prožít příjemný týden na horách. 

MŠ Sídliště Zubří, Dukátová I. a Halaštová M.

Závod ve šplhu o tyči
25. 2. 2015 předvedly svou hbitost 
děti z prvního stupně naší školy 
na závodech ve šplhu o tyči v Rož-
nově pod Radhoštěm, kde v kon-
kurenci mnoha škol získaly krásné 
umístění.

Zlatou medaili si odnesl  Martin 
Zeman - IV. A, stříbro obdrželi  Filip 
Lukašík - I. C, Ivana Divínová - II. 

A a Nela Mičolová - III. B.  Bronz vybojoval  Šimon Poláček  -  II. A.   Gratuluje-
me vítězům,  ostatní  mohou potrénovat a příští rok  se ukázat. : )

Helena Zemanová

Družstva starších dívek a starších chlapců jsou 
v košíkové nejlepší ve vsetínském okrese 
a postupují do Kroměříže do krajského kola
V úterý 20. ledna se na základní škole ve Valašské Bystřici uskutečnilo okrs-
kové kolo v košíkové starších žákyň. Okrskového kola se zúčastnilo 6 družstev 
– ZŠ Valašská Bystřice, ZŠ Videčská, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ 5. květen Rožnov 
p/R, ZŠ Dolní Bečva a ZŠ Zubří. Družstva byla rozlosována do dvou skupin – 
skupina A (ZŠ 5. květen, ZŠ Dolní Bečva, ZŠ Zubří) a skupina B (ZŠ Valašská 
Bystřice, ZŠ Videčská, ZŠ Pod Skalkou).
V prvním zápase trápila naše děvčata střelba, vůbec se jim nedařilo střelit koš. 
Zápas skončil 2:2 a přišlo trestné střílení. O jeden bod vyhrálo družstvo ZŠ 
5. květen. V druhém zápase s ZŠ Dolní Bečvou se děvčatům začalo dařit a vy-
hrály 9:4. Jako druhé ve skupině nastoupily do semifinále s vítězem skupiny 
B – ZŠ Videčskou, která byla mírný favorit. V semifinále jako by nastoupilo 
úplně jiné družstvo zuberských košíkářek. Od začátku měly v obraně i útoku 
navrch, fungovala obrana, doskakování pod košem i střelba. Zubřanky vyhrály 
9:2 a postoupily do finále, kde je opět čekalo družstvo ZŠ 5. květen. Teď už ale 
holky hrály to, co natrénovaly. Družstvo ZŠ Zubří porazilo družstvo 5. květen 
14:8, a získalo tak 1. místo v okrsku a postup do okresního kola.
Okresní kolo v košíkové proběhlo ve Valašském Meziříčí na ZŠ Vyhlídka 11. 
února 2015. Účastníky okresního kola byla družstva: ZŠ Zubří, ZŠ 5. květen 
(jako druhý postupující z okrskového kola), ZŠ Vyhlídka a ZŠ Karolinka. Hrá-
lo se systémem každý s každým: ZŠ Zubří – ZŠ 5. květen (22:14), ZŠ Zubří 
– ZŠ Karolinka (24:14), ZŠ Zubří – ZŠ Vyhlídka (12:7). Celé družstvo podalo 
vynikající sportovní výkon a zaslouženě postupuje do krajského kola v košíko-
vé starších dívek do Kroměříže, které je naplánováno na 31. 3. 2015. 
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Družstvo reprezentující ZŠ Zubří 
v košíkové hrálo ve složení Eliška 
Konvičná, Barbora Cábová, Mi-
chaela Juříčková, Michaela Po-
lášková, Sabina Holišová, Natálie 
Romanová (všechny 9. A), Alžbě-
ta Krůpová, Lenka Fryšová, Sára 
Bambuchová (všechny 8. A).
Družstvo chlapců ve složení Mi-
chal Klement, Jakub Cáb, Josef 
Koleček, Pavel Vala, Tomáš Vlk, 
Jan Petřek (všichni 9. A), Bohdan 
Mizera, Šimon Mizera, Tony Po-
láček (8. A) a Daniel Lev (9. B) se 
také účastnilo okrskového kola, 
které se konalo ve čtvrtek 22. 
ledna na ZŠ Pod Skalkou v Rož-
nově pod Radhoštěm.  Vítězstvím 

si zasloužili postup do okresního kola, které proběhlo ve Valašském Meziříčí 
na ZŠ Šafaříkova 5. února 2015. Okresního kola se zúčastnilo 6 družstev – 
ZŠ Hovězí, ZŠ Šafaříkova VM, ZŠ Hutisko – Solanec, ZŠ Ohrada Vsetín, ZŠ 
Salvátor Valašské Meziříčí a ZŠ Zubří. Hrálo se na 2 skupiny, vítězové skupin 
postupovali do semifinále. ZŠ Zubří jako vítězné družstvo skupiny B se utkalo 
v semifinálovém zápase s družstvem ZŠ Šafaříkova a poměrem 34:11 suve-
rénně postoupilo do finále. Ve finále hráli proti sobě kluci ze Zubří a Hutiska. 
Ve velmi vyrovnaném a nervy drásajícím utkání nakonec Zubří vyhrálo 22:20 
a zajistilo si tak postup, stejně jako dívčí družstvo, do krajského kola.
Oběma družstvům blahopřejeme ke krásnému sportovnímu úspěchu a přeje-
me do krajského kola hodně štěstí.

Mgr. Gabriela Cábová

Lyžařský výcvik 5. a 7. tříd ve skiareálu Kyčerka 
ve Velkých Karlovicích
Ve dnech 2. – 6. února 2015 se uskutečnil lyžařský výcvik žáků 5. A, 5. B a 7. B 
již po druhé v lyžařském areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. 
První den výcviku nás čekalo rozřazování do družstev podle výkonnosti. Žáci 
byli po předvedené jízdě na lyžích rozděleni do 5 družstev s příznačnými ná-
zvy – „Sněžná těla“, „Laviny“, „Sněženky a polomachři“, „Yetti“ a   „Sněhové 
vločky“. Pod vedením lyžařských instruktorů z řad našich učitelů – G. Cábo-
vé, J. Miky, J. Juříčkové, H. Zemanové a P. Ondřejové - žáci celý týden velmi 
svědomitě nacvičovali techniku sjezdového lyžování a základy carvingu a při-
pravovali se na páteční „Velký závod ve slalomu“. I když byl celý týden velmi 
náročný, v pátek všichni nastoupili k závodu s velkým odhodláním.
Všichni lyžaři, ti, kteří v pondělí stáli poprvé na lyžích, i ti zkušení, zvládli celý 
lyžařský výcvik na jedničku s hvězdičkou. Někteří vyhráli sami nad sebou, ně-
kteří pokořili svůj strach a někteří se ještě víc zdokonalili v lyžování. Doufáme, 
že každý si na svazích Kyčerky našel to, co od lyžáku očekával.
Výsledky závodu ve slalomu:

Družstvo „Laviny“: 1. Adéla Mizerová,  2. Jakub Staňo, 3. Kateřina Vrátilová. 

Družstvo „Sněžná těla“: 1. Marek Pšenica, 2. Lukáš Fait, 3. Tomáš Randýsek.

Družstvo “Sněhové vločky“: 1. Jakub Cibulec, 2. Adam Majtan, 3. Vojtěch 
Pikula.

Družstvo „Yetti“: 1. Petr Škrobák, 2. Zuzana Šimurdová, 3. Tereza Čermáková.

Družstvo „Sněženky a polomachři“: 1. Nikol Nerádová, 2. Brian Lev, 
3. Michal Šuba.
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Na závěr bychom chtěli poděkovat všem v skiareálu Kyčerka, kteří se o nás 
vzorně starali a vždy nám vyšli vstříc, a doufáme, že i v příštím roce bude lyžař-
ský výcvik ve Velkých Karlovicích patřit mezi vydařené školní sportovní akce. 

 Za lyžařské instruktory a lyžaře Mgr. Gabriela Cábová

Zimní soustředění sportovních tříd na Soláni
Opět uplynul rok a přišel čas zimního soustředění sportovních tříd, které pro-
běhlo 15. – 20. února 2015. Již poněkolikáté je celá naše velká výprava čítající 
letos 72 žáků a 6 instruktorů z řad učitelů ubytována v horském hotelu Čarták 
na Soláni. 
Od pondělí jsme každodenně jezdili skibusem do skiareálu Karolinka, kde pro-
bíhalo naše zdokonalování lyžařského umění. Během týdenního pobytu se žáci 
zúčastnili velmi zajímavé besedy s Vladimírem Křenkem – horolezcem, který se 
v roce 2014 v pohoří Ťan-šan pokoušel jako člen výpravy pokořit horu Chanten-
gri (6995 m n. m.). 
Jako každý večer, tak i ten poslední hlavní kameraman výcviku pan učitel Marek 
Mikl promítal zcela autentické záběry našich lyžařů ze svahu i z celého pobytu. 
Všichni večer vždy netrpělivě čekali, zda byli nebo nebyli nafilmováni, a mohou 
se tedy vidět na bílém plátně v jídelně. Možná si každý zažil i trošku slávy. A že se 
jednalo o lyžařský pobyt, nesměl chybět malý test lyžařské průpravy – nejlepšími 
byli: Jan Petřvalský (9. A), Jakub Krupa (8. A), Ondřej Staňo (7. A), Tomáš Ský-
pala (6. A). Ve čtvrtek byl dopoledne odstartován velký závod ve slalomu, kterého 
se zúčastnili všichni lyžaři. 
A co říct závěrem? Všichni jsou celý týden vedeni k samostatnosti - musí si sami 
chystat lyže, udržovat pořádek ve svých věcech. Myslím, že všichni si odnesli ze 
společně stráveného týdne mnoho krásných zážitků, někteří více, jiní méně. Ale 
na začátku možná měli všichni dohromady jedno společné přání a to se jim určitě 
vyplnilo: strávit pěkné chvíle se svými spolužáky a možná i učiteli. 
Výsledky slalomu:
Mladší žákyně   mladší žáci
1. Denisa Dukátová   1. Lukáš Melichařík
2. Eliška Benová   2. Štěpán Smílek
3. Denisa Vaculínová   3. Jonáš Jurajda
Starší žákyně   starší žáci
1. – 2. Eliška Konvičná  1. Dušan Palát
1. – 2. Sára Bambuchová  2. Tomáš Vlk
3. Michaela Juříčková  3. Petr Válek

Za tým lyžařských instruktorů ve složení: Jaroslava Juříčková, Jiří Mika, To-
máš Randýsek, Marek Mikl a Aleš Kořínek 

Gabriela Cábová 

A slovo našich deváťáků? 
Jako deváťáci jsme se mohli opět zúčastnit lyžařského kurzu, který jsme si měli 
tento školní rok užít naposled. A tak bychom se s vámi chtěli podělit o pár zá-
žitků a pocitů. Sice podle názvu jde hlavně o lyžování, ale taky o stmelení tříd 
a prožití týdne bez rodičů. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli každé ráno 
o půl deváté na vrcholu sjezdovky na Karolince říct naši proslulou větu: „Je 
tady ale krásně.“ I když i tento rok se to neobešlo bez nějakého toho zranění, 
i tak si myslím a mohu doufám říct, že jako sportovní třídy jsme se ukázali na 
jedničku a že lyžování nám jde tak dobře, jako mluvení v hodinách. A tak jsme 
těch pět dní prolyžovali do poslední kapičky sil. Našly se však výjimky, které 
se kochaly výhledem na sjezdovku z vedlejší restaurace. A taky poslední den 
našeho kurzu jsme se mohli rozloučit s učiteli a poděkovat jim za jejich snahu 
a výchovu za poslední čtyři roky s tím, že se za nimi alespoň někdy podíváme. 
Tímto ještě jednou děkuji za celý náš kolektiv za nádherně prožitý nejen tento 
poslední lyžařský týden a za jejich pevné nervy, které s námi museli mít. A že je 
museli mít tedy pevné. Děkujeme.

Za celý kolektiv lyžařů z 9. A    Marie Hrachovcová 

Sportovní liga ZŠ – „O pohár ministra školství“
V úterý 3. března 2015 se konalo v Gumárny Zubří Aréně krajské kolo sportovní 
ligy ZŠ „O pohár ministra školství“ v házené. 
V dívčí kategorii prohrála naše děvčata až po boji se zlínskou ZŠ Křiby 10:11. 
Celý tým si zaslouží velkou pochvalu za bojovnost, především hráčky Michaela 
Polášková v brance a Alžběta Krůpová podaly výborný výkon.
V chlapecké kategorii naši hoši vyhráli nad ZŠ Ohrada Vsetín 28:21 a postoupili 
do kvalifikace o postup do finále ČR. To se uskuteční v dubnu ve Velké Bystřici.

Reprezentující žákyně: Michaela Polášková, Michaela Juříčková, Veronika Zyt-
ková, Eliška Konvičná, Natálie Romanová (všechny 9. A), Alžběta Krůpová, 
Lenka Fryšová (obě 8. A), Tereza Kamencová, Zuzana Pavlíčková (obě 9. B).

Reprezentující žáci: Josef Koleček, Michal Klement, Jan Petřek, Pavel Vala, Yuriy 
Bondyuk, Jakub Cáb (všichni 9. A), Šimon Mizera, Bohdan Mizera, Tony Polá-
ček, Lukáš Křiva, Dušan Palát, Jakub Krupa (všichni 8. A).

Gabriela Cábová

Poděkování
Nadační fond ZŠ Zubří děkuje všem rodičům žáků, 
přátelům a sponzorům, kteří přispěli věcným nebo 
finančním darem do tomboly 23. učitelského plesu 
Nadačního fondu ZŠ Zubří, který se uskutečnil 
v sobotu 28. února 2015 v restauraci Pod Lipůvkou.
Výtěžek plesu bude použit výhradně na aktivity žáků 
naší školy.
Ještě jednou moc děkujeme za podporu.   

Za NF ZŠ Zubří  Mgr. Gabriela Cábová 

6

březen ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2015



Mladí básníci I.
Žáci 9. B se v bloku učiva o avantgardách pokusili napodobit tvorbu některých 
básníků. Nejdříve si vzali na paškál notoricky známou báseň Jiřího Wolkra Poš-
tovní schránka (kdo ji nezná z učebnic, určitě si ji pamatuje z naivního přednesu 
Janinky Pinkasové v Tankovém praporu). Tak jako poštovní schránka ukrývá do-
pisy s lidskými emocemi, tak i lavička v parku zažívá radosti i strasti všech, kteří 
na ni usednou. Tady jsou tři ukázky – co básník, to jiný pohled na věc. 

Lavička v parku
Jakub Glac

Ó, má jediná lavičko milovaná,
co my jsme už proseděli,
co my jsme už viděli.

Lavička v sadu lipovém, to se ví,
tam si člověk velice rád posedí.
Má se za to, že já nelžu,
to ať se do pekla propadnu.

Tam krásně se čte, myslí a žije,
opodál se kanárek v říčce myje
i dílka přírody jsou zde dána –
- parkem se prochází žena vdaná.

Lavička v parku
Kryštof Petružela

Lavička v parku pod košatým stromem,
ta by mohla vyprávět, kdo všechno projde kolem.
Co lásek, přátelství, zklamání byla svědkem.
Na jejích dřevěných laťkách co vyrytých srdcí a jmen.

Pod poledním sluncem maminky s dětmi
odpočinek na ní nachází.
I senioři, když těžkými kroky kolem prochází.

Časem zanikla její jasná slunce barva,
teď provrtané chodby v ní má nejedna larva.
I tak své kouzlo neztratí v žádném ročním období,
láká zastavit se, posadit a prožít 
pár překrásných chvil,
rozhlédnout se kolem a opustit ji nabitý energií
a opět plný sil.

Lavička v parku
Anna Divínová

Nad ní se celičké nebe rozlévá,
do ní vsakuje okolní svět.
V parku pod stromy lavička ze dřeva,
tam do ní se vrývá masa titěrných vět.

Příběhy popsaná do třísek posledních,
však nelze jimi jak v knize listovat.
Stala se svědkem situací nevšedních,
otevírá svou náruč lidem bez domova.

Kam pro informace ze zuberské kultury?
V dnešní době je tištěná informace proti těm elektronickým silně hendikepová-
na už na samém startu. Zatímco v Zuberských novinách k vám zpráva přichází 
často s měsíčním zpožděním, v on-line prostoru ji často můžete najít, dokud je 
ještě čerstvá, překvapivá a nečekaná.  
 

Proto jsou pro vás v rámci nových stránek města Zubří připraveny také pře-
hlednější stránky kultury. Snažíme se průběžně doplňovat kulturní kalendář 
a přinášet aktuální reportáže z akcí, které u nás v Zubří probíhají.  Přinášíme 
vám zde aktuality z dění v zuberském Klubu, kině, knihovně či muzeu. Najdete 
je na odkazu http://kultura.mesto-zubri.cz.  Uživatelé sociální sítě Facebook 
jsou pak proti ostatním zvýhodněni tím, že je prostřednictvím tohoto prostoru 
na novinky na stránkách upozorňujeme.  Na Facebooku nás najdete pod jmé-
nem KLUB ZUBŘÍ. 

A pro ty, kdo se s počítači a chytrými telefony nekamarádí, jsme připravili ješ-
tě jednu informační novinku, a tou se stal nový reklamní poutač na zábradlí 
na Hlavní ulici za vjezdem do Zubří po pravé straně. Tento poutač vás upozorní 
na blížící se akce vždy v časovém horizontu dvou až tří měsíců. Věříme, že tak, 
jak si najdou informace z kultury cestu k vám, vy si najdete cestu k nám. 

Lenka Přečková

Pábitelský večer s Jirkou Schmitzerem 
a bečvanskými muzikanty
 Poslední únorový pátek se v Klubu proměnil v nezapomenutelný, příjem-
ný a tak trochu pábitelský zážitek. Pábitel je podle definice každý člověk, 
který je navštíven inspirací a říká věty, o kterých rozumní lidé říkají, že 
jsou nerozumné, a dělá věci, které slušní lidé nedělají, ztrácí hranice mezi 
realitou a fantazií. Takový je svým způsobem jak Jirka Schmitzer, tak 
skupina muzikantů z nedaleké Bečvy – Z horní dolní a dál na jih. To však 
neznamená, že večer strávený spolu s nimi na této vlně není krásný a osvo-
bozující od každodenní reality.

Když se ke mně někdo usadí,
potěší to, to se ví.
Pokud se díváš, tak vidíš,
kdo sedí tobě poblíž.

Stará paní – 
jde na mě spaní.
Leč sedne-li si mladá dáma,
hned se ptám: „Orel či panna?“

Jsem zamilován a ona zamilovaná.

Těm, kteří už dále nemohou,
těm, co jí svá srdce vylévají.
Jim jako pravá přítelkyně,
přítelkyně, co tajemství střeží,
zůstává oporou.

A tak tu dál s přírodou splývá,
naslouchá den co den všem emocím.
Noc co noc se vzpomínkami prodírá,
přemítá – chtěla by pomoci.
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První část sobotního večera pa-
třilo pódium herci kultovního 
divadla Ypsilon, Jiřímu Schmi-
tzerovi. Jeho hudební vystou-
pení dávalo od samého začátku 
tušit, že se diváci a posluchači 
rozhodně nudit nebudou. Pře-
mýšlivé, hravé, ale i prosté texty, 
zdánlivě rozpačité, ale ve své 
podstatě velmi moudré a vtipné 
průvodní slovo a v neposlední 
řadě krásné písničky přednesené 
s nenapodobitelnou syrovostí 

a opravdovostí – jednoduše zážitek, který se v mnoha ohledech liší od všeho, 
co je možné na českých hudebních pódiích vidět a slyšet. A kdo si poslechne 
třeba jeho „Křídla meluzíny“, určitě mi dá za pravdu, že pan Schmitzer je víc 
než jen skvělý herec.
Kouzlo večera se však nevytratilo ani poté, co si zabalil svá fidlátka a klubové 
pódium přenechal partičce muzikantů „Z horní dolní a dál na jih“. Těchto šest 
dolnobečvanských hudebníků v době nedávno minulé pokřtilo své třetí album 
Cirkuláre. Slovo dalo slovo a jejich vystoupení jsme „přilepili“ ke koncertu Jir-
ky Schmitzera jako takový malý velký bonus. V pestrobarevné hudební směsici 
bylo slyšet Redla, Flerety, trochu jazzu, špetku swingu a bůh ví čeho všeho ješ-
tě, ale mezi tím vším tak nějak samozřejmě proplouvala Bečva, která s sebou 
nesla vše, co kdy bylo Valachům z našich končin vlastní. Vše dokreslila poho-
dová atmosféra v sále, skvělá akustika i dobrý zvuk. Přáli bychom si víc tako-
vých akcí, které si bude dopřávat víc a víc lidí, a zase bude v Zubří o něco lépe!

Lenka Přečková

Neživá příroda v Zubří

Neživá příroda v Zubří – to je název hned pro dvě akce, které jsou pro vás při-
pravovány na duben. Neživou přírodu našeho regionu představí Lukáš Mace-

ček nejprve v rámci přednáškového 
cyklu Křeslo pro hosta (čtvrtek 2. 4. 
2015 od 17.30 hod.), o týden pozdě-
ji se pak otevřou dveře Petrohradu 
pro všechny návštěvníky stejno-
jmenné výstavy.
Expozice Neživá příroda v Zubří 
a okolí seznamuje návštěvníky s ge-
ologickými poměry našeho regionu, 

které jsou výsledkem procesů trvajících v řádu stovek miliónů let. Součástí 
výstavy jsou ukázky hornin, minerálů a zkamenělin typických pro tuto oblast. 
Z vystavených paleontologických exponátů stojí za zmínku nálezy otisků je-
žovky Dactylodiscus beskidensis SLACZKA z lokality Randusky v Zubří. 
K prohlédnutí budou i fotografie a kopie map souvisejících s geologickou te-
matikou. Výstava je doplněna o interaktivní prvky, kde si návštěvníci mohou 
formou pokusů vyzkoušet a prohlédnout průběh některých geologických dějů. 

PŘEDNÁŠKA V CYKLU KPH
Klub Zubří, čtvrtek 2. 4. 2015 od 17.30 hod.
VÝSTAVA
Muzeum Zubří –„Na Petrohradě“ 9. 4. 2015 – 3. 5. 2015. 
Vernisáž: 9. 4. 2015 od 16.00 hodin.
Otevírací doba: út, čt, pá, so, ne  15 – 18 hodin.

Souboj klavírních improvizátorů
Zdeněk Král a Tomáš Ibrmajer nebo Martin Jakubíček - klavír
Velký sál klubu Zubří má přes své stáří jednu unikátní vlastnost – krásnou 
akustiku, která muzikantům nic neodpouští, ale když se vše podaří, posluchači 
si odnášejí domů naprosto jedinečný hudební zážitek. Bylo by proto velkou 
chybou, kdybychom této skutečnosti nevyužili a čas od času nedali prostor 
klasické muzice a interpretům, kteří chyby prostě nedělají. 
Souboj klavírních improvizátorů s sebou nepřináší jen úchvatný hudební zá-
žitek, ale také velkou show, která je umocněná improvizačním umem obou 
protagonistů. I vy se můžete stát nedílnou součástí koncertu, na jehož začátku 
nikdo neví, v jakých žánrech a skladbách se v průběhu večera bude souboj dva-
ceti prstů na klaviatuře odehrávat.  
Dva šarmantní a pohotoví pianisté se již nemohou dočkat vašich hudebních 
přání, které vtipnou formou přímo na pódiu po chvilce přípravy zpracují do 
neuvěřitelných improvizačních kreací. Každý má svůj jedinečný styl a společně 
vás dostanou do varu.

Na souboj klavírních improvizátorů se můžete přijít podívat do Klubu 
Zubří v pátek 10. dubna od 18.00 hodin.  Vstupenky v ceně 150 Kč jsou v 
předprodeji již nyní v kanceláři Klubu Zubří.

Lenka Přečková

8

březen ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2015

Kulturní pozvánky



Divadelní předplatné 2015
- jaro ve znamení muzikálů

Utíkej, Nituško! 
Slovácké divadlo opět nadchlo Zubří
Parafráze operety Mam´zelle Nitouche na motivy Henrika Meilhaca a Alberta 
Millauda s hudbou Florimonda Rongera – Hervé.
Přesně v den, kdy bylo Slovácké divadlo na druhém konci republiky odborníky 
vyhlášeno v rámci udílení prestižních cen A. Radoka jako 5. nejlepší divadlo 
naší země, jeho herci u nás v Klubu zpívali, hráli, improvizovali a přesvěd-
čovali nás o tom, že jsou nejlepší ze všech.  Výlet Toma Šulaje mezi diváky, 
roztomilá hádanka Jiřího Hejcmana, skvělý pěvecký i komediální výkon Kláry 
Vojtkové, zničehonic proběhnuvší nahý muž, fantastické čtyřčlenné komando 
chovanek, hereček a vojáků v jednom … kdo by to vše čekal v sotva dvouhodi-
nové parodii na operetu s neškodným názvem „Utíkej, Nituško!“?
 

Ve Slováckém divadle se nikdy nebáli velkých výzev. Žánr operety dnes už zda-
leka neláme rekordy v návštěvnosti. V případě „Nitušky“ se jedná o parafrázi 
původní hry staré více než 130 let. Pro partu ze „Slováckého“ však žádný pro-
blém. Mají skvěle zpívající herce a herečky, jimž nechybí ani smysl pro humor. 
Navíc se chudé klubové jeviště pod jejich rukama promění vždy v nádhernou, 
skvěle nasvětlenou i ozvučenou scénu a speciálně u tohoto představení herci 
střídají nespočet krásných kostýmů. Paradoxem je, že původně se toto před-
stavení vůbec nemělo do programu letošního předplatného dostat. Jen díky 
„nabubřelé“ scéně komedie „Sám na dva šéfy“ jsme museli přistoupit k této 
změně a dnes už víme, že to byla změna k lepšímu. Po sérii frašek a pobláz-
něných situačních komedií s hromadou zápletek přišly další převleky či dvojí 
životy postav, ale troufám si říci, že tento „kus“ se od ostatních v mnohém lišil 
a posunul kvalitu našeho předplatného zase o kus dál.

Báthoryčka! 
Thálií ověnčený muzikál Těšínského divadla

Již nyní se těšíme na pátek 17. dubna, 
který očekáváme s napětím a velkou 
vírou v něco výjimečného. Poprvé 
v historii novodobého Divadelního 
předplatného v Klubu Zubří uvidíme 
výkon, který se může pyšnit nejvyš-
ším divadelním oceněním – cenou 
Thálie. Ačkoliv jsme tento výjimečný 
muzikál toužili dostat do Klubu již 
minulou sezónu, podařilo se to až 
letos, a to jen díky velké ochotě pra-
covníků Těšínského divadla, kteří 
monstrózní scénu upravili pro pod-

mínky menších pódií a divadel. Jen díky jejich pochopení a snaze nám vyjít 
vstříc máte nyní možnost vidět představení, jaké Zubří nejspíš ještě nevidělo. 
Muzikál, za jehož režií a choreografií stojí Jaroslav Moravčík a v jehož hlavní 
roli uvidíte skvělou Lucii Bergerovou.

Lenka Přečková

KPH speciál – Libor Uher, Broad Peak
Servírujeme vám další lahůdku z přednáškového cyklu Křeslo pro hosta. 
Představujeme vám horolezce Libora Uhra a osmitisícovku Broad Peak. 
Přednáška s videoprezentací se uskuteční v Klubu Zubří ve čtvrtek 23. 4. 
2015 od 17.30 hodin.
25. 7. 2014 ve 14:30 dobyli dva „kluci bez talentu“ – Libor Uher a Marek No-
votný 8047 m vysoký vrchol Broad Peaku. Frýdeckomístecký horolezec Libor 
Uher se tak stal prvním Čechem, který má na kontě všechny čtyři osmitisícovky 
pohoří Velký Karákóram – K2, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2 a Broad Peak. 
Broad Peak je dvanáctá nejvyšší hora světa a čtvrtá nejvyšší hora v Pákistánu. 
Je součástí masívu Gašerbrum, který se nachází na hranici mezi Pákistánem 
a Čínou. Vrchol je vzdálen asi 8 km od druhé nejvyšší hory světa K2. Vrcholová 
část měří půl druhého kilometru, díky tomu dostal Broad Peak své jméno, tedy 
anglicky Široký štít. 
 

Libor Uher je aktivní sportovec, český horolezec, který se specializuje na ex-
trémní vytrvalostní sporty. Libor Uher je také zakladatel a ředitel několika ex-
trémních závodů, otec tří dětí a v neposlední řadě osobitý a zábavný vypravěč. 
Pakliže jsem u Souboje klavírních improvizátorů slibovala překvapení, im-
provizaci a nečekaná vyústění, mohu vlastně totéž napsat i u této přednášky. 
Ale v každém případě vám mohu slíbit skvělý zážitek, protože Libor vybruslil 
z nejedné těžké situace v horách a v počínání s dataprojektorem a mluveným 
slovem je neméně obratný a šikovný.

Lenka Přečková

Končinová – Valentinská zábava
V sobotu 14. 2. 2015 uspořádal výbor ČČK III – na Starém Zubří „Končinovou 
zábavu“. Tentokrát ve valentinském duchu. Výzdoba a program proto odpoví-
dal: na stolech s bílými ubrusy červená srdíčka, svíčky, ve vázičkách  červené 
růže... krása.
A co se návštěvníků týká, je poznat výměna generací – mládí převažovalo! 
Naše „dvorní hudba“ – „Duo Andy“ zahájila zábavu melodiemi pro zamilo-
vané a musím se zmínit opět a znovu, že zrají jak víno a jsou stále lepší! Díky 
za hezkou atmosféru po celý večer. Program sestával z různých soutěží pro 
páry a za všeobecného veselí se do finále dostaly páry dva, ale ty stály za to! 
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Byly skvělé a za mohutného povzbuzování a potlesku ze sebe „vyždímaly“ ta-
kové výkony, že bylo úplně nejtěžší určit vítěze. Stejně ale zvítězili všichni – dali 
si nejlepší dárek – svůj čas.
Ze srdce děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na bohaté tombole. Díky 
za výborný guláš a všechno občerstvení, díky za obsluhu hostů, za přípravu 
i úklid sálu! Všem lidem se nikdo nemůže zavděčit, ale věřím, že většině se zá-
bava líbila, že se bavili a že se těší na další akce naší skupiny ČČK.

Bohuslava Haasová, ČČK III – Staré Zubří

Vinaři na Valašsku

Valašsko historicky není krajem vína, ale v posledních letech Valaši začínají 
stále více milovat tento božský mok nejen ve sklenicích, ale mnozí se pokoušejí 
pěstovat vhodné odrůdy vinné révy v podhůří Beskyd. Takových pěstitelů je 
několik i mezi našimi členy ZO ČZS. Jeden z těch, kteří to myslí s pěstováním 
vína vážně, je i pan Jan Lacina, který už v minulém roce prostřednictvím vývěs-
ní skříňky podával informace o nejdůležitějších zásadách při pěstování vinné 
révy. Také uspořádal pro členy ZO přednášku na toto téma. Letos předvedl pro 
zájemce praktickou ukázku řezu vinné révy na vlastní zahradě v sobotu 21. 
února.
Naše ZO ČZS také už řadu let spolupracuje se ZO ČZS v Kozojídkách. Kozo-
jídky jsou malou vesnicí s 505 obyvateli v okrese Hodonín, Jihomoravský kraj. 
Leží 3 km jihovýchodně od města Veselí nad Moravou a právě zde jsme měli 
několikrát možnost navštívit místní vinohrady a posedět v příjemném vinném 
sklepě pod Kříbem. Letos jsme pro čeny naší ZO uspořádali v neděli 22. února 
přednášku předsedy ZO ČZS Kozojídky pana Miroslava Trna „O víně“, která 
byla doplněna i degustací. Všechny vzorky byly z oblasti Kozojídek, což je ob-
last Morava, podoblast Slovácká.    

V této oblasti se pěstuje víno už od 14. století, kdy vinohrady vlastnili Lichn-
štejnové. Přímo v Kozojídkách pěstují víno od r. 1415, kdy vinice založili páni z 
Kravař. Od r. 1780 mohli víno pěstovat i poddaní. Tato dlouhodobá tradice se 
nutně projevuje i v kvalitě pěstovaného vína.

Someliér pan Trn velmi zasvěceně pohovořil o 12 vzorcích vína, které jsme 
ochutnali. Většina vzorků pocházela přímo z jeho vinohradu a může se chlu-
bit řadou ocenění z mnoha krajských výstav. Tak jsme měli možnost ochutnat 
opravdu kvalitní vína, většinou pozdní sběr, přívlastková i slámové víno. Taky 
jsme si rozšířili obzor o nové pojmy z vinařství jako dekantace vína (zbavení 
ze sedlin u starých vín), co je panenské víno (získané z vinic už 3. - 4. rok po 
výsadbě) i že nejlepší vína jsou z vinic stáří 40 - 50 let. Pro pobavení nám pan 
Trn předvedl i sabrage [sabráž] šampaňského vína – ale ne šavlí, ale stylově 
zahrádkářskou motyčkou.
Tříhodinová přednáška s degustací rychle uběhla a všichni přítomní si pochva-
lovali příjemně strávené odpoledne. Věříme, že tato přednáška nebyla poslední 
a v dalších letech se o víně dozvíme mnoho nových informací a potěšíme naše 
chuťové pohárky.

Růžena Janošková

Pocta Muzikantovi

V úterý 24. 2. 2015 jsme se naposledy rozloučili se Slávečkem Gužíkem, cim-
bálistou a dlouholetým členem naší muziky. 
Byl muzikant celým svým srdcem a radost rozdával nejen přes struny svého 
milovaného nástroje, ale i spoustou zábavných historek a vyprávění, kterými 
nás bavil na zájezdech i při zkouškách.
Své znalosti a dovednosti si nenechával jen pro sebe a v mnoha srdcích zasel 
chuť a touhu o napodobení a probuzení dalších muzikantských srdíček.
Ať ti, Slávečku, znějí už jen samé čisté tóny.

Beskyďáci
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Trámovky - nezvaní hosté
(Některé druhy hub na území města Zubří, 3. část)

Trámovky jsou dřevo-
kazné houby vyskytu-
jící se na odumřelém 
dřevě jehličnanů (jed-
lí, smrků, borovic) 
a velmi často také 
na opracovaném dřevě 
(na trámech, krovech, 
kůlech, sloupech, 
plotech, zábradlích 

nebo lavičkách). Pokud se plodnice trámovek objeví na dřevěných stavbách, 
můžeme si být jisti, že se zde trámovka zabydlovala již delší dobu a napadené 
dřevěné části bude zapotřebí vyměnit. Podhoubí trámovky totiž prorůstá dře-
vem dlouhou dobu skrytě. Poškozené dřevo se pak bortí a kostkovitě rozpadá.
Trámovka jedlová (Gloeophyllum abientum) se od velmi podobné trámovky 
plotní (Gloeophyllum sepiarium) liší světlejšími plodnicemi a hustšími, tenčí-
mi póry světlé barvy. Trámovky vytvářejí až 10 cm velké plodnice  mušlovitého 
nebo vějířovitého tvaru bez třeně. Pásovaný hnědý klobouk trámovek je v mlá-
dí plstnatý později olysalý. Na jeho okraji pozorujeme světlejší růstovou zónu. 
Plodnice trámovek mohou růst střechovitě nad sebou nebo vedle sebe i splývat 
do řad. Jejich růst je omezen na dobu asi od března do listopadu. Plodnice ale 
vytrvávají (i několik let), a můžeme je proto nalézat po celý rok.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Se začátkem března přichází období, které je vnímáno celkem rozporuplně. 
Na jednu stranu jsme rádi, že končí zima, že se konečně zbavíme teplých bund 
a kabátů… Na druhou stranu se přicházející jaro může ohlásit i jinak než pří-
jemně. Jak mi onehdy řekla jedna paní: “Ani ještě neslezl sníh a já už cítím, 
jak mi slzí a natékají oči!“ Bohužel je to tak. Alergie se ozývá často i u lidí, 
kteří s ní nikdy problémy neměli. A tím pádem se stává, že nás přepadne ne-
připravené. Názory na to, jak vlastně alergie vzniká, se trochu liší. Rozhodně 
má velký vliv stav a kondice našich jater. (Omlouvám se, že budu opakovat, 
co už bylo mnohokrát napsáno a řečeno…) Játra mají na starosti mimo jiné 
detoxikaci organismu, tzn. odbourávání cizích látek, které přicházejí zvenčí. 
Pokud je tato funkce jater oslabena, nastává jakási nestandardní reakce. To je 
velmi zjednodušeně řečeno. Protože játra jsou nadřízená očím, často je reakcí 
slzení, pálení, svědění, otoky očí. Protože játra mají velký vliv také na stav naší 
kůže, může se připojit ekzém nebo svědění, zarudnutí, suchá kůže. A protože 
na funkci jater velmi úzce navazuje funkce slinivky, připojí se otoky sliznic, 
zvýšená produkce sekretu (slzy, hlen…) nebo naopak pocit suché sliznice 
v krku nebo nose. Toto všechno zatíží náš lymfatický systém a může se stát, že 
nám dokonce zduří mízní uzliny kolem uší nebo na krku.
Jak si pomoci?  
Důležitý je dostatek vitamínu A. Je nezbytný pro dobrou funkci jater a zdravé 
oči. Pokud už máme alergii “rozjetou“ nebo dlouholetou, musíme tělu dodá-
vat větší množství vitam. A než 1 tobolku denně (klidně 2-3). K němu potře-
bujeme také dostatek zinku. Je to prvek nezbytný pro dobrou funkci slinivky, 
zdravou sliznici, zdravou kůži, dobře fungující lymfatický systém… Pokud uží-
váme tyto dvě látky současně, nehrozí předávkování vitam. A!! A jako „vedlejší 

efekt“ budeme mít krásné a zdravé 
vlasy a nehty.  Hodně si můžeme 
pomoci také masáží (mačkáním) 
reflexních plošek jater, slinivky 
a lymfatických uzlin. Viz obrázek.
Poslední rok jsem se hodně nau-
čila a cítím, že musím napsat ještě 
jeden, řekněme, spouštěč alergie. 
A to je stres. Já vím, že už toho bylo 
napsáno spousta, že to slyšíme 
ze všech stran…Ale pořád to není 
dost. Tlak, který je na nás všech-
ny vyvíjen, mnohdy přestává být 
únosný. Často si připadáme jako 
ty myšky, které běhají v otáčecím 
kolečku tak dlouho, dokud nepad-
nou. Ale je jen na nás, kdy se v tom 
běhu aspoň zpomalíme. Je to jen 

v „naší hlavě“. Stačí jen říct NE. Když už musíme do práce (a tomu se přece 
jen vyhnout nelze), dopřejme si odpočinek. Nedělejme to, co se nám nechce. 
Jen proto, že to je zvyk, že se to tak od nás čeká. Místo návštěvy, kde na mě 
budou naléhat, ať si dám kafe, klobásku, zákusek, se půjdu projít do přírody 
nebo (když mě zlobí alergie) si prostě dopřeju odpolední chvilku spánku. Po-
slouchejme svoje tělo. Alergie může být signál, že už nemůže, že už potřebuje 
zpomalit, „vypnout“.
Jako příklad vám uvedu sama sebe. Masáže provádím už víc jak 9 let. Byly 
doby, kdy jsem byla v práci od rána do večera, doslova. Letos v únoru se mi 
na dlaních a prstech objevil ekzém. Suchá, loupající se kůže. Zhoršovalo se to, 
kdykoliv jsem masírovala. Nasadila jsem si všechno, co vám doporučuju, ale 
zároveň jsem si stanovila, že dvakrát v týdnu budu mít dopoledne volno (ty dny, 
kdy jsem byla celý den v práci). Třeba abych mohla psát tyto články… A ekzém 
se ztratil. Já vím, řeknete mi, že ne každý si to může takto zařídit. Ale jde to, 
aspoň trochu slevit. Třeba nebrat přesčasy…nebo zmenšit plochu zahrádky…
nebo si nebrat do sebe starosti o věci, které stejně nemůžu změnit… Ono totiž 
odpočívat není vždycky jen o fyzické námaze, často je to zátěž psychická nebo 
emoční. Věřme, že o všechno je postaráno a všechno je tak, jak má být.
Přeji vám všem pevné zdraví 

Radka Dvořáková

Poděkování za potravinovou sbírku

„Nikdo není zbytečný, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“
Charles Dickens

Z celého srdce bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se zapojili do potravinové 
sbírky, která poputuje nejen k dětem, ale 
i do nejchudších rodin v ukrajinském Mu-
kačevu.
Děkuji za to, že jsme společně za tak krát-
kou dobu dokázali vybrat neskutečných 
1 800 kg potravin. Potraviny poputují 
společně s karvinskou, havířovskou a frý-
deckou sbírkou do Mukačeva, a to v co 
nejbližším možném termínu. 
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Sbírka vzbudila zájem nejen v Zubří a jeho okolí. Proto velké poděkování patří 
také do Ostravy, Zlína, Prešova, Londýna, Irska, Norska a Finska. 
Nejen já, ale i humanitární organizace ADRA děkuje všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem na této sbírce podíleli. 

Tereza Randýsková

Smrt nemá poslední slovo
„Bože, proč…?!“ Kolikrát už jsme slyšeli nebo řekli tato slova? Kolikrát jsme 
měli pocit, že nic nemá cenu, že jsme bezmocní vůči zlu či utrpení, že přes veš-
kerou snahu nemůžeme pomoci těm, na kterých nám záleží, že nás nikdo ne-
chápe… A nemuselo se jednat o velké těžkosti nebo nějaké neštěstí. Někdy se 
nás dotkne necitlivé slovo nebo nezájem druhých o to, co se nám zdá důležité. 
A začínáme mít pocit, že nám nikdo nerozumí, že o nás nikdo nestojí, ani lidé, 
ani Bůh…
Jak rádi bychom v různých situacích našeho života znali odpověď na tuto otáz-
ku. Ještě raději bychom byli, kdybychom se tak vůbec ptát nemuseli. I v Bibli 
se tato otázka nezřídka vyskytuje. Mužové i ženy, kteří zakusili velké Boží činy 
ve svém životě, znají chvíle prázdnoty, kdy na ně doléhá tíha života a Božího 
mlčení, tíha toho, že Bůh, k němuž volají o pomoc, neodpovídá.
Místo odpovědi máme před sebou o Velikonocích tragickou událost jedineč-
ného muže, který změnil svět nikoliv tím, že zabíjel druhé, ale tím, že se sám 
nechal zabít přibitím na kříž. Tento člověk, který svým vrahům odpouští, když 
ho zabíjejí, je Synem Božím, který „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám 
sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..., ponížil se a byl poslušný 
až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,7-8). Vysvětlení nám podává on sám 
v evangeliu sv. Jana: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16). Z lásky 
k nám Kristus umírá na kříži!
Svým vzkříšením dosvědčuje, že smrt nemá poslední slovo. Zve nás, stejně 
jako své učedníky, abychom žili spojeni s ním a tak měli také naději, že vsta-
neme k novému životu. 
Už při poslední večeři, kterou si připomínáme na Zelený čtvrtek, vysvětloval 
svým apoštolům, jak s ním mohou zůstat: „Jako si Otec zamiloval mne, tak 
jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zů-
stanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho 
lásce“ (Jan 15,9-10). Je si vědom toho, že sami to nedokážeme, ale můžeme 

toho docílit jen s jeho pomocí. Při mši svaté o Zeleném čtvrtku probíhá také ob-
řad mytí nohou. Připomíná, jak Ježíš na začátku večeře umyl apoštolům nohy. 
Když si Petr nechtěl nechat od Ježíše nohy umýt, neboť byl přesvědčen, že jeho 
mistr nemůže dělat tak podřadnou práci, Ježíš mu řekl: „Jestliže tě neumyji, 
nebudeš mít se mnou podíl“ (Jan 13,8). Připusťme, že i my potřebujeme od Je-
žíše, aby nás umyl. Potřebujeme očistit od hříchu, potřebujeme očistit i naše 
úmysly a skutky, aby se v nich neprojevovalo naše sobectví nebo je nekazila 
naše pýcha. A přijímejme ho rádi jako pokrm ve svatém přijímání, když nám 
dává sebe, aby rozmnožoval naši lásku a sytil nás k novému životu. Tak s ním 
už nyní žijeme nový život a smrt nás nemůže rozdělit. Naopak naše spojení 
s Bohem upevní. 
Ať si ve všech těžkostech a trápeních života uvědomujeme, 
že Ježíš Kristus prošel cestu kříže před námi,
že nás zvedá, když padáme, osvobozuje od zla 
a chce stále proměňovat svou láskou, 
abychom ji mohli v plnosti prožívat v novém životě.

Přeje P. Karel Janečka

„Děsná sranda“ aneb Proč bych si měl vážit 
něčeho, co není moje
Úcta k práci druhých, ochrana společného majetku, ochrana přírody, úcta 
k jiným lidem, slušnost, tolerance.... Ne, to jsou zastaralé pojmy, které mnoha 
dnešním lidem – a nejen mladým – už nic neříkají. Mnozí se ohánějí svými 
právy, ale zapomínají na své povinnosti. A těch má člověk víc než těch práv. 
Malý příklad ze života: Vlak – kupé plné školní mládeže (ne zuberské!) – jedna 
dospělá osoba. Mladá „slečna“ vyřvává na celé kolo své názory proložené ta-
kovými vulgarismy, že i na muže by to bylo silné kafe. Dospělá osoba se ohradí 
a je jí řečeno: „Já mám právo na svobodný projev, tak co?“ Tenkrát to dopadlo 
dobře, dospělá osoba dívce vysvětlila, že i ona má svá práva, a podložila své 
tvrzení jedním pádným argumentem. Další cesta byla příjemná.

A když už jsme u té cesty, i my v Zubří jednu takovou máme. Ale na ní patr-
ně nebyl nikdo, kdo by něco věděl o slušnosti, úctě, ochraně přírody, právech 
ostatních občanů. Nebyl tam také nikdo, kdo by dokázal zvrátit běh událostí.
Každý z nás může na vlastní oči vidět, co provedli vandalové s nově vysazený-
mi stromky v aleji směrem od sídliště k rybníkům. Kde se v lidech bere tolik 
lhostejnosti a zloby k veřejnému majetku, k přírodě? Nestačí, že bezohlední 
řidiči téměř zničili procházkovou pěšinu, rozjezdili i přilehlý travnatý porost 
(viz obr.)? Muselo dojít i k tomuto bezohlednému činu? Na ničení uvedené 
polní cesty již dříve ZN upozorňovaly (je to místo, kudy paní učitelky z MŠ vodí 
na vycházky děti). Marně. Situace se bohužel ještě zhoršila. Mnoho slušných 
lidí je velmi zasaženo tímto chováním, ale jak najít pachatele? 
Co jiného než lhostejnost a nedostatek sociálního cítění by mohlo vést pa-
chatele k jejich hrdinnému činu? Alkohol? Jistě, ten ano. Slabým dodává sílu 
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a pocit, že přemohou i nejsilnějšího nepřítele. Ale tady „bojovali“ proti slabým 
stromečkům... No a co, tož jsme si užili. A co je nám do jiných, že? 

Redakce ZN 

Patriotismus se v Zubří nenosí?
Pár postřehů neobčana Zubří
Devátý rok učím na zdejší ZŠ, a mám tak poměrně dlouhou dobu možnost po-
zorovat očima laika nejenom sportovní dění, ale i možnosti sportovního vyžití 
pro všechny, kterým nestačí jen sedět u televize a sledovat nekonečné televizní 
seriály. Jak sportovní dění, tak možnosti pro různé sporty jsou, a to mi věřte, 
z pohledu obyvatel Rožnova pod Radhoštěm i okolních vesnic naprosto mi-
mořádné a záviděníhodné. 
Jako učitelka mám možnost blíže sledovat situaci ve sportech, které se nějakým 
způsobem dotýkají naší školy. V první řadě je to házená, zuberský sport číslo 1. 
Musím se přiznat, že míčové hry nejsou zrovna můj šálek kávy, proto mám pře-
hled především o žákovské házené. Ta díky systematické přípravě žáků od nej-
útlejšího věku jak na půdě školy, tak i mimo ni a díky obětavé a neúnavné práci 
mých kolegů tělocvikářů i trenérů právem slaví zasloužené úspěchy nejenom 
u nás, ale i v sousedních zemích, kam naši mladí házenkáři vyjíždějí.
Vedle házené začal v podstatě tiše a nenápadně dosahovat významných úspě-
chů ještě jeden sport, který byl od prvopočátku míněn jako volnočasová aktivita 
pro pohybově nadaná děvčata, a tím je moderní a estetická skupinová gymnas-
tika. Zvláště v posledních třech letech jsou jejich výkony naprosto neuvěřitelné 
a jejich píle a preciznost, ale i zarputilá každodenní práce všech lidí, kteří jsou 
se zuberskou gymnastikou spojeni, vedla k tomu, že mohlo družstvo juniorek 
ukázat svůj um i na mezinárodních závodech v Sofii, Barceloně a Moskvě.
Letos se toto družstvo kvalifikovalo na mistrovství světa na Faerské ostrovy 
a jako třídní učitelka dvou žákyň, které patří do tohoto úspěšného družstva, 
nemohu nevidět, že tato účast je některými občany Zubří vnímána spíše nega-
tivně jako akce, která je zbytečně drahá a zuberskému sportu nic nepřinášejí-
cí. Pominu-li otázky finanční, protože vím, že veškeré výdaje spojené s účastí 
na těchto závodech byly v minulých letech hrazeny rodiči závodnic a ze spon-
zorských darů, konkrétně vázaných na tuto akci, zaráží mě, jako neobčana 
Zubří, nedostatek lokálního patriotismu, který by měl k Zubří, jako sportem 
proslavenému městu, přirozeně patřit.  
Vždy mi přišlo směšné, jak se v dobách našich hokejových úspěchů téměř celý 
národ poklepával vzájemně po rameni, jací že jsme to borci, když nám ti „kluci 
zlatí“ zase dovezli nějakou tu medaili, a přitom jedinou zásluhou všech těch 
borců bylo to, že se výrazně zvýšila tržba v pohostinských zařízeních při sledo-
vání zápasů a posléze tržby úklidových firem při likvidaci následků bujarého 
národního veselí.
Mě osobně naplňuje mnohem větší hrdostí fakt, že mezi mými kolegyněmi 
a žákyněmi jsou lidé, kteří se doslova po večerech a ve svých volných chvílích 
dokázali propracovat k takovému úspěchu, jako je samotná účast na těchto 
závodech. 
Nejenom čas, ale i úsilí a nadšení pro věc všech zainteresovaných je mimořád-

né a „přidaná hodnota“ o tom, že je důležité tvrdě na sobě pracovat, aby člověk 
něčeho dosáhl, o síle kolektivu, o hodnotě přátelství i zodpovědnosti za druhé, 
která je předávána mladé zuberské generaci, je vlastně nevyčíslitelná. 
Zkusme být trochu lokálními patrioty a být pyšní na to, že mezi námi jsou tací, 
kteří jsou ochotni a schopni věnovat veškerý svůj volný čas, spoustu energie 
a nervů práci s mládeží, ať už je to házená, gymnastika či jiný sport, a co se týče 
gymnastiky, přejme juniorkám, ať si „ochutnají“ prostředí mistrovství světa 
a porovnají si své schopnosti s ostatními. 
Možná, že za pár let se zase sejde silná skupina nadšených a talentovaných 
gymnastek, které by měly na to, aby obstály v nějaké mezinárodní soutěži, stej-
ně jako současné družstvo juniorek, ale jejich vrcholným vystoupením bude 
vystoupení na Hasičském bále v některé ze sousedních obcí, protože tady ne-
bude už nikdo, kdo by byl ochoten věnovat nekonečné hodiny jejich přípravě 
a zajišťování organizačního zázemí tak, jak to dělají mé kolegyně dnes.
Trošku děsivá představa, že?

Blanka Kučerová, učitelka ZŠ Zubří

Oprava článku Ohlédnutí za vánočními koncerty 
sboru Rosénka
Ráda bych opravila údaj, který jsem uvedla ve svém článku „Ohlédnutí za vá-
nočními koncerty sboru Rosénka“, který byl otištěn v lednovém čísle  vašich 
novin díky P. Janečkovi. 
V textu jsem uvedla, že v Rožnově náš sbor chystá na březen 2015  „2. ročník 
Setkání pěveckých sborů“. Místo a termín, které jsem uvedla v článku, se však 
mezitím změnily. 
Pro informaci a pořádek uvádím, že zmíněná akce se koná v Rožnově p. R. 
v kině Panorama v sobotu 28. března 2015 ve 13,30 hod. V akci pod názvem 
“Zpívání pro radost “ vystoupí 9 sborů, včetně našeho – Rosénky. Organizáto-
rem je Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm. 
    

Iva Vodičková, členka sboru Rosénka z Rožnova p. R. 

POZVÁNKA 
na GYMNASTICKÉ DOPOLEDNE

a ODPOLEDNE V ZUBŘÍ

V sobotu 28. března 2015 pořádá oddíl moderní gymnastiky TJ 
Gumárny Zubří

POHÁROVÝ ZÁVOD ESG CUP I. 2015 
„O pohár starosty města Zubří“ 

v estetické skupinové gymnastice ve sportovní hale v Zubří. 
Zahájení závodu: 11.00 hod.

Z pověření ČS ESG pořádá oddíl moderní gymnastiky TJ Gumárny 
Zubří také v sobotu 28. března 2015

MISTROVSTVÍ ČR v estetické skupinové gymnastice 2015 
pro juniorky a seniorky.

Zahájení závodu: 14.00 hod.
Všechny srdečně zveme na závod, přijďte podpořit všechna 

zuberská závodní družstva.
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Turnaj čtyř vyhrály žačky z Lesany
V neděli 1. března jsme v hale pořádali 3. ročník turnaje Nástrojárna Pečky 
Cup. Letos se ho zúčastnila družstva TJ Lesana Zubří, DHK Zora Olomouc, 
HC Hlučín a TJ Sokol Hrabůvka.
O tom, že síla jednotlivých družstev byla velmi vyrovnaná, svědčí i fakt, že o ko-
nečném pořadí rozhodl až poslední zápas turnaje. V turnaji nebylo žádné druž-
stvo jasným outsiderem a každý dokázal porazit každého. Proto měl turnaj tak 
vysokou úroveň.
Naše děvčata vstoupila do turnaje vítězstvím nad celkem TJ Sokol Hrabůvka 
23:18. Druhý zápas s celkem Zory Olomouc nám nevyšel a z hřiště jsme od-
cházeli s porážkou 20:22. V posledním zápase s celkem Hlučína jsme nezačali 
příliš dobře, velkou část utkání jsme tahali za kratší konec a prohrávali dokon-
ce o pět branek. Nakonec však děvčata zvýšenou bojovností, která byla pod-
pořena výborným výkonem Míši Poláškové v brance, strhla vítězství na svou 
stranu a tím získala i vítězství v celém turnaji.
Nejlepší brankářkou turnaje se stala Míša Polášková, hráčkou Alžběta Krůpo-
vá a střelkyní Markéta Zmydlochová z Hrabůvky.

Výsledky: 
TJ Lesana Zubří :  TJ Sokol Hrabůvka  23:18
DHK Zora Olomouc :  HC Hlučín    9:19
TJ Lesana Zubří :  DHK Zora Olomouc 20:22
HC Hlučín :  TJ Sokol Hrabůvka  22:24
TJ Lesana Zubří :  HC Hlučín   13:11
TJ Sokol Hrabůvka :  DHK Zora Olomouc 24:22

Konečná tabulka Nástrojárna Pečky Cup 2015
1. TJ Lesana Zubří 4 b.
2. TJ Sokol Hrabůvka 4 b.
3. HC Hlučín 2 b.
4. DHK Zora Olomouc 2 b.

Sestava a branky Lesany: Michaela Polášková G 3, Markéta Křenková G, Mi-
chaela Juříčková 15, Alžběta Krůpová 23, Tereza Kamencová 4, Anna Pastejří-
ková 3, Kamila Nováková 6, Barbora Hrušková, Eliška Benová, Denisa Duká-
tová 2, Jasmína Remešová, Tereza Palátová. 
V Zubří, 3. 3. 2015

SP

NA TURNAJI V ZUBŘÍ  DRUHÉ
V sobotu 7. března pořádal oddíl TJ Valašské Meziříčí turnaj mladších žáků, 
kterého se zúčastnila tato družstva: chlapci KH Kopřivnice a TJ Valašské Mezi-
říčí a dívky TJ Lesana Zubří a Sokol Hovězí. Turnaj byl dobrou prověrkou před 
blížící se jarní sezónou. 
 Děvčata na tomto turnaji dvakrát zvítězila, a to s celkem Sokola Hovězí 23:5 
a s chlapci Valašského Meziříčí 20:12. Utkání měla jednoznačný průběh, děv-
čata si s chutí zastřílela a ještě se na hřišti vystřídala i děvčata, která v druž-
stvu mladších žaček začala trénovat teprve na podzim. Družstvo doplnily 
i minižačky Míša Janošková a Adélka Skýpalová. V posledním zápase děvčata 

podlehla chlapcům z Kopřivnice 20:5. Zápas se nám nepodařil a děvčata příliš 
brzy rezignovala na lepší výsledek a především se jim nedařilo proměňování 
šancí. Smůlu měla také Jasmína Remešová, která se v průběhu turnaje zranila 
a v posledním zápase odehrála pouze pár minut. V konečném součtu  děvčata 
obsadila druhé místo.

Branky: Lea Jurajdová 17, Terka Palátová 12, Jasmína Remešová 9, Bára 
Hrušková 4, Eliška Benová 3, Hanička Mikulenková 3.

Pingpongový turnaj opět ovládl Tomáš Blabla
Dne 21. 2. 2015 hostila zuberská sokolovna turnaj neregistrovaných jednotliv-
ců ve stolním tenise, kteří se proti sobě nad zelenými stoly postavili už po třetí. 
Potěšující zprávou pro pořadatele je neustále se zvyšující zájem o tento turnaj, 
neboť se do bojů o prvenství v soutěži o místního pingpongového krále přihlási-
lo 35 hráčů oproti loňským dvaceti. Dalším kladem pro zdejší amatérské spor-
tovce je i fakt, že se do těchto turnajů pomalu ale jistě přihlašují také sportovci 
z okolních měst. V tomto případě Zubří přivítalo hráče z Polanky, z Valašského 
Meziříčí nebo z Frýdku Místku. Místní borci tak mají zdatné vyzyvatele, a snad 
i díky této drobné meziměstské rivalitě se turnaj stává atraktivnějším, a co se 
týče samotných výkonů hráčů, také získává na kvalitě. Tento turnaj je určen 
amatérským sportovcům, kteří nejsou registrovaní, avšak předvedené výkony 
většiny zúčastněných by se daly přirovnat k výkonům profesionálních hráčů. 
Zajímavostí bylo také věkové rozložení hráčů, kdy se do turnaje přihlásili jak 
17letí borci plní nadšení, energie a pohybu, tak na druhé straně bezmála 60letí 
ostřílení borci, kteří pohyby mírně zatuhlých kloubů nahrazovali svými zku-
šenostmi, předvídavostí a rozvahou. Tyto mezigenerační bitvy byly krásným 
zpestřením turnaje. Při střetnutích byla ve vzduchu cítit o něco větší rivalita 

a touha dokázat svým fanouškům, a hlavně sobě, že „já na to pořád mám“. 
 Turnaj byl odstartován v 9 hodin ráno a po krátkém uvítání a seznámení s pra-
vidly byli hráči obdarováni tradičním welcome drinkem. Poté se začalo nad 
pěti stoly bojovat na tři vítězné sety. V základních skupinách zjišťovali jednot-
liví hráči kvality těch druhých. V turnaji se totiž objevila spousta nových tváří, 
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a zpočátku bylo nutné zjistit, jak je kdo na tom se svým umem a silami. A jak 
už bylo napsáno výše, hned od prvních úderů bylo vidět, že v turnaji není sla-
bý hráč a že ani nováčci nejsou žádná „ořezávátka“ a nepřijeli do Zubří jen 
navýšit počet startujících. Nejeden úder byl v pozdějších vyřazovacích bojích 
odměněn potleskem a obdivným zabručením všech přítomných fanoušků. 
Hráči tak sváděli své boje ve skvělé atmosféře. Snad i díky ní měla závěrečná 
klání tak vypjatou atmosféru, kdy „skoro domácí“ Stanislav Ovčačík, který 
nastoupil proti Tomáši Blablovi z Lužné, slavil každý vítězný míček hlasitým 
výkřikem „Ano!!“ a každý nepovedený výkřikem „Nedělej to!“. Tomáš Bla-
bla s ledovým klidem vstřebal tyto hlasité projevy soupeře a směle dokráčel 
až do finále stejně jako v nedávné čtyřhře. V tomto finálovém souboji narazil 
na Lukáše Karolu z Valašské Polanky, v poměrně jednoznačné bitvě zvítězil 3:0 
a všechny zúčastněné tak přesvědčil o svém pingpongovém umu. Z domácích 
se na stupně vítězů dostal obhájce loňského prvenství Vojta Pernický a potvrdil 
tak pozici jedničky mezi zuberskými hráči. Zubří tedy zná svého dalšího vítěze 
a organizátoři se už teď těší na další ročník, kde bude Tomáš Blabla hledat další 
vyzyvatele. Kompletní výsledky zápasů ve skupinách a play off plus fotogalerii 
naleznete na strámkách http://mesto-zubri.cz.
Nakonec nezbývá než poděkovat restauraci Tip Cafe, která se jako tradičně 
postarala o občerstvení a stálý přísun tekutin a jídla sportovcům i jejich fa-
nouškům. Děkujeme také Aleši Měrkovi, který opět zapůjčil kameru GOPRO, 
díky níž se můžete těšit na autentické záběry hráčů v sestřihu, který pro vás 
opět připravujeme. A děkujeme také firmě LB Silver, která do soutěže poskytla 
hodnotné ceny.
Ještě jednou za pořadatelský tým děkujeme všem zúčastněným a budeme se 
těšit na další velkolepý turnaj.

Tomáš Indrák

P.S. Na závěr mi ještě dovolte poděkování pořadatelskému týmu za skvěle 
zvládnutou práci v celém průběhu turnaje. Jirkovi Krupovi a Milanovi Pu-
píkovi za činnost rozhodčích a dozor nad všemi výsledky, Lukáši Macečkovi 
a Tomáši Indrákovi za pořízení fotografií a videí z celého průběhu turnaje 
a za zdárný průběh turnaje.

Pepa Randus

Nejtěžší zápas byl s Ivanem Daňkem
V zuberské sokolovně proběhl v sobotu 21. února třetí ročník turnaje ve stol-
ním tenise. Tentokráte se hrály mužské dvouhry, ale stejně jako na podzimním 
turnaji ve čtyřhře Pepinec CUP stanul na stupni nejvyšším stejný borec – To-
máš Blabla, kterému jsme opět položili pár otázek.

P.R.: Tome, do Zubří jsi zavítal podruhé a opět si odvážíš prvenství. Zdá se, že 
se Zubří stane tvojí oblíbenou destinací.
T.B.: Moc se mi u vás líbí, vždy uvítám dobré soupeře, atmosféru a organizaci.
P.R.: Jaké další turnaje máš v nejbližší době v plánu navštívit?
T.B.: Následující sobotu jsem se zúčastnil turnaje v Lidečku (i zde Tomáš vy-
hrál - pozn. PR), v březnu Střelná a Lúky pod Makytou.
P.R.: Letos s tebou do Zubří přijel a aktivně se zapojil do turnaje i tvůj otec. 
Teď už víme, po kom jsi tak dobrý. Prozraď nám, má ještě šanci, když hrajete 
proti sobě? 
T.B.: Asi před třemi lety by jeho šance na výhru se mnou byly reálné. Teď už mu 
spíš nějaký set nechám, aby měl radost. Musím ale uznat, že se za poslední rok 
hodně zlepšil.
P.R.: Na turnaji jste se spolu neutkali, ale pokud by k tomu došlo, tak by asi 
taky přítomná maminka nevěděla komu fandit, ne?
T.B.: Mamka mi fandí již od první třídy, kdy jsem začal hrát hokej, a je tomu 
stále. I ve stolním tenise.

P.R.: Na turnaji se před-
stavili i borci z Valašské 
Polanky a předvedli 
taky skvělé výkony. 
Zřejmě se v tomto kraji 
urodili výborní stolní 
tenisté. Přijeli na tvé do-
poručení?
T.B.: Polančané hrají 
dobře, často se potká-
váme na turnajích. Zřej-
mě se o tom dozvěděli 
na Facebooku.
P.R.: Vraťme se ještě 
k samotnému turnaji. 
Jak sis ho užil? Který 
zápas byl pro tebe nej-
těžší?
T.B.: Turnaj byl super. 
Nejtěžší zápas pro mě 
byl asi s ……. Daňkem 

(Ivanem - pozn. PR), který svým, pro mě zajímavým stylem hraní, se mnou 
uhrál set.
P.R.: Zdá se, že konkurence je rok od roku větší. Přijedeš i přesto obhajovat 
titul?
T.B.: Rád přijedu. Je dobře, že se konkurence zvyšuje. Jednak zápasy jsou po-
tom víc napínavé, viz zápas Ovčačík-Hořelka, a taky mají už nějakou úroveň.
P.R.: Tome, díky za účast a věřím, že jsme se neviděli naposledy.
T.B.: Také moc děkuji, že jsem se mohl zúčastnit takového super turnaje. Urči-
tě jsme se neviděli naposled, třeba i při jiných akcích v Zubří.

Pepa Randus

Tabulka má téměř definitivní podobu
Kuželkářská liga pokračovala dalšími dvěma koly a i tentokráte jsme se dočka-
li překvapení. V kole dvanáctém porazili Paneláci svým nejlepším výkonem 
v soutěži tým Oktopusu 8:0, další zápasy již dopadly dle předpokladů. Výkon 
kola předvedl Robert Jurajda výkonem 271 kolků! 

Výsledky 12. kola:
TPV – Skittles crew  0:8 (506:628)
Tip Cafe - Dvě+jeden 8:0 (727:560)
Paneláci - Oktopus  8:0 (674:638)
Marodi – KO-SA  8:0 (731:627)

Třinácté kolo již dalo téměř definitivní podobu tabulce. Oktopus po porážce 
v minulém kole opět zvítězil, tentokrát nad cekem TPV, celky Tip Cafe a Ma-
rodů pokračují na vítězné vlně a o body přišel tým KO-SA v souboji s celkem 
Dvě+jeden. Výkon kola předvedl Pepa Randus výkonem 253 kolků. Napínavá 
je i situace ohledně umístění v TOP 12, kde se bude rozhodovat o pořadí až 
v posledním kole! 

Výsledky 13. kola:
Oktopus - TPV  8:0 (638:502)
KO-SA - Dvě+jeden  4:4 (571:558)
Paneláci – Tip Cafe  2:6 (590:653)
Skittles crew – Marodi  0:8 (604:733) 
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Zápasy V R P Skóre Průměr Body

1. Marodi 13 13 0 0 100:4 746,5 26

2. Tip Cafe 13 9 1 3 72:32 673,9 19

3. Oktopus 13 8 1 4 66:38 627,5 17

4. KO-SA 13 4 5 4 50:54 599,4 13

5. Scittles crew 13 4 2 7 42:62 594,2 10

6. Paneláci 13 3 2 8 38:66 583,9 8

7. Dvě+jeden 13 2 2 9 24:80 537,6 6

8. TPV 13 1 3 9 26:78 519,5 5

Další podrobnosti, aktuální výsledky, tabulku, statistiky jednotlivců a fotogale-
rii najdete na sport.mesto-zubri.cz a na FB stránkách Sportoviště města Zubří.

Pepa Randus

Zuberští lyžaři se zúčastnili švédského
91. ročníku Vasova běhu

Účastníci Vasova běhu. Zleva P.Volný, L.Křenek, J.Jurka, M.Pobořil 

Vrchol letošního sportovního roku našeho klubu, Vasův běh, je již minulostí. 
Legendárního závodu, jenž je zařazen do seriálu FIS SKI CLASSIC, se zúčast-
nilo necelých 16 000 běžkařů. Vasaloppet se koná od roku 1922 na počest 
šlechtice Gustava Vasy, jenž touto trasou 400 let předtím prchal, když se snažil 
získat posily k povstání proti okupujícím Dánům.  Tato monstr akce ve střed-
ním Švédsku se startem v Sälenu a cílem v 90 km vzdáleném městě Mora se i 
přes teploty kolem +8 °C vydařila v každém ohledu. Závod proběhl 8. března 
a pro naše závodníky začala příprava na start již od brzkých ranních hodin (od 
01:45). Nejprve přemístění do 120 km vzdáleného Sälenu, vystání fronty s 
běžkami v rukou na správný koridor a více jak hodinové čekání na start v 8:00 
hod. Na startu jsme byli spolu s 313 Čechy a dalšími 15 tisíci běžkaři z celého 
světa. Atmosféra byla nepopsatelná.  Na úvod všechny závodníky čeká výjezd 
po sjezdovce a pak 88 km zvlněnou krajinou do cílového města Mora, které má 
o přibližně 250 m menší nadmořskou výšku než místo startu. Přesto se obvyklá 
představa o lehkém profilu trati po vyjetí sjezdovky nenaplňuje. Kopce sice ne-
jsou nejprudší ani nejdelší, ale jejich množství bylo pro naše borce překvapivé. 
Přes enormní délku závodu je běžné, že celý závod absolvujete v davu. Svištíte 
překrásnou švédskou přírodou plnou jezer a lesů, které nenarušují ani lidská 
obydlí citlivě sladěná s touto nádherou. K tomu stovky povzbuzujících diváků 
s typickým severským pokřikem „heja heja“. I to dělá ze závodu nezapomenu-
telný zážitek.  

Účastníci prologu Vasova běhu. Zleva R.Holiš, D. Krzyžánek, J. Fabián

S 90km tratí se popralo a zdárně dokončilo 8 členů našeho oddílu. Prologu na 
trati Vasova běhu bez hromadného startu se již 5 dní před startem Vasova běhu 
zúčastnili Radim Holiš, Dušan Krzyžánek a Jiří Fabián. Jejich poznatky z tratě 
pak zúročili v hlavním závodě Petr Volný, Martin Pobořil, Jaroslav Jurka a Lu-
bomír Křenek. Na trati jsme se ještě potkali i s Ladislavem Mizerou, pro které-
ho to byl již 16. start na tomto legendárním závodu. Letošní podmínky byly dle 
historiků jedny z nejtěžších. Obleva nám zajistila kvalitní omytí lyží a lyžáků.  
Navíc místy při projíždění kalužemi voda stříkala až pod kolena. V našem od-
dílu bylo dosaženo nejlepšího času 6:28:56 a 2.344 místo v absolutním pořadí. 
Po Vasově běhu se ještě zúčastníme i s Junior týmem krajského závodu. Potom 
ukončíme zimu „posledním mazáním“ a po krátkém odpočinku se začneme 
připravovat na jarní sérii silničních a přespolních závodů v běhu. 

Petr Volný, lyžařský oddíl

SR  2014 – 2015 FC  ZUBŘÍ
ROZLOSOVÁNÍ - JARO 2015
Pracovní verze !!!  Termíny utkání se mohou v průběhu soutěží měnit !!!

den da-
tum

k Muži „A“- I. A.
sk. „A“

hod. k Muži „B“- IV.tř.
sk. „B 

hod.

NE 29.3. 15 Zubří - Vlachovice 15:00

NE 5.4. 16 Podlesí – Zubří 15:30

NE 12.4. 17 Zubří - Nedašov 15:30

SO 18.4. 12 Zubří - Jasenice 16:00

NE 19.4. 18 Juřinka – Zubří 16:00

NE 26.4. 19 Zubří - Val. Příkazy 16:00 13 Velká Lhota - Zubří 15:30

SO 2.5. 20 Vidče – Zubří 16:30 14 Zubří - Krhová „B“ 16:30

SO 9.5. 15 Zubří - Střítež „B“ 16:30

NE 10.5. 21 Zubří - Hrachovec 16:30

NE 17.5. 22 Podk.Lhota - Zubří 16:30 16 Kladeruby - Zubří 15:00

SO 23.5. 17 Zubří - Choryně „B“ 16:30

NE 24.5. 23 Zubří – Štítná 16:30

NE 31.5. 24 Val. Meziříčí „B“ - Zubří 10:00 18 Mikulůvka - Zubří 15:00

SO 6.6. 19 Zubří - Hor. Bečva „B“ 16:30

NE 7.6. 25 Zubří - Brumov „B“ 16:30

SO 13.6. 26 Slušovice – Zubří 16:30

NE 14.6. 20 Police - Zubří 16:30
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den da-
tum

k Ml. žáci - OP
skup. „B“

hod. k St. přípr. - OP, 
skup. „C“ 

hod.

SO 18.4. 18 v o l n o 15:00

NE 19.4.    18 Pr. Bečva – Zubří hláš.

SO 25.4. 10 Zubří - Hrachovec 13:30

NE 26.4.    10 Zubří - Zašová 13:30

SO 2.5. 11 Dol. Bečva - Zubří hláš.

NE 3.5.    11 Zubří - Val. Bystřice 14:00

SO 9.5. 12 Zubří - Rajnochovice 14:00    

NE 10.5. 12 v o l n o  

NE 17.5. 13 Podlesí - Zubří 14:00 13 Zubří - Vigantice 14:00

SO 23.5. 14 Zubří - Hutisko 14:00    

NE 24.5. 14 Vidče - Zubří 13:00

SO 30.5. 15 Choryně - Zubří hláš.

NE 31.5.    15 Zubří - Hrachovec 14:00

SO 6.6. 16 Zubří - Val. Meziříčí 14:00  PONDĚLÍ  8.6.  

NE 7.6.    16 Rožnov - Zubří 17:00

SO 13.6. 17 Vidče - Zubří 13:00

NE 14.6. 17 Zubří - Hutisko 14:00

den datum Ml. přípr. - OP, skup. „B“ hod.

SO 18.4. TURNAJ SO

NE 19.4. Horní Bečva 10:00

SO 25.4. TURNAJ NE

NE 26.4. Val. Bystřice 10:00

SO 2.5. TURNAJ NE

NE 3.5. Vidče 10:00

SO 9.5. TURNAJ SO

NE 10.5. Střítež 10:00

SO 16.5. TURNAJ NE

NE 17.5. Zubří 10:00

SO 23.5. TURNAJ SO

NE 24.5. Vigantice 13:00

SO 30.5. TURNAJ NE

NE 31.5. Zubří 10:00

SO 6.6. TURNAJ NE

NE 7.6. Dolní Bečva 10:00

V případě změny termínu budou trenéři a vedoucí včas uvědoměni!!

M. Bartoň

 Klub
Čtvrtek 2. 4. 2015 od 17.30 hodin
Křeslo pro hosta – Neživá příroda v Zubří
Lukáš Maceček povypráví o neživé přírodě našeho regionu a současně vás po-
zve na stejnojmennou přednášku.
Vstupné: 30 Kč nebo v rámci abonentek KPH.
Čtvrtek 9. 4. 2015 od 18.00 hod.
Souboj klavírních improvizátorů
Zdeněk Král & Martin Jakubíček 
Dva šarmantní a pohotoví pianisté se již nemohou dočkat vašich hudebních 
přání, které vtipnou formou přímo na pódiu po chvilce přípravy zpracují do ne-
uvěřitelných improvizačních kreací. Každý má svůj jedinečný styl a společně 
vás dostanou do varu.
Vstupné: 150 Kč
Pátek 17. 4. 2015 od  18.00 hodin
Báthoryčka – Těšínské divadlo
Představení v rámci divadelního předplatného 2015
Muzikálové zpracování příběhu baronky Báthoryové je v podání „těšínských“ 
ověnčeno výroční cenou Thálie 2013 za mimořádný jevištní výkon (opereta, 
muzikál) pro Lucii Bergerovou v roli Alžběty Báthoryové. 
Vstupné: vyprodáno v rámci Divadelního předplatného 2015.
Čtvrtek 23. 4. 2015 od 17.30 hodin 
KPH Speciál
Libor Uher – BROAD PEAK
Libor Uher vás pomocí videoprezentací, spousty fotek a nenapodobitelného 
vyprávění zavede do zákulisí dřiny, která není pro každého. Sám o expedici 
na svou 4. osmitisícovku říká: „S odstupem času a s klidným svědomím můžu 
říci, že to byla moje nejlepší expedice.“
Vstupné:  50 Kč.
Kino

Středa 1. 4. 2015 od 18.00 hodin 
7 TRPASLÍKŮ

Za sedmero horami, hluboko v začarova-
ném lese žije 7 trpaslíků. Tentokrát ale ne-
jde o malé mužíčky se špičatými čapkami, 
nýbrž o dospělé muže, kteří se důsledně 
straní všech žen. Když však do jejich ži-
votů vstoupí Sněhurka, která je na útěku 
před ďábelskou Královnou, jsou ztraceni. 
Královna u nich Sněhurku najde a unese. 

Trpaslíci se musí vydat na záchrannou misi dříve, než bude pozdě. Sedm tra-
paslíků v komedii plné nečekaných zvratů a velmi lechtivého humoru, jak jste 
je ještě nikdy neviděli.
České znění. 
Režie: Sven Unterwald Jr. 
Vstupné:  70 Kč. Délka filmu:  95 minut.
Úterý 7. 4. 2014 od 9.30 hodin
PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné:  12 Kč. Délka filmu: 60 minut.
Středa 15. 4. 2015 od 18.00 hodin
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na bouřlivé 
dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za Habs-
burků, narodil se pět měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, 
zažil nástup komunismu i jeho pád. StB byl označen jako „nebezpečná osoba 
nejvyšší třídy nebezpečnosti“. Pobýval v Africe, když zanikal koloniální systém.  

PROGRAM  NA  DUBEN

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

březen2015

17



Prodejní místa ZN: Coop Sídliště 6. května, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty.
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Pondělí 20. 4. 2015 od 20.00 hodin ve sportovní hale Zubří

PARTIČKA
Improvizační show, kde je zábava tak hustá, že by se dala krájet.
Skupina herců se týden co týden objevuje na televizních obrazovkách s cílem 
pobavit sebe i televizní diváky. Herci jsou vhozeni do vody a netuší, co se bude 
ten večer odehrávat. Právě spontánnost a improvizační mistrovství dělají 
z každého dílu jedinečnou událost, která se nedá nacvičit ani zopakovat. Je to 
kouzlo okamžiku, které vzniká přímo před kamerou. 
Předprodej probíhá pouze na www.ticketstream.cz a cena vstupenky je 
400 Kč.

Neděle 26. 4.
  9.00 hod. HC Zubří B - TJ Fatra Slavia Napajedla, 15. kolo Zlínské ligy starších žáků
17.00 hod. HC Zubří B - SKP Frýdek-Místek B, 22. kolo 2. ligy mužů SM
Čtvrtek 30. 4.
15.45 hod. HC Zubří A - HC Zubří B, 16. kolo Zlínské ligy starších žáků
Fotbalové hřiště

Neděle 12. 4.
15.30 hod. FC Zubří A – Nedašov, 17. kolo 1. A třídy sk. A
Sobota 18. 4.
16.00 hod. FC Zubří B – Jasenice, 12. kolo IV. třídy sk. B
Sobota 25. 4.
13.30 hod. FC Zubří A – SK Hrachovec, 10. kolo OP mladších žáků, sk. B
Neděle 26. 4.
13.30 hod. FC Zubří – Zašová, 10. kolo OP st. přípravka sk. C
16.00 hod. FC Zubří A - Val. Příkazy, 19. kolo 1. A třídy sk. A
Hřiště Lesany

Neděle 12. 4.
  9.00 hod. TJ Lesana Zubří - SHK Kunovice, 2. kolo Zlínské ligy mladšího žactva II  
10.15 hod. TJ Lesana Zubří - ZŠ Holečkova Olomouc, 15. kolo Zlínské ligy 
starších žaček
Neděle 26. 4.
10.15 hod. TJ Lesana Zubří - SHK Kunovice, 17. kolo Zlínské ligy starších žaček
13.45 hod. TJ Lesana Zubří - TJ Bystřice p. Host. A, 4. kolo Zlínské ligy mlad-
šího žactva II
Kuželna

Sobota 4. 4.
  9.00 hod. TJ Gumárny Zubří – TJ Jiskra Otrokovice, 22. kolo krajského pře-
boru mužů
14.00 hod. Zuberská amatérská liga, závěrečný turnaj TOP 12
Sokolovna

Sobota 11. 4.
7.00 hod. 7. závod seriálu závodů RC automobilů „Slovensko-Moravský pohár 
2014/15“
PLÁN  TURISTICKÝCH  AKCÍ  -  duben  2015 i  pro příznivce  turistiky

So  11. dubna: Zubří  -  Horní Zubří, Pernica  -  Čertoryje  - Porubky - Zašová - Zubří
... 10 km             autobus: Zubří nádr. 9.04  -  Horní Zubří ,,U Perniců“
So  18. dubna: Zubří  -  cyklostezka směr Rožnov  -  Dolní Bečva, pila  - golfové 
hřiště - Koliba „Pod Horů“ - Zubří   ...  12 km           
So  25. dubna: Zubří  -  Rožnov p/R  -  Soláň  -  Kotlová  -  Jezerné - Rožnov p/R - Zubří
...  14 km      vlak: Zubří nádr. 7:29 - Rožnov, autobus:  Rožnov p/R. 8:15  -  Soláň

Připravujeme zájezd odboru turistiky a S. P. C. CH na středu 10. června 
2015 do Kroměříže a na Velehrad.
(Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada, Arcibiskupské vinné sklepy 
s ochutnávkou vín, Květná zahrada).

Setkal se s prezidenty, seznámil se s Gagarinem i Hillarym. Zažil nástup demo-
kracie a „všemocného“ kapitalismu… Vydejme se napříč dějinami a nechme si 
vyprávět příběh minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil.
Režie: Petr Horký. 
Hrají: Miroslav Zikmund (a. z.), Jiří Hanzelka (a. z.).
Vstupné:  70 Kč. Délka filmu:  97 minut.
Muzeum

9. 4. – 3. 5. 2015 v Muzeu „Na Petrohradě“
Vernisáž výstavy - čtvrtek 9. 4. 2015 od 16.00 hodin 
NEŽIVÁ PŘÍRODA V ZUBŘÍ
Expozice Neživá příroda v Zubří a okolí seznamuje návštěvníky s geologickými 
poměry našeho regionu, které jsou výsledkem procesů trvajících v řádu stovek 
miliónů let. Ukázky hornin, minerálů a zkamenělin typických pro tuto oblast, 
ale také interaktivní prvky, kde si návštěvníci mohou formou pokusů vyzkoušet 
a prohlédnout průběh některých geologických dějů. 
Otevřeno: út, čt, pá, so, ne: 15 – 18 hodin.
Připravujeme

7. 5. 2015 - KPH – Rostliny světa (Hořínek, Smržová)
od 14. 5. – Výstava: Přátelé fotografie počtvrté
23. 5. 2015 – Metlářský jarmark 
SPORT
Sportovní hala

Neděle 5. 4.
17.00 hod. TJ Lesana Zubří - TJ Rožnov pod Radhoštěm, 19. kolo 2. ligy mužů SM
Neděle 12. 4.
  8.00 hod. Žákovská liga starších žáků
17.00 hod. HC Zubří B - DTJ Polanka, 20. kolo 2. ligy mužů SM
Sobota 18. 4. 
  8.00 hod. Turnaj čtyř měst – turnaj mladších a starších žáků v házené
Neděle 19. 4.
  8.00 hod. HC Zubří A - TJ Rožnov p. R. A, 3. kolo Zlínské ligy mladšího žactva I
  9.15 hod. HC Zubří B - TJ Rožnov p. R. B, 3. kolo Zlínské ligy mladšího žactva II
10.30 hod. HC Zubří A - TJ Fatra Slavia Napajedla, 14. kolo Zlínské ligy star-
ších žáků
11.45 hod. HC Zubří B - HC Zlín A, 14. kolo zlínské ligy starších žáků
13.00 hod. HC Zubří - SSK Talent Plzeň, 20. kolo 1. ligy mladších dorostenců
15.00 hod. HC Zubří - SSK Talent Plzeň, 20. kolo 1. ligy starších dorostenců
17.00 hod. TJ Lesana Zubří - SK Velká Bystřice, 21. kolo 2. ligy mužů SM
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