
ROČNÍK XXIV (Č. 270) 26. DUBNA 2015 CENA 5 KČ

Dětský sportovní den v rytmu samby

V sobotu 13. 6. 2015 se areál polyfunkčního centra volnočasových aktivit 
v Zubří promění opět ve velké sportovní kolbiště. Žlutá a zelená – to nejsou jen 
barvy typické pro Zubří, ale také pro zemi, k níž se již nyní upírají zraky spor-
tovců z celého světa – BRAZÍLII, dějišti letní olympiády 2016. A protože Zubří 
sport miluje, rytmus samby pomalu začíná znít i v našich srdcích.
Nedílnou součástí zuberského dětského sportovního dne je atletický víceboj, 
který nese název Čokoládová trepka. Z těchto závodů se pomalu stává prestižní 
záležitost pro místní malé sportovce i jejich rodiče.

Registrujte své děti do ČOKOLÁDOVÉ TREPKY již nyní!
(více informací v propozicích na str. 19)
Po ukončení Čokoládové trepky čeká celé rodiny bohatý kulturně - sportovní 
program. Nebude chybět karnevalový rej, bubenická show ani spousta her, 
soutěží a atrakcí, které vaše děti seznámí s krásami Brazílie. To vše pod motýlí-
mi křídly, která budou symbolizovat humanitární pomoc organizaci DEBRA. 
Mají kůži křehkou jako motýlí křídla, ale vlídný dotek jim neublíží. Řeč je o dě-
tech s nemocí motýlích křídel. Prosíme, pomozte jim trochu spolu s námi - ná-
vštěvou dětského dne, zaplacením dobrovolného vstupného nebo zakoupením 
vlastních motýlích křídel, které se vám budou hodit na karnevalový rej.

Lenka Přečková

Druhý Sportovní galavečer okouzlil 
i Věru Čáslavskou
Tak jako vyjadřují olympijské kruhy spojení myšlenek, názorů, jednotu 
ducha i těla, stejně tak tato ušlechtilá myšlenka spojila dohromady náš re-
alizační tým. S odvahou a chutí jsme se pustili do přípravy 2. sportovního 
galavečera v Zubří, který jak se zdá v mnohém předčil ročník první. Koncept 
galavečera se ustálil na základní myšlence zasazení celého děje do dob antic-
kého Řecka a Říma, díky čemuž jsme se vrátili ke kořenům a k samotnému 
zrodu olympijské myšlenky.

Byla na světě základní premisa a nezbývalo než se pustit do dlouhých pří-
prav. Neskromně řeknu, že se nám letos podařil geniální kousek, a to obsa-
zení do jedné z hlavních rolí skvělého baviče, energického šoumena a pře-
devším vlídného a milého člověka Jakuba Koháka. Ten letošní galavečer 
ozdobil svou přítomností na plátně při „božských vstupech“, kdy vyhlašoval 
první místa jako bájný řecký bůh Dionýsos a pomáhal tak svému dědovi Ma-
rianu Žárskému, který na jevišti zastal roli moderátora v přestrojení za řec-
kého boha času Krona.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PARKOVÁNÍ PŘED KLUBEM

V souvislosti s pořádáním Metlářského jarmarku upozorňujeme občany, že 
v období od pátku 15. do 24. května 2015 bude uzavřeno parkoviště mezi 

Klubem a kuželnou! Prosíme o trpělivost a respektování dopravního značení! 

(pokračování na str. 12)



Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.
Jarmila Stančíková 94 let 
Josef Kamenec 75 let 
Dymana Mičková 80 let 

Stanislav Petružela 75 let
Leonida Dobšová 90 let 
Antonie Šuplerová 91 let

Miroslav Bambuch
Marie Hlaváčová

Ondřej Divín

Vzpomínáme

Úmrtí

Blahopřání

ZLATÁ SVATBA
Dne 24. dubna 2015 oslaví 
svou ZLATOU SVATBU naši 
drazí rodiče
LADISLAV a MARIE
JUŘÍČKOVI.
Do dalších let Vám hodně 
zdraví a společného štěstí přeje 
Marcela, Lucka, Šárka, Petr, 
Matěj, Bertík a Viktorka.

Vřelý dík za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, který jste pro nás žili.
Odešli jste cestou, kterou jde každý sám,
jen krásné vzpomínky zůstaly nám.

Dne 9. dubna 2015 jsme vzpomněli 9. výročí, 
co nás opustila naše milovaná maminka, 
babička a prababička, paní Anna Hrstková, 
a 7. června 2015 vzpomeneme 4. výročí, co nás 
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Josef Hrstka.
S láskou vzpomíná syn Jan s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Kdo lásku a dobro rozséval,
ten žije v našich srdcích dál.

Dne 9. dubna 2015 uplynulo 5 let od úmrtí 
pana Františka Kolečka. S láskou a úctou 
vzpomínají dcera Jarmila s rodinou a syn 
Franta s rodinou.

Po krátkých cestách
chodili jsme spolu,
na dalekou cestu
musel jsem sám.

Dne 9. května 2015 vzpomeneme 2. smutné 
výročí tragického úmrtí našeho milovaného 
druha, kamaráda, bratra, strýce, 
pana Jiřího Skýpaly.
Jiříku, čas plyne jako voda, však návratu není, 
Ty v mém srdci žiješ dál, není zapomnění.
Družka Jarmila Kolečková s rodinou.

Dne 8. května 2015 si připomeneme 
nedožitých 100 let naší maminky, paní 
Žofie Pavelkové,
a 2. dubna 2015 by náš tatínek, pan 
Jan Pavelka, oslavil 105 let. S láskou 
vzpomínají Lidka a Zdenka s rodinami.

Milá maminko,
krásných květů plnou náruč
k narozeninám Ti chceme dát,
moře lásky, moře zdraví, moře štěstí
a Božího požehnání k tomu přát.

Dne 3. dubna 2015 oslavila významné 
životní jubileum 94 let naše maminka, 
babička, prababička, paní Jarmila Stančíková.
Všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody do dalších let 
z celého srdce přejí syn Jaroslav, dcera Miluše a Irena s rodinou.

Chceme Ti dnes vinšovat, všechno dobré 
jenom přát.
Přejeme Ti dlouhý věk a do těch dalších 
šťastných let pevné zdraví, pohodu, také 
Boží požehnání, nikdy žádnou nehodu.
Ať Tě radost bez nesnází v dalších letech 
doprovází.

Dne 6. května 2015 oslaví své 70. narozeniny pan Jan Ondřej.
Do dalších let přejí hodně zdraví, pohody a spokojenosti manžel-
ka Věra, dcera Věra a syn Jan s manželkou Zuzanou a vnoučata 
Jana, Robert, David, Filip a Natálka.

Z usnesení rady města
25. 3.
Rada města projednala další žádosti o dotace z rozpočtu města do 50 000 Kč.
Radní dále byli informováni o tom, jak byla využívána Sokolovna TJ Gumárny 
Zubří v letech 2013 – 2015.
Rada města schválila uzavření smlouvy o zhotovení přeložky STL plynovodu 

2

duben ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2015

Společenská kronika občanů Zubří

MěÚ Zubří informuje



a přípojky za Klubem s vítězem výběrového řízení, panem Jaromírem Matu-
lou, Zašová.
Rada města se podrobně zabývala návrhem rekonstrukce sportovní haly.
8. 4.
Rada města schválila uzavření smlouvy na provozování nových kontejnerů na 
použitý textil s firmou Textil Eco. V Zubří bude rozmístěno 8 těchto kontejnerů.
Radní obdrželi informace o projektu nové knihovny v Domě služeb. Po do-
končení dalších nezbytných kroků bude tento projekt připraven pro žádost 
o získání dotace.
Dále byli radní informováni o průběhu a finančním výsledku zimní údržby 
v uplynulé zimě.
Rada města schválila posunutí termínu konečné úpravy povrchu vozovky v ul. 
Pod Javorníkem. Je dokončená výstavba vodovodu, ale povrch vozovky bude 
opraven až po vybudování všech soukromých vodovodních přípojek v dané ulici.
Rada města také jmenovala nové členy Správní rady a Dozorčí rady Haly Zub-
ří, o.p.s., v likvidaci.
Radní se také podrobně zabývali bezpečnostní situací v Zubří. Obdrželi Zprá-
vu o stavu veřejného pořádku v Zubří, kterou zasílá každoročně Krajské 
ředitelství policie Zlínského kraje, obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm. 
Z této zprávy vyplynulo, že:
v katastru města Zubří bylo v roce 2014 evidováno:
69 trestných činů, 157 přestupků.
Došlo k 8 dopravním nehodám, při nichž byla 1 osoba zraněna těžce a 4 osoby lehce.
Proti veřejnému pořádku a občanskému soužití bylo řešeno celkem 49 pře-
stupků a proti majetku 45 přestupků.
Kontrolní výbor se 1. dubna sešel na svém 2. zasedání. Hlavním tématem 
bylo projednání vybraných usnesení Rady města RM2 až RM8. K objasnění 
projednávaných usnesení RM formou předložení zdůvodnění pro rozhodnutí 
RM byl přizván tajemník MÚ pan Ing. Bc. Jan Camfrla. Ke každému bodu pak 
proběhla krátká diskuse. Jednání KV bylo ukončeno s tím, že bylo stanoveno 
datum další schůze na 27. 5. 2015.

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

 Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, je program rozvoje obce. Město Zubří se v sou-
časné době řídí Strategickým plánem rozvoje města pro období 2009 až 2015. 
To znamená nutnost zpracování nového plánovacího dokumentu, který je ne-
zbytností nejenom v otázkách koncepčnosti řízení dalšího rozvoje města, ale je 
důležitým podkladem pro zpracování různých projektů a podmínkou získání 
potřebných dotací jak z národních, tak evropských zdrojů.

Vedení města se při zpracování programu rozvoje (PRO), situovaným do let 
2016 až 2020, samozřejmě neobejde bez názorů veřejnosti – vždyť ona je ta, 
která naše město tvoří. Proto je nezbytné při tvorbě PRO oslovit občany, spol-
ky, podnikatele, aby se ke koncepci rozvoje města vyjádřili. Pokud jde o spolky 
a podnikatele, je možné s nimi konkrétně komunikovat. Občané však nejsou 
nijak sdruženi, nemají jednotný zájem a jejich názory jsou různorodé.
Proto se město rozhodlo je oslovit prostřednictvím dotazníku, kde bude po-
loženo několik jednoduchých otázek, jejichž vyhodnocení při tvorbě PRO 
rozhodně pomůže. Dotazník bude přístupný nejenom elektronicky na webu 
města a na Zubřanovi, ale bude i součástí příštího (květnového) vydání Zu-
berských novin. Pro lepší dostupnost bude náklad novin potřebně navýšen 
a noviny budou distribuovány do všech domácností zdarma.
S předstihem se tedy obracíme na občany, aby přiloženému dotazníku v květnovém 
čísle věnovali pár minut pozornosti a dotazník, pokud možno zodpovědně, vyplnili 
a odevzdali. Podrobněji tedy v příštím čísle ZN.

Realizační tým PRO, Zubří

Příští vydání Zuberských novin jinak

Info MěÚ Zubří
Z důvodu nevyřešeného bezbariérového přístupu na Městský úřad Zubří 
mají občané se sníženou pohyblivostí možnost využít přivolání příslušné-
ho úředníka zvonkem k hlavním dveřím budovy Městského úřadu, U Do-
moviny 234, Zubří. Zvonky jsou zřetelně označeny u vchodu do budovy 
úřadu.
V odůvodněných případech mají občané se sníženou pohyblivostí také mož-
nost požádat o návštěvu úředníka u nich doma, a to pro tyto agendy:

 • Matrika, evidence obyvatel – paní Marie Žambochová, tel. 724 476 629
 • Místní poplatky, hrobová místa – paní Lucie Pernicová, tel. 571 757 051
 • Vidimace, legalizace, místní poplatky, volby – paní Ing. Michaela Wro-

belová, DiS., tel. 724 096 172

Karnevalový týden

Přípravu na tradiční karneval jsme letos pojali pirátsky. Celý týden jsme strávili 
společně na jedné palubě a užili jsme si spoustu zábavy. Vyráběli jsme vlny, 
pirátské mapy pokladů, šavle a nechybělo nám kormidlo, kotva a ani kompas. 
Děti musely denně zdolávat bouřlivé moře. Na závěr týdne jsme zakotvili ve 
Žraločím moři, museli jsme projít Hadím lesem, přejít pouští, kde na nás če-
kal pohyblivý písek, zasáhl nás požár lodě a nakonec jsme cestu neznámým 
ostrovem završili u Jeskyně mrtvého muže, kde byla ukryta truhla s pokladem. 
Poklad jsme si jako správní piráti rozdělili a zbytek schovali na horší časy.

třída Motýlků

MĚSTO ZUBŘÍ - U Domoviny 234, 756 54 Zubří
oznamuje, že vyhlašuje výběrové řízení na funkci

tajemník/tajemnice MěÚ Zubří
Zájemci předloží písemné přihlášky vč. příloh 

do pondělí 18. 5. 2015 do 11:00 hod.
osobně na podatelnu MěÚ Zubří nebo poštou

v zalepené obálce označené
„Výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice  – neotvírat“

Předpoklady, požadavky a náležitosti přihlášky 
na www.mesto-zubri.cz a na úřední desce.
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Maškarní karneval
Maškarní karneval je veliká zábava, hlavně s originálními a poutavými kostý-
my, a to vše se objevilo v sobotu 14. 3. v odpoledních hodinách v Kulturním 
domě na Starém Zubří. V odpoledních hodinách se nám představila mladší ge-
nerace, která se v reji masek předvedla jako kovbojové, indiáni, princové, nin-
jové, princezny, Karkulka a různé zvířecí i pohádkové postavičky. Programem 
nás provázeli námořníci z Maringotky, kteří pro nás měli připravené samé za-
jímavé hry a soutěže. Poté, co byla mladá generace utahaná a doma uspána, se 
starší generace nenechala zahanbit a nasoukala se do kostýmů avatara, Marge 
a Homera a dalších krásných masek. Děkujeme rodičům, přátelům školy 
a sponzorům za věnované ceny do tomboly, z nichž byly šťastné nejen děti.

Za MŠ DUHA Štěpánka Mičkalová

Velikonoce ve třídě Motýlků.
„Hody, hody, doprovody…,“ znělo ze třídy Motýlků. Velikonoce a příchod jara 
jsme oslavovali společně s dětmi. Krásné svátky jara jsme vítali zpěvem pís-
niček, opakováním básniček a říkadel. Děti se dozvěděly, jaké tradice a zvyky 
máme u nás na Valašsku. Ve čtvrtek jsme v naší třídě přivítali maminku našich 
kamarádů, paní Kolečkovou, která dětem ukázala tradiční malování veliko-
nočních vajíček – voskovou techniku, a také novou techniku malování vajíček 
pomocí laku na nehty. Děti si poté namalovaly samy svá vajíčka těmito techni-
kami. Každé vajíčko tak bylo originální a krásné. Děti si je před Velikonocemi 
odnášely domů zapíchnuté v květináčku s trávou.
V úterý 7. 4. jsme jeli do Valašského Meziříčí, kde jsme navštívili zámek Kin-
ských. Pro děti zde byl připraven program s názvem „Velikonoce v muzeu“. 
I zde si děti vyrobily papírové vajíčko, které si tentokrát vyzdobily vlnou. Spo-
lečně jsme si prohlédli velikonoční výstavu, kde děti viděly různé velikonoční 
kraslice a také předměty, které jsou spojeny s Velikonocemi. Znovu si povídaly 
o Velikonocích a o tradicích, které máme. Na závěr výstavy si společně zazpí-
valy písničku „Já jsem přišel na koledu pro vajíčka…“.

Za MŠ DUHA Vlaďka Janošková

AKCE SLUNÍČKA - BŘEZEN

Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, výchovně vzdělávací pro-
gram „Velikonoce“.

Středisko volného času Valašské Meziříčí, výchovně vzdělávací program 
„Velikonoce“.

Děkujeme paní Pobořilové za pomoc při malování vajíček na sklo.
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Alcedo Vsetín, výchovně vzdělávací program „Velikonoce“.
 
Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, třída Sluníčka
učitelky Markéta Halaštová a Irena Dukátová

Na vrátka nám zaťukalo jaro!
V předjarním období děti ze třídy Hvězdička zavítaly opět do Střediska volného 
času v Rožnově p. R. Tentokrát na děti čekala paní učitelka Věra Stachová, kte-
rá připravila vyrábění věnečků k blížícím se Velikonocům. Děti se daly do práce 
a bylo radost pohledět. Věnečky se jim povedly a byly veselé, plné jarních barev. 
Nakonec je děti dozdobily kuřátky, mašlemi, vajíčky a jinými velikonočními 
symboly.
Sluníčko vykouklo z mráčků a spokojené děti se vrátily zpět do školky.

Veronika Pobořilová
Ilona Hapková

První lekce bontonu
aneb vyučování v hospodě?

V úterý 17. února obdrželi druháci pozvání od bontonové víly Terezky, aby 
vstoupili do světa, kde muži dávají přednost ženám, chrání je před nástrahami 
světa a umí držet vidličku i krok s pravidly odívání. Ve škole se poctivě připra-

vovali již od rána přemítáním nad různými situacemi, ve kterých je potřeba 
předejít společenskému znemožnění. Načež pánové zapnuli knoflíčky svých 
sak, dámy přehodily kabelky přes rameno a pomalu, elegantně a s milou kon-
verzací se přesunuli do vyhlášené restaurace Duel. Tam s grácií hoši pomohli 
děvčatům z kabátů a usadili je ke slavnostně prostřenému stolu. S malou ná-
povědou a za starostlivé péče okouzlující slečny servírky se chápali postupně 
těch pravých příborů… a prokousali se celým menu od předkrmu až k dezertu. 
Lekce měla neuvěřitelný úspěch, víla tančila okolo všech, neponechala nic bez 
povšimnutí… A doma pak absolventi předávali zkušenosti svým blízkým… 
No, možná i trochu poučovali a opravovali…

S. Bludná

P. S.: Na druhou stranu už je nám jasné, proč se občas dospělí zdrží 
v restauraci… trénují pravidla stolování …
Děkujeme, Terezko…

Skřivánek 2015
Ptáci se vrátili z teplých krajin, aby mohli soupeřit s našimi zpěváčky o nejkrás-
nější písničku. Letošní skřivánčení dopadlo náramně libozvučně.

Sólisté:

Zlato v hrdle – Sára Holišová, 1. B; Iva Divínová, 2. A; Katka Vrátilová, 5. A.

Stříbro – Amálka Valchařová, 1. A; Emilka Višinková, 1. C, a Marie Majerová, 1. A; 
Josef Mach, 3. A; Markéta Křivová, 3. B; Adéla Mitášová, 4. B; Tereza Čermáková, 5. B.

Bronz – Nela Minarčíková, 1. A; Emma Pérezová, 1. B, a Andrea Minářová, 
1. C; Tadeáš Petřek, 2. A; Adéla Skýpalová, 3. B; Julie Mendelová, 2. B; Klára 
Petřeková, 4. A; Štěpánka Štejfová, 5. B; Bára Ondřejová, 4. B; Romana Žár-
ská, 5. B.

Skupinky:

Zlato – Nela Minarčíková, Anna Melichaříková a Nicol Korgerová, 1. A; Ema Char-
vátová a Bára Porubová, 2. C; Tereza Čermáková a Iva Kruntorádová, 5. B.

Stříbro – Rozárka Machová a Pavel Tomášek, 1. B; Filip Lukašík, Jonáš Rada, 
Josef Randus a Matyáš Křenek, 1. C; Filip Dimitriadis, Eliška Frýdecká, Deni-
sa a Katka Glacovy, 2. C; Ellen Randusová, Bára Machová a Verča Matznero-
vá, 5. B.

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

duben2015

5

Zprávy ze školy



Bronz – Katka Šuplerová, Majda Jaroňová, 1. B; Dominik a Karel Němcovi 
a Martin Volný, 1. C; Natálka Švecová, Eliška Kantorová a Natálka Benová, 
1. C; Lucka Macečková, Eliška Stavinohová a Verča Mikulenková, 2. A; Adéla 
Mitášová, Míša Piščeková, Bára Ondřejová a Valentina Urbanová, 4. B.

Gratulujeme a veselou notu přejeme.     S. B.

Aprílové hlavolamy
aneb den roztodivných pokrývek hlavy

V létě se zdáme jeden druhému cizí kvůli slunečním brýlím. Na to jsme zvyklí, 
ale 1. dubna nebyli k rozluštění naši žáci, neb přikvačili do školy v hučkách, 
buřinkách a čapkách různých barev a tvarů. No, pravdu díc, našli se i tací, kteří 
museli našlapovat extrémně pomalu kvůli rozměrům, křehkosti či tíze svého 
sombrera nebo lahvového či bonbónového klobouku.

Od komentovaných módních přehlídek, kdy odhalili, jak ke svým skvostům 
přišli, přeskočili k řešení náročných počtů vytažených z kouzelníkova cylindru, 
rýmovali, dumali nad okolnostmi vzniku Klobouku ve křoví, tvořili reklamní 
letáky na své neuvěřitelně propracované druhy pokrývek hlavy… Některé měly 
úchvatné schopnosti a slibovaly majitelům netušené možnosti. Při poslechu 
filmové hudby dalo všem dost práce vzpomenout si, co nosili hlavní hrdinové 
na hlavách. Zkrátka, dopoledne to bylo TAK výjimečné, že se mohlo dokonce 
upustit od prostovlasé konzumace oběda.

S. Bludná
P. S.: Je nám to všem moc líto, ale v následujících dnech už bude opět důležitější, co 
máme v hlavách. Většina spoléhala na to, že v moudro pod čepicí věříme u leckoho.

Benefice pro Stonožku 2015
Tradicí ZŠ Zubří je každoroční uspořádání benefice pro Stonožku, a proto se 
letošní „deváťáci“ rozhodli tuto tradici udržet. Nezasloužili se o to jen žáci, ale 
i učitelé a ostatní osoby starší 18 let - osvětlovači, zvukaři apod.
Všechny zkoušky probíhaly v klidu a dá se říci, že i bez problémů, což bylo vel-
mi podezřelé. Většinou to tak nebývalo, takže jsme dostali trochu strach. Ale 
nakonec se vše vydařilo.
Dne 24. 3. proběhla dvě vystoupení. Ráno (v 10:30) pro naše spolužáky a uči-
tele a večer (v 17:30) pro občany, přátelé, rodiče a další příbuzné. Všichni jsme 
do toho dali vše! Ukázali svůj talent. Zpívalo se, tančilo se, hrály se scénky, 
blblo se a smálo. A co jste mohli vidět? Vtipné scénky, začínající zpěváky a zpě-
vačky a také roztomilé malé děti, které by nemusely nic říkat ani dělat - a bylo 
by to super. Moc se snažily a udělaly veliký dojem nejen na své rodiče, ale i na 
ostatní diváky. Sklidili jsme velký potlesk a spoustu chvály.

Ale nedělali jsme to jen tak, chtěli jsme vydělat peníze na pomoc potřebným - 
dětem s postižením, nemocemi nebo dětem bez domova, rodiny… Doufáme, 
že účel to splnilo a snad si tuhle událost lidé užili a budou pamatovat i nadále.
Chtěla bych také tímto poděkovat všem účinkujícím, spolupracovníkům, di-
vákům a „sponzorům“, kteří finančně přispěli a pomohli nám vybrat mnoho 
peněz. Jsem si jistá, že jsme udělali správou věc a zároveň dobrý skutek.

Michaela Majerová, 9. B
Stonožka přináší radost i pomoc
S nastupujícím jarem se probudila i Stonožka. Ale po pravdě, ona ani nespala, 
žáci naší školy jí to nedopřáli. Poté, co vánoční přáníčka našla své adresáty, 
uspořádali sbírku oblečení, hraček, školních a hygienických potřeb pro dětský 
domov v Afghánistánu a pustili se do příprav v pořadí již 8. benefičního vy-

stoupení pro hnutí Na vlastních 
nohou – Stonožka, kterým chtěli 
připomenout 25 let trvání Sto-
nožky a 15 let spoluúčasti Armá-
dy ČR na jejich akcích.
Pořadatelství vzali na svá bedra 
žáci 9. ročníku a ve spolupráci 
s ostatními žáky školy, za pomoci 
vyučujících připravili dvouhodi-

nový program, ve kterém se na pódiu vystřídalo 115 účinkujících - žáků školy, 
které doplnily tanečnice ZUŠ B-Art a někteří bývalí zuberští žáci.
Když se v úterý 24. března dopoledne zaplnil sál Klubu žáky školy a do první 
řady zasedli pozvaní hosté – zástupci Armády ČR, představitelé města Zub-
ří, Gumáren a místní školy, mohlo vše začít. Poté, co dvě půvabné a pohotové 
moderátorky přivítaly přítomné, začala velkolepá podívaná. Roztomilá vy-
stoupení těch nejmenších vystřídala skvělá taneční, pěvecká a hudební čísla, 
vtipné divadelní scénky. Obdivovali jsme ladnost a krásu pohybu zuberských 
moderních gymnastek v působivých skladbách, přehlídku nápaditých modelů 
společenských šatů a v neposlední řadě obdivuhodný sportovní výkon býva-
lého žáka na jednokole. Byla to skvělá přehlídka všestranného talentu našich 
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dětí, elánu a chuti, které prezentovaly ve svých vystoupeních. Byli jste úžasní. 
Potlesk, pochvalná uznání jsou důkazem toho, že vaše vystoupení jak dopole-
dne, tak i v podvečer návštěvníky nadchla a výborně pobavila.

Nemůžu opomenout doprovodnou akci, která čekala na příchozí ve vestibu-
lu Klubu. Žáci zde vystavovali, ale také prodávali svá výtvarná dílka. Výrobky 
z keramiky, malované sklo, obrázky a další udělaly určitě radost nejednomu 
návštěvníkovi. Finanční výtěžek z prodeje spolu s dobrovolným vstupným po-
může vytvořit lepší podmínky pro život dětí v afghánském dětském domově.

Benefice se vskutku vydařila. Byli jsme svědky toho, že naši žáci umí nejen 
pobavit, ale i pomoci tam, kde je pomoci potřeba. Opět jsme se přesvědčili, že 
máme v Zubří skvělé žáky, skvělé pedagogy, na které můžeme být právem hrdí.
Nezbývá, než vám všem, kteří se na stonožkových aktivitách podílíte, popřát 
do další práce hodně skvělých nápadů a úspěchů.

Zdeňka Janošková
Ještě pár slov k benefici
Protože dělám korektury příspěvků do Zuberských novin, dostaly se mi do ru-
kou také dva články reagující na letošní benefici pro Stonožku. Nemohu odolat 
a přidávám pár osobních postřehů.

V tomto školním roce jsem 
se „zdržela doma“ a na-
stoupila až v prosinci. I když 
jsem byla se svými deváťáky 
v písemném styku, pocit, 
že tentokrát benefice NE-
MŮŽE dopadnout dobře, 
ve mně neustále narůstal. 
Stále se mi zdálo, že se nic 
neděje. A když se děje, je to 

špatně. A pak to na poslední chvíli vzdali původní moderátoři! Pohádka o za-
kleté princezně stále nebyla dobrá…
První generálka ale proběhla v takovém klidu a pohodě, že to bylo – jak psala 
Míša Majerová – vysloveně podezřelé. Před druhou generálkou ztratila hlas 
má dcera – a naprosto operativně jsme změnili vystoupení, vše šlo hladce. Ku-
lisáci pracovali jak hodiny, všichni se snažili a dokonce se i u toho bavili.
Ranní benefice je taková třetí generálka, vychytávají se drobné mušky, větši-
nou způsobené nervozitou z diváků, a ještě v jejím průběhu jsme měnili vy-
stoupení. Nikdo si ničeho nevšiml. Vše proběhlo v pořádku. Večer to už byla 

smršť. A zase se naprosto nenápadně objevilo úplně nové číslo! Děti hrály jako 
o život, kulisáci, osvětlovači, nosiči mikrofonů jim připravili naprosto perfekt-
ní podmínky. Ale co bylo nejdůležitější – diváci reagovali nádherně a jejich 
smích a potlesk hnal děti dopředu. To vše podtrhl svou prací za zvukařským 
pultem pan Frýdecký, který je nám už sedmý rok obrovskou oporou. On jen 
nezvučí, on si s dětskými hlásky hraje, ví moc dobře, kde přidat, kde ubrat…
Hluboce se skláním před všemi žáky (i těmi bývalými), kteří se pohybovali po 
jevišti i v zákulisí, byli naprosto skvělí, úžasní, troufnu si říct - profesionální. 
Také děkuji všem, kteří se snažili vytvořit co nejhezčí věci na prodej. A nesmím 
zapomenout na všechny paní učitelky, které se svými svěřenci nacvičily všech-
na ta krásná vystoupení, a na Jarku Juříčkovou, jež se svými výtvarníčky při-
spěla do prodeje spoustou krásných výtvorů.
Odcházející diváci děkovali za zážitek. My jim musíme ze srdce poděkovat za 
účast, podporu i finanční příspěvky. K těm 16 020 Kč ještě přidáme pár korun 
za prodej DVD z benefice a co nejdříve odešleme na konto Stonožky.
Ještě jednou všem moc děkuji.

Helena Dufková

Poznávací zájezd do Polska aneb Cesta k zamyšlení

Ve středu 25. 3. 2015 se většina žáků z 9. ročníku vydala do Polska. Cílem bylo 
poznání koncentračního tábora, naší historie a žití za 2. světové války.
Ráno v 5:45 jsme se všichni sešli u MěÚ v Zubří a v 6:00 jsme vyjížděli. Jeli 
jsme přibližně 2,5-3 hodiny. Na hranicích nás postihla kontrola, ale vyvázli 
jsme bez problémů.
První zastávkou našeho programu byl koncentrační tábor Osvětim - Auschwi-
tz (zde jsme byli cca 2,5 hodiny). Měli jsme dva česky hovořící průvodce (každý 
průvodce do jedné skupiny - 9.A a 9.B), dostali jsme sluchátka, díky nimž jsme 
slyšeli vše, co průvodce povídal. Nezatěžoval nás podrobnými věcmi, ale řekl 
jen to podstatné a zajímavé! Prošli jsme se táborem, byl ohraničený dráty, kte-
rými za války vedl elektrický proud o síle 800 W. Okamžitě člověka zabije, ale 
dříve, než jste se toho drátu dotkli, byli jste zastřeleni, protože poblíž byli hlída-
či. Viděli jsme, kde vězni spali, kolik jídla měli, lépe řečeno neměli, na celý den. 
Převážně umírali hlady, ale taky zimou nebo na následky nemocí - nejčastěji 
na tyfus. Neměli téměř žádnou hygienu, a proto se nemoci šířily velice rychle 
a propukaly epidemie! Oblečení vězňů tvořila košile a kalhoty. Když si před-
stavíte modro-bílé proužkované pyžamo, je to velmi výstižné. Ráno vstávali ve 
4 hodiny a museli ujít i třeba desítky kilometrů do práce. Večer se navraceli 
unavení zpátky, ale probíhalo sčítání vězňů - zda se jich vrátilo stejně, jako ode-
šlo. Nejdelší sčítací kontrola trvala i 17 - 19 hodin, přes noc. Dozvěděli jsme se 
i celý proces - od příjezdu do tábora = transporty vlaky z různých zemí, přes se-
lekci = rozdělení (kdo půjde rovnou do plynové komory a kdo půjde pracovat), 
až po smrt = stříleli je, věšeli, brutálně bili a umírali také na důsledky velkého 
psychického tlaku.
Druhá zastávka byla Březinka - Auschwitz II. Birkenau. Mnohokrát větší tá-
bor. Způsob „života“ zde byl podobný, ale mnohokrát horší a krutější. Lidé 
byli zabiti rychleji a trpěli více!
Nakonec jsme se ještě zastavili před hranicemi ČR s Polskem a zajeli do Biel-
ska - Bialy, kde jsme měli hodinový rozchod v obchodním centru Auchan. 
Nakoupili jsme si jídlo, oblečení a hlavně sladkosti - zejména Krówky. Vybrali 
jsme tam celý regál.
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Myslím, že jsme si všichni uvědomili, co máme a čeho si musíme vážit. Lidé v mi-
nulosti to opravdu neměli snadné, a proto mě naštvalo, že někteří věřili Němcům, 
že tyto tábory jsou záchranné - nový domov pro lidi. Němci zničili převážnou část 
důkazů, ale jak zničí důkaz zmizení 6 milionů lidí během několika let?!
Za sebe i své spolužáky chci poděkovat všem, kteří nám tento výlet umožnili - 
učitelský dozor (p. uč. Mořkovská a Molišová), průvodci, řidiči a samozřejmě 
vzdělávací cestovní agentura PhDr. Pavla Kočího.

Michaela Majerová, 9. B

Krajské kolo v košíkové starších žáků a žákyň
Již v minulém čísle jsme psali o velkém úspěchu našich žáků v košíkové. Je 
opravdu velkým úspěchem, že obě družstva (chlapci i dívky) zaslouženě po-
stoupila do kraje a stala se tak nejlepšími v okrese Vsetín.
Krajské kolo se uskutečnilo před velikonočními svátky v úterý 31. března v tě-
locvičně TJ Slavia Kroměříž. Družstvo starších žáků po dvou prohrách s Gym-
náziem Kroměříž a ZŠ Slovan Kroměříž a jedné výhře nad ZŠ Dřevnická Zlín 
si vybojovalo 3. místo v kraji a získalo tak bronzové medaile.
Družstvo děvčat po dvou prohrách se ZŠ Slovan Kroměříž si domů odneslo 
diplom za 2. místo.
Košíkáři ze Zubří patří mezi 3 nejlepší školní družstva ve Zlínském kraji a za to 
si zaslouží určitě velkou pochvalu.
Na získání umístění v kraji se podíleli tito hráči a hráčky (družstva oslabeny 
nemocemi):

Starší žáci: Josef Koleček, Matěj Maléř, Daniel Lev, Bohdan Mizera, Jakub Cáb, 
Šimon Mizera, Yuriy Bondyuk.

Starší žákyně: Eliška Konvičná, Sabina Holišová, Barbora Cábová, Tereza Ka-
mencová, Alžběta Krůpová, Natálie Romanová, Lenka Fryšová.

Mgr. Gabriela Cábová

Mladí básníci II
Avantgarda znamená předvoj, tedy něco nového, netradičního, co konzerva-
tivní společnost často považovala ve své době za provokativní. Vítězslav Nezval 

napsal Abecedu – krátké básně, které jsou asociacemi, jež v něm vyvolala jed-
notlivá písmena. 9. B si přečetla dvě básničky a pokusila se je napodobit. Jak se 
jí to podařilo a je-li to někdy provokativní, posuďte sami.

„B“
Když stojíš, máš dvě bříška.
Já na každé ruce pět.
Když ležíš, jsi jak otevřená knížka,
chci bříšky prstů stránky obracet.
Karolína Martikánová

„U“
Ú – ty rampo ve skateparku
silná jsi jako kevlar.
Ú – to by byla bolest,
kdyby ti ho někdo sebral.

„O“
O – nora pro zvíře…
Jen já nemám kde složit hlavu.
To je k nevíře,
že to zvíře je na tom lépe.
Já nemám dům jen proto, že jsem pil
a života si nevážil.
Klára Pikulová

„P“
Ty jsi taková lehká děva abecedy,
mám z tebe komplexy a vady.
Žila bys slušným životem,
byla bys béčkem,
leč ty jsi potratila
a tak jsi vznikla.
Jakub Glac

„C“
K rohlíku v troubě, co peče se, máš blízko,
a proto vyhouplo ses na nebe.
Široce se usmíváš, nevisíš nízko.
Housenky z Ceylonu obdivně hledí na tebe.
Anna Divínová

Zuberská kapela Elubic a Tomáš Kočko se svým orchestrem 
rozdováděli Zubří
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V pátek 27. března se velký sál zuberského Klubu rozezněl v rytmu jara. Na-
prostá většina návštěvníků zavítala do našeho kulturního stánku poslechnout 
si rozmanitou směsici etnorockových melodií inspirovaných nejen moravským 
folklórem v podání Tomáše Kočka a jeho orchestru. Než se ale k mikrofonům 
dostaly hlavní hvězdy večera, pódium patřilo trojici místních školáků, kteří si 
svou bezprostředností i umem brzy získali přízeň publika.
Poprvé jsme se s děcky ze zuberské základky vystupujícími pod záhadným ná-
zvem Ávorys Elubic potkali před dvěma lety na benefici pro Stonožku. Na této 
akci se vždy objeví nějaký talent, který svým charismatem a uměním dokáže 
okouzlit a zaujmout. Tehdejší čtveřice s kytarami, flétničkou a hlavně krásně 
sladěnými hlasy po dlouhé době rozčeřila relativně stojaté a klidné zuberské 
hudební vody. Oč překvapivější bylo mé první setkání, o to příjemnější byla má 
páteční nejnovější zkušenost. Byť jen ve třech, jsou stále spolu, přicházejí stá-
le s novými písničkami a zpívá jim to, panečku, na jedničku – především pak 
Míše Valchařové, jejíž sytý, plný a čistý hlas doslova hladí. Hlasem, kytarou 
a flétničkou ji pak skvěle sekundují Václav Opálka a Karolína Martikánová, 
která navíc naprosto bezprostředně a bez trémy doprovází vystoupení kapely 
Elubic doprovodným komentářem.

Po několika písničkách se „Elubici“ rozloučili s publikem i fantastickým zvu-
kem, který dostali jako dárek od pořadatelů, a od toho okamžiku již pódium 
patřilo výhradně Tomáši Kočkovi a jeho orchestru. Jarní písně jsou prý vždy 
plné živých rytmů, bubnů a bubínků, doslova nabitých energií. A tak vypadalo 
i zuberské vystoupení, které opravdu zvedalo publikum ze židlí. Každý by nej-
raději tancoval, kdyby se nestyděl. Tak tato příjemná kratochvíle zůstala vlastní 
jen pár přítomným dětem. Skvělé nazvučení sálu spolu s energií čišící ze všech 
účinkujících doslova předznamenalo jarní energii i výkyvy počasí, které se 
nám přelom března a dubna chystal přinést.

Lenka Přečková

Západ USA a Havajské ostrovy s Márovými
Dne 19. 3. 2015 zavítali Márovi opět do Klubu Zubří a tentokrát zasedli do Křesla 
pro hosta, aby se podělili o zážitky a zkušenosti z cest po západních státech USA 
a Havajských ostrovech.

Márovi absolvovali se svým synem Jirkou, dcerou Monikou a dvěma přáteli 
návštěvy nejvýznamnějších národních parků. Procestovali tak velmi známý 
nejstarší národní park Yellowstone, mimo jiné i národní park Arches v západ-
ním Utahu, který je známý díky přírodním pískovcovým obloukům, a také si 
porovnávali svou „maličkost“ se sekvojemi v národním parku Sequoia, který 
je druhým nejstarším parkem v USA.
Při svém putování po národních parcích projeli 10 amerických států a kromě 
dalších přírodních památek jako Údolí smrti a Grand Canyon si cestu zpes-
třili návštěvou filmového studia v Los Angeles, vyzkoušeli si velikost cel při 
prohlídce Alcatrazu, který leží v Sanfranciském zálivu, prohlédli si i Muzeum 
sportu v Salt Lake City a užili si také výhled z Hooverovy přehrady.
Své putování zakončili poznáváním čtyř Havajských ostrovů. Na Havajském 
ostrově O’ahu nemohli vynechat návštěvu přístavu Pearl Harbor, který se stal 
nechvalně známým po útoku Japonců na americkou námořní základnu.
Na Havajských ostrovech se nacházejí také kávové plantáže a Márovi si tak ne-
nechali ujít i velkou ochutnávku jednotlivých káv. Protože ostrovy vznikly díky 
sopečné činnosti, byl součástí Jirkova napnutého cestovního plánu i letecký 
výlet nad sopkami, při kterém se jim podařilo zachytit kus žhnoucí lávy.
Kdo tedy navštívil přednášku Márových, odcházel s hlavou plnou nových po-
znatků, vtipných historek, nádherných fotografických záběrů od paní Márové, 
a hlavně s pocitem, že je mladý Jirka Mára zářným příkladem, že když člověk 
chce a jde si za svým, dokáže si splnit jakékoli sny navzdory všem předsudkům.

VeJa

Byla otevřena výstava o neživé přírodě v Zubří
Ve čtvrtek 9. 4. byla v prostorách Muzea Zubří (Na Petrohradě) otevřena první 
letošní výstava. Po čase se pořádající Odbor kultury a sportu Města Zubří vrací 
k prezentaci vlastních sbírkových fondů, tentokráte představuje část mineralogické 
a paleontologické sbírky.

Ta byla před lety odkoupena od místního nadšeného amatérského sběratele, 
pana Václava Němce. Současnou výstavu připravil Lukáš Maceček ve spolu-

práci s grafikem Tomášem 
Indrákem a Erikou Ond-
řejovou. Naše sbírky pak 
Lukáš doplnil o vlastní 
nálezy a předměty zapůj-
čené z depozitáře CHKO 
Beskydy.
Kromě prezentovaných 
kamínků – jaspisů, chalce-
donů, achátů a dalších pře-

kvapivě krásných nerostů či paleontologických nálezů jsou zde na výstavních 
panelech k vidění geologické mapy či grafiky vysvětlující jednotlivé geologické 
jevy a souvislosti, jež staletí utvářely „neživou přírodu“ v Zubří i jeho okolí.
Výstava bude otevřena až do 3. května 2015 kromě pondělí a středy každý den 
v odpoledních hodinách mezi 15. a 18. hodinou. Vstupné je dobrovolné.

Lenka Přečková

Lukáš Španihel (housle) a Petr Zetek (cimbál) na slavnostní vernisáži
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Souboj klavírních improvizátorů v Klubu Zubří

V pátek 10. dubna do Zubří zavítali dva šarmantní profesionální pianisté 
z Brna. Tento večer se diváci mohli zaposlouchat do hudby Zdeňka Krále 
a Martina Jakubíčka. Tito pánové nás bavili svými kouzelnými prsty, kterými 
zahráli i nemožné. První půlka koncertu byla spíše pro posluchače vážné hud-
by. Avšak každý, kdo seděl v sále, nepřestával žasnout nad talentem hudební-
ků. Zazněly známé skladby od Ludwiga van Beethovena, Wolfganga Amadea 
Mozarta a Fryderyka Chopina. V druhé polovině koncertu vyzvali pianisté di-
váky, aby jim prozradili své oblíbené skladby, písně, lidovky i znělky. Po krátké 
přestávce jsme uslyšeli známé melodie v improvizované hře na klavír. Zazně-
ly ukázky ze Star Wars, Čtvero ročních dob - Jaro, Maxipes Fík, Hallelujah, 
Křemílek a Vochomůrka, Hvězda na vrbě nebo Rožnovské hodiny, kdy diváci 
zpívali ve sboru „bim bam“. Celý večer se nesl v příjemné atmosféře a zábavě.

Natali Maléřová

Metlářský jarmark 2015

Již 21. ročník tra-
dičního Metlářské-
ho jarmarku, který 
každoročně pořádá 
Město Zubří ve spo-
lupráci s Valašským 
souborem písní a tan-
ců BESKYD, se letos 
uskuteční v sobotu 
23. května od 9.00 

hodin v prostorách kolem Klubu Zubří. Vedle tradičního kácení máje a dětské 
folklórní přehlídky se lidé mohou těšit na stánkový prodej s tradičním zbožím, 
vystoupení zuberských kapel i hostů, přičemž v závěru programu pokřtí místní 
kapela Koridor své nové CD.

Program Metlářského jarmarku 2015:

 »  ukázky výroby a prodej tradičních zuberských metel
 »  stánkový prodej a kolotoče
 »  tradiční kácení máje v podání Beskydu
 »  dětská folklórní přehlídka
 »  Swing band Zubří Jindřicha Dořičáka
 »  dechová hudba Zubřanka
 »  Elubic (v improvizované sestavě)
 »  Faraoni
 »  Jiří Schelinger revival
 »  Koridor

Lenka Přečková

Koridor v rámci jarmarku pokřtí nové CD
Závěr dne je věnován zuberské rockové legendě Koridoru, kterou zakláda-
li v roce 1985 kytarista Pavel Němec, bubeník Petr Krupa a zpěvák Radek 
Nohavica. K nim se postupem času připojil baskytarista Petr Krhovják a za 
klávesami stanul Dan Kuchynka. „V této sestavě kapela koncertovala po celé 
Moravě a asi jako všechny tehdejší kapely hrála skladby skupin Deep Purple, 
Whitesnake, Iron Maiden a dalších,“ prozradil Pavel Němec. Muzikanti se po-
stupem času propracovali k vlastní autorské tvorbě, s níž začali slavit úspěchy. 
„Například skladba Columbus se několik týdnů držela v popředí hitparády 
československého rozhlasu. V posledních letech kapela koncertuje po celé 
republice i na Slovensku. Objíždí malé i velké festivaly, kde si na jednom po-
diu zahrála například s Olgou Lounovou, Palo Haberou, Katkou Knechtovou, 
Blazem Bayleym či se skupinami Citron, Olympic, Katapult nebo Desmod.“

 Zuberští rockeři nahráli nové album, jež bude dárkem k letošnímu 30. výročí 
jejich vzniku. Zcela nové skladby, které byly nahrány ve studiu Gloria Records 
v Ostravici, si můžete poslechnout v podvečer Metlářského jarmarku, kdy také 
bude CD pokřtěno. Kmotry této desky se stanou zajímaví hosté.

Dana Pekarová

Přátelé fotografie budou vystavovat v Zubří
PŘÁTELÉ FOTOGRAFIE – spolek amatérských fotografů z nedalekého Rož-
nova p. R. bude společně vystavovat již počtvrté, poprvé však v Zubří. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve čtvrtek 14. května od 16.00 hodin v budově Muzea Zubří 
(Na Petrohradě) za zvuku melodií z dílny Jaroslava Ježka.

Přátelé fotografie
Spolek Přátelé fotografie je v sedmém roku své existence. V uplynulých šesti 
letech vykrystalizoval tento kolektiv v souladu s původním záměrem jako lidé 
„stejné krevní skupiny“, rozuměj - stejně zapálení pro fotografování a vše, co 
s ním souvisí. Proto je nám spolu dobře ať na společných vycházkách v Rož-
nově a okolí, nebo na schůzkách v Sušáku – vždycky máme o čem diskutovat, 
s čím se svěřovat ostatním. Nepominutelnou složkou naší činnosti jsou besedy 
s významnými fotografy, ať již profesionálními, nebo amatéry.
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Poprvé se představují členové spolku Přátelé fotografie svými fotografiemi ve 
městě Zubří – Na Petrohradě. I v tomto případě předvádějí autoři to nejlepší, 
co vytvořili – bez námětového vymezení. Tím je opět zajištěna velká žánrová 
pestrost prakticky přes celou oblast fotografie.
Dvacet aktivních členů, vystavujících své snímky, jsou vesměs občané Rožno-
va pod Radhoštěm, ve zralém věku, pro které je amatérská fotografie víc, než 
jen zachycení rodinných událostí. Je ale příznačné, že jedním ze zakládajících 
členů našeho spolku je zuberský občan Pavel Czinege, který byl aktivním čle-
nem již před padesáti lety v rožnovském fotokroužku. Přes tento dlouhý čas 
mu energie neubývá – spíš naopak. Zde je také logické zdůvodnění, proč se 
spolek prezentuje právě v Zubří.

Pavel Hon, předseda PF

VÝSTAVA „PŘÁTELÉ FOTOGRAFIE“
Kde: Muzeum Zubří – „Na Petrohradě“
Vstupné: dobrovolné
Otevírací doba:  14. 5. - 7. 6. 2015
  út, čt, pá, so, ne: 15 – 18 hodin
Vernisáž: čtvrtek 14. 5. 2015 od 16.00 hodin v Muzeu Zubří (Na Petrohradě) 

Místní skupina Českého červeného kříže  Zubří 1. - Dolní

Vás srdečně zve na oslavu

Svátku matek
konanou v sobotu 9. května 2015 
od 14.00 hodin v Motorestu Zubří (u Bečvy).
Příspěvek 70 Kč.
Dobrou náladu a dárek 
do tomboly s sebou.                 

Těšíme se na Vaši účast!

Březový vrah
(Některé druhy hub na území města Zubří, 4. část)

Březovník obecný (Piptoporus be-
tulinus) je dřevokazná houba, kte-
rá napadá břízy a živí se i rozkla-
dem jejich hmoty (takto rozložené 
dřevo bříz se prý ve Švýcarsku po-
užívalo na čištění hodinových 
strojků). Březovník roste od květ-
na do října, ale plodnice nalézáme 
po celý rok. Hladká, bělavá nebo 

světle hnědá (narezle hnědá i šedavá) ke kmeni bokem přirostlá plodnice bývá 
až 20 cm velká, ledvinovitého tvaru se zúžením, které připomíná třeň. Plod-
nice březovníku je v mládí šťavnatá a měkká a podle některých autorů jedlá, 
ale ne příliš chutná. Z březovníku se vyráběly korkovité hranolky pro sběratele 
hmyzu. Jsou známy také léčivé účinky této houby. Obsahuje např. látky brzdící 
růst nádorových buněk. Kousky březovníku byly podle Wikipedie nalezeny i ve 
výbavě pravěkého Ötziho - mumifikovaného muže nalezeného v Alpách.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Okénko zdraví

Poslední dobou se mi často stává, že se mě lidé ptají na migrény. Jestli se od 
toho dá nějak pomoct. I na toto téma bylo mnoho řečeno, ale ráda poradím. 
A když je to v mých silách, i pomůžu.

Migréna je bolest hlavy. Takhle to zní jednoduše, ale jen tomu, kdo ji nezažil. 
Je to ukrutná bolest, často provázená ještě dalšími příznaky. Pokusím se, po-
dle svých zkušeností, maličko vysvětlit rozdíl mezi „pravou“ migrénou a bo-
lestí hlavy od krční páteře. Velmi často lidé nazývají migrénou bolest hlavy, 
která je provázená pocitem na zvracení. A to je právě omyl. Pocit na zvracení je 
způsobený tím, že v krční páteři je „přiskřípnutý“ nerv, který vede k žaludku. 
A drážděním tohoto nervu vzniká „zvracecí“ reflex. Právě podle tohoto pocitu 
poznáme, že se bolesti hlavy můžeme zbavit. Jak? Reflexní terapií. Můžeme 
si sami uvolnit krční páteř tím, že tahem uvolníme palec na pravé ruce (jako 
bychom vytahovali vývrtku). Nelekněte se, může i nahlas „křupnout“. Ale to je 
dobře. Tím se uvolní i část krční páteře. A promačkáváme si bod na pravé ruce 
(viz obrázek). POZOR! Správný hmat je jako „pod kost“. Pokud jej děláme 
dobře, ozve se nám v tom bodě ostrá a nepříjemná bolest. Zkuste vydržet! Po-
stupně bude odeznívat. I tímto uvolňujeme další blokády na krční páteři.

Ještě lepší je, když někoho popro-
síme (třeba manžela…), aby nám 
stejným způsobem uvolnil palec 
na pravé noze (viz obrázek). Sami 
si můžeme palec uvolnit tak, že 
jím otáčíme v základním (velkém) 
kloubu na obě strany, až do maxi-
málního rozsahu. Taky v něm může 
křupat a taky to může hodně bolet. 

Ale nebojte se, reflexní terapií nejde ublížit! Také platí, že je důležitý dosta-
tek hořčíku. Pokud na bolesti hlavy trpíme, potřebujeme minimálně 350 mg 
hořčíku denně (viz kniha J. Janči „Co nám chybí“). Krční páteř taky potřebuje 
být v teple, a pokud nás bolí hlava, tím víc. Můžeme si nějaké hřejivé mazání 
i sami zlehka vtírat do oblastí od hrany lebky dolů. A potom zabalit, ale pozor! 
Jen suché teplo! Ale toto je jen první pomoc. Pokud se nám to stává pravidelně, 
měli bychom vyhledat někoho, kdo nám krční páteř odborně odblokuje a uvol-
ní napětí ve svalech.
Totéž platí i o migréně, která už je nemoc. Tu poznáme podle toho, že bolest 
hlavy je provázená poruchami vidění, často záchvat bolesti „avizuje“ tzv. aura. 
Tady se nám přidává větší problém, a to je zhoršená funkce jater, někdy i tlus-
tého střeva… O funkci jater jsem psala v minulém čísle, tak jen doplním trošku 
paradoxní skutečnost. A sice, že na funkci jater má velmi negativní vliv čas-
té užívání léků proti bolesti. Takže se migrenik ocitá v jakémsi začarovaném 
kruhu. Navíc silné léky od bolesti jsou 
často návykové. A přidáváním dalších 
a dalších se situace jen zhoršuje… 
Jak se z toho kruhu vymotat? I tady 
je velmi důležitý hořčík. V tomto pří-
padě je možné ho užívat i 2x-3x víc, 
než je denní dávka (350 mg). Pokud 
je v kombinaci s vápníkem, nelze 
se jím předávkovat. Nepotřebné 
množství tělo vyloučí. Můžeme přidat 
i vitamín E, B-komplex, vitamín A pro 
posílení jater, spolu s ostropestřcem 
mariánským. Bohužel u migrény ani 
toto všechno nemusí „zabrat“. Tato nemoc je velmi individuální. Co pomůže 
jednomu, u druhého se míjí účinkem. Chce to zkoušet, hledat možnosti. Je to 
běh na dlouhou trať. I tady hraje velkou roli krční páteř (zejména první krční 
obratel) a u mnohých migreniků se podaří docílit alespoň zmírnění bolestí, 
kratší dobu trvání, případně prodloužení intervalů mezi jednotlivými záchvaty.
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A nedá mi to, abych nepřipomněla, že i bolest hlavy je velmi silný signál, aby-
chom BRZDILI. Náš mozek nám může dávat najevo, že už prostě nemůže. 
Že je přetížený. I toto znám z vlastní zkušenosti. Někdy stačí jen „zobnout“ 
hořčík, sednout si, zavřít oči a „vypnout“. Jít se projít, zhluboka dýchat a (jak 
to bylo v jedné pohádce) HLAVNĚ NEMYSLET!
Přeji vám všem krásné a pohodové jaro bez bolestí.

Vaše Radka Dvořáková

Začátkem letošního roku jsem měla nesmírně zajímavý rozhovor. Jedna zná-
má mi vyprávěla o organizované skupině žen, která si říká Dobrotety a zabývá 
se tím, že pomáhá jiným ženám a dětem. Toto sdružení vzniklo tak, že se setka-
ly maminky nedonošených dětí na klinice neonatální péče, kam docházely za 
svými dětmi. Postupně se skamarádily a daly se do řeči i se sestřičkami, které 
se o jejich nedonošené děti staraly. Tak se maminky dozvěděly, jak zoufalá je 
situace na těchto odděleních právě s potřebami pro tyto malinké drobečky. Že 
jim neustále chybí hlavně oblečky, papučky a čepičky. Nedonošené dětičky 
jsou tak malinké, že se komerčně vyráběné oblečení nedá použít. A tak sestřič-
ky ve svém volném čase pletou, zapojují svoje tety a babičky, protože pro tato 
miminka je nezbytně důležité udržovat stálou tělesnou teplotu.

A tak se maminky daly taky do práce. Oslovily své známé a příbuzné. Kdo uměl 
plést nebo háčkovat, pustil se do díla. Kdo neuměl, mohl jim aspoň přinést 
vlnu, kterou doma nepotřeboval.

Toto vyprávění mě velmi zaujalo, protože shodou okolností jsem před několika 
dny viděla v televizi dokument právě o klinikách neonatální péče. Byla jsem 
tehdy úplně vyvedená z míry tím, jak maličké děti jsou lékaři schopní zachrá-
nit. Že je to miminko, které se vejde do dlaně. A že je v péči lékařů někdy i půl 
roku, než si jej rodiče smí odnést domů.

A tak se vylíhl nápad, že bychom mohli o činnosti DOBROTET informovat víc 
lidí. Třeba by se někdo chtěl taky zapojit. Oslovily jsme všechny místní skupiny 
ČČK v Zubří, které byly pro. A společně vyhlašujeme

SBĚR KLUBÍČEK VLNY
- můžete přinést i zbytková klubíčka všech barev, pouze nekousavé materiály.
Klubíčka můžete nosit do STUDIA ZDRAVÍ, my je předáme hlavní Dobrotetě 
pro Zlínský kraj, paní Radce Kratochvílové. Pokud to k nám máte „z ruky“, 
obraťte se na ČČK Staré Zubří nebo Horní.

POJĎTE SPOLEČNĚ POMOCT!
Více o činnosti DOBROTETY najdete na www.dobrotety.cz nebo na 
tel. 734 332 611 Radka Kratochvílová

Děkuji Vám
Vaše Radka Dvořáková

Poděkování
Chtěla bych tímto pochválit pana doktora Pospíšila a zdravotní sestru, kte-
ří jsou mi velkou oporou při nelehkém vývoji mé dcery.
A další pochvala míří k mateřské školce – Sídliště – jak k paní ředitelce, 
tak ke všem učitelkám. Velmi napomohli Anežce při vstupu a začlenění do 
kolektivu dětí. Jedno velké děkuji patří i všem ostatním lidem, kteří mi jak-
koliv pomohli a pomáhají s Anežkou.

Vážím si vás.
Růžena Křenková

Tato dvojice utvořila před plným sálem Klubu Zubří roztomilé spojení moud-
rosti, rozpustilosti a samozřejmě božské důstojnosti.
Už samotný úvod nenechal obecenstvo na pochybách, že program galavečera 
je vyšperkovaný do posledního detailu. Na scéně se objevil mládenec oděný 
do řeckého roucha a úderem na gong zahájil celý galavečer. Po tomto úvodu 
se ve ztemnělém sále rozezněla úvodní hudba a spustila zahajovací projekce, 

na jejímž konci do sálu vešla družina 
z bájného Olympu nesoucí na nosít-
kách boha Krona. Ten ukončil celé 
slavnostní entrée zapálením olym-
pijského ohně.
Poté už nezbývalo nic jiného, než 
se ponořit do celého večerního pro-
gramu a užívat si vše, co bylo pro 
obecenstvo připraveno. Od úvod-
ního vystoupení SPV přes taneční 
čísla skupiny B-Art a mladých zu-
berských gymnastek přes hudební 
vstupy bezkonkurenčních Faraonů, 

kteří v maskách bavili nabitý sál Klubu, až po nezapomenutelné vystoupení paní 
Věry Čáslavské.
Myšlenka, že tato světoznámá sportovkyně a žena vystoupí na Sportovním ga-
lavečeru, se nám z počátku zdála 
troufalá. O to větším překvape-
ním pro nás bylo, že paní Věra 
naše pozvání přijala a doslova 
tak změnila historii Zubří. Už 
při vstupu do sálu paní Čáslav-
ská sklidila zasloužený potlesk, 
který se pak ještě několikrát bě-
hem večera opakoval, samozřej-
mě došlo také na ovace ve stoje. 
Potěšením na duši nám pak byla 

Druhý Sportovní galavečer okouzlil 
i Věru Čáslavskou
(pokračování z titulní strany)

PRONA JMU IHNED BY T 2+1 V ZUBŘ Í NA SÍDLIŠTI.
Kont ak t: 605 812 873

(placená inzerce)
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slova paní Čáslavské, kdy vyjádřila svou spokojenost s celým průběhem akce, 
a její slova: „Pražáci se od vás mají co učit!“ byla opravdu tou nejlepší odmě-
nou pro všechny zúčastněné. 
Paní Věra také projevila svou odvahu, když jí nezaskočil ani zuberský fantom 
– Duch sportu, který dokonce v záchvatu euforie ztrácel části svého kostýmu 
a téměř tak před publikem odhalil své spodní prádlo, ani překvapivý nástup zbě-
silého horolezce Libora Uhra, který se vydrápal z propadliště na scéně pomocí 
svých cepínů a stanul tak na pomyslném bájném Olympu vedle legendy světo-
vého sportu Věry Čáslavské. Paní Čáslavská odpustila horolezci zapomenutý 
vavřínový věnec i vypadnutí scénáře a doslova mu podala pomocnou ruku, aby 
stabilizovala jeho vratkou chůzi s mačkami. Celý tento povedený improvizovaný 
výstup oba aktéři zakončili selfie fotografií z vrcholu bájného Olympu.
Mimo tyto zářivé hvězdy světové třídy se na scéně střídaly hvězdy zuberské. 
Na jeviště přicházeli nominovaní sportovci, trenéři, děti z mateřské školy, 
jednotliví předávající v čele s panem starostou, místostarostou, Jiřím Raškou 
mladším nebo například loňským vítězem v kategorii trenér – Miroslavem Ší-
rou. Tito zástupci předávali ceny těm nejlepším, kteří byli stejně jako minulý 
rok zvoleni občany Zubří, a to dokonce ještě větším počtem hlasů než loni.  
O výsledcích ankety se dozvíte v následujícím článku Pepy Randuse.
Tak, jak bylo řečeno na začátku, síla olympijské myšlenky je stále přítomná jak 
v jednotlivých výkonech sportovců, tak v kolektivním vnímání sounáležitosti 
a pospolitosti. Doufáme, že se nám podařilo sestavit všech pět kruhů do jed-
noho celku. Že radost, hrdost nebo euforie z vítězství zaplavila nejen samotné 
oceněné a nás pořadatele, ale také všechny zúčastněné, bez kterých by zuber-
ský Sportovní galavečer neměl tu správnou váhu.
 Ještě jednou děkujeme všem těm, kteří se na galavečeru podíleli jak přípra-

vami, tak sponzorsky, děkujeme významným osobnostem, které nám bylo ctí 
přivítat v Zubří, a děkujeme vám, kteří jste byli svědky další nezapomenutelné 
akce. Je pro nás velikou výzvou uspořádat pro vás příští rok minimálně stejně 
tak povedenou akci jako letos. A kdo ví, zda příští ročník nebude ještě lepší než 
ten letošní.

Tomáš Indrák

Korunovace vítězů Sportovního galavečera pod 
dohledem Dionýsa
Slavnostní večer byl svědkem sedmi vyhlášení nejlepších. O většině vítězů jste rozho-
dovali vy, sportovní příznivci, kteří mají sport rádi. Proto mají výsledky určitě svou 
váhu. Byli jsme moc rádi, že si většina nominovaných udělala čas a do Klubu na 
tento slavnostní večer přišla. A s těmi, kterým to nevyšlo, se snad setkáme v roce 
příštím, pokud budou opět vámi nominováni. A jak to vlastně všechno dopadlo?

Trenér roku
První přišlo na řadu vyhlášení Trenéra roku. Do ankety bylo nominováno sedm 
trenérů, přičemž naprostou většinu tvořili, až na Davida Plucnara (fotbal), tre-
néři házené. Mezi nimi nakonec zvítězila jediná žena, Simona Palátová, která 
trénuje žačky TJ Lesana Zubří. Stříbrnou příčku obsadil Petr Hrachovec, který 
se ve Švýcarsku věnuje mužům Pfadi Winterthur a je rovněž asistentem švý-
carské reprezentace. Na pomyslný bronzový stupínek se postavil Pepa Malina, 
který kromě zuberského béčka věnuje svůj čas ženám TJ Lesana Zubří a star-
ším žákům HC Zubří.

1. místo Simona Palátová
2. místo Petr Hrachovec
3. místo Josef Malina

Mimořádný sportovní výkon
Poté nás čekalo vyhlášení kategorie Mimořádný sportovní výkon roku. No-
minováno bylo jedno družstvo, „malošci“ z mateřské školy Sídliště. Stali se 
vítězi VI. ročníku rožnovské olympiády dětí a mládeže v konkurenci 13 školek 
z našeho regionu. Děti soutěžily v pěti disciplínách: maratónský běh, hod teni-
sákem, štafetový skok, překážková dráha a hod na terč.

Vítězové vyhráli olympiádu v tomto složení: Michaela Radová, Nicol Korge-
rová, Sára Holišová, Sára Novotná, Matěj Mitáš, Jakub Vičan, Ondřej Diviš, 
Josef Randus, René Bayer a Jiří Bayer. Děti kromě jiného dostaly krásný dort 
od cukrárny Sladká fantazie, připravený speciálně pro tento večer. Ceny předal 
dětem Stanislav Petružela, místostarosta města Zubří.

Amatér roku
Po mimořádném výkonu roku přišlo na řadu mimořádné překvapení, a to vyhlá-
šení kategorie Amatér roku. Amatérský sport v Zubří, to je prostě kuželkářská 
liga, tenisové turnaje ve dvouhrách a čtyřhrách, pingpongové turnaje jednot-
livců, párů a Mikulášský turnaj pro děti, dětský sportovní den, fotbalová noc, 
turnaj v badmintonu a ve zkratce se se na něj můžete podívat na následujícím 
odkazu. Vítěze jsme měli dva - Pavla „Benčáka“ Pernicu, který byl oceněn za 
nejčastější docházku na sportovní klání, a Petra Štůska, který měl na těchto sou-
těžích nejlepší výsledky. Oběma předal ceny Pepa Randus, správce sportovišť.

Kolektiv roku
Další kategorií v řadě byly nejlepší kolektivy roku. Nominováno bylo celkem 
osm kolektivů a až na kuželkáře se to týkalo jen gymnastek a házenkářů. Vítězi 
se stali mladší dorostenci HC Zubří, mistři republiky, kterým předal ceny pan 
Jaroslav Dořičák, předseda HC Zubří. Stejně jako dalším v pořadí, stříbrným 
gymnastkám - juniorkám a bronzovým starším žačkám TJ Lesana Zubří.

1. místo Mladší dorost HC Zubří
2. místo Juniorky gymnastika
3. místo Starší žačky TJ Lesana Zubří

Jednotlivci mládež
V této kategorii bylo nejvíce nominovaných - dvanáct, z toho tři děvčata. Mezi 
nominovanými bylo i pět reprezentantů 
České republiky! Vítězkou se stala Taťána 
Jurčíčková, která zastupovala na galave-
čeru bojové sporty. Na druhém místě se 
umístil člen HC Zubří Štěpán Zeman a na 
třetím místě skončil Tomáš Štverák, který 
si svůj bronz doslova „vyběhal“. Ceny nej-
lepším předal statutární zástupce ředitele 
školy, Mgr. Tomáš Randýsek.

1. místo Taťána Jurčíčková
2. místo Štěpán Zeman
3. místo Tomáš Štverák

Jednotlivci dospělí
Zde bylo nominováno osm sportovců, měli jsme tu reprezentanty České repub-
liky, účastníky mistrovství světa i Evropy. Ceny nejlepším předával Jiří Raška 
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ml., syn olympijského vítěze a legendy skoku na lyžích. Vítězkou se stala opět 
žena a opět zástupkyně bojových umění, Veronika Kohutová. Na stříbrné příč-
ce skončil Tomáš Těhan, kterého jsme v naší anketě viděli, bohužel, naposledy. 
Má již trvalé bydliště v Plzni, tudíž již nemůže být nominován. Na bronzovém 
stupínku skončil Jakub Hrstka, hráč Tatranu Prešov.

1. místo Veronika Kohutová
2. místo Tomáš Těhan
3. místo Jakub Hrstka

Cena starosty města
A pak to přišlo, na pódium začaly proudit osoby nejvzácnější! V doprovodu zuber-
ského Ducha sportu přišla vyhlásit kategorii Absolutní vítěz paní Věra Čáslavská! 
Sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná 
mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Navíc milá, 
vytrvalá a přívětivá žena, která neváhala přijet „na otočku“ k nám, do Zubří! Větší 
sportovní osobnosti jsme se snad nemohli ani dočkat! Na bájný Olymp vystoupal 
také horolezec Libor Uher, na pódium poté vystoupila se svým dárkem, zuberskou 
výšivkou, paní Marie Pyrchalová, která si za svůj um v loňském roce vysloužila ti-
tul Nositel tradice lidových řemesel. Následoval ji Pepa Randus, sporťák, iniciátor 
myšlenky sportovního galavečera, který předal paní Věře balík valašských vdolků 
od místní pekařky, paní Bařákové. A na závěr přišel paní Věře za to, že mezi nás 
přijela, s květinami poděkovat starosta města Zubří, pan Ing. Lubomír Vaculín.
Po této slavnostní chvilce jsme se dostali k vyhlášení Ceny starosty města Zubří. 

Držitelem této ceny se stal zřejmě jediný olympionik, kterého v Zubří máme, pan 
Zdeněk Pavlíček. Na zimních olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976 obsa-
dil ve štafetě krásné 9. místo! K tomuto úspěchu mu popřál starosta města Zubří, 
pan Lubomír Vaculín.

Absolutní vítěz ankety Sportovec roku
A poté nás čekalo vyhlášení poslední kategorie. Absolutní vítězkou se stala Ve-
ronika Kohutová, které přišel předat hlavní cenu, ergonomickou židli DXRa-
cer pro domácí závodníky i kancelářské dříče, zástupce firmy Mercury Star, 
pan Radim Balhárek.
A přišel závěr. Závěr úžasného večera. K závěrečnému defilé byli na pódium 
přizváni všichni nominovaní sportovci, poté za doprovodu písní skupiny Fara-
oni probíhala autogramiáda paní Věry Čáslavské a ve vestibulu byl připravený 
drobný raut. A my jsme si oddychli, že téměř vše dopadlo, jak mělo. A i když toho 
někteří měli ve finiši plné zuby, s koncem večera jsme již začali spřádat myšlenky 
na ročník další. A věříme, že bude minimálně tak zdařilý jako ten letošní!

Pepa Randus

Veronika Kohutová – Sportovec roku 2014
Bojové sporty, Asia-gym-sport, Rožnov p R.
Reprezentantka České republiky • Vítězka Slovak Open 2014, Kick-
boxing Light-Contact a Kick-Light • Trojnásobná Mistryně ČR 2014 
Kickboxing Light-Contact, Kick-Light, čínský Kickboxing Sanda • Stří-
brná medaile Slovak Open 2014, Kickboxing Full-Contact • Bronzová 
medaile Mistrovství Evropy EWUF 2014 Bukurešť, čínský Kickboxing 
Sanda • Mistryně Evropy Kick-Light, Slovinsko • Bronzová medaile, 
Light-Contact, Slovinsko

Odkazy na videospoty, kterými vítěze jednotlivých kategorií představil 
Jakub Kohák v roli Dionýsa, můžete nalézt v článku: „Korunovace vítě-
zů Sportovního galavečera pod dohledem Dionýsa“, který najdete na 
http://sport.mesto-zubri.cz.

Jak to viděl Dionýsos?

Za SPORTOVNÍ GALAVEČER jedno „DĚKUJI“ 
nestačí!
Sportovní galavečer, který Odbor kultury a sportu Města Zubří připravil letos 
podruhé v souvislosti s vyhlášením ankety o nejlepší místní sportovce, se proměnil 
v akci, o které se bude (alespoň doufáme) v Zubří ještě dlouho mluvit. Podařilo se 
skloubit nenapodobitelnou místní kulturu s mnoha příjemnými překvapeními, jimž 
vévodila přímá účast legendy světového sportu, paní Věry Čáslavské. Navzdory bo-
hatému programu, krásným cenám pro sportovce, výzdobě sálu i drobnému pohoš-
tění pro všechny se tato akce pořádá nízkorozpočtově a v souhrnu nákladů nestojí 
město více než jedno představení lepšího divadla nebo koncert. To vše si můžeme 
dovolit jen díky organizacím a lidem, kteří nám s galavečerem pomohli tím, že akci 
podpořili finančně, dary nebo poskytnutím bezplatných služeb, případně přiložili 
své ruce k dílu. Těmto všem bych chtěla v následujících řádcích poděkovat.
Štěstí je krásná věc, ale…

Zuberská kapela Faraon speciálně pro Galavečer nacvičila píseň, v níž se zpívá, 
že „Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš…“ Tuto skladbu jsme 
symbolicky věnovali všem, kteří náš galavečer podpořili. Vedle města se na 
krytí nákladů podílel generální partner akce – Gumárny Zubří, a. s., a dále 
firmy: Antonín Šupler (Husqvarna Zubří), KSK Systém, Commodum, 
spol. s r. o., Jaroslav Marek (Stylo), REGMONT spektrum, s. r. o., a Mézl 
a Janíček, s. r. o. Všem touto cestou děkujeme.
Ceny pro sportovce, dárky účinkujícím i hostům
Některé ceny a dárky pro sportovce a týmy či dárky pro hosty večera bylo mož-
né v rámci galavečera vidět, ale vězte, že kromě skleněných pamětních plastik 
a dekretů dostali všichni sportovci řadu krásných dárků od města i jednotlivých 
sponzorů. Absolutní vítězka ankety Veronika Kohutová si například odnesla 
kancelářské křeslo od firmy Mercury star, s. r. o., děti, které ovládly rožnov-
skou olympiádu, úžasný dort z cukrárny Sladká fantazie a další sportovci zase 
sportovní značkové vybavení od firmy DIADORA. Vítězky, zástupce účinkují-
cích i paní Čáslavskou ozdobily květiny z dílny květinářství Lucida. Další ceny 
věnovaly firmy: Mézl a Janíček, s. r. o., Oldřich Mechl (cykloservis), kavárna 
Tip Cafe, Javis – pizza bar, Dana Krůpová – masérské služby, Martin Pše-
nica a Robert Jurajda.

Velké maličkosti
Letošní galavečer byl výjimečný a výjimečné tedy musely být i různé služby či 
drobné proprietky, jež ve finále utvářely „antický“ pocit dokonalosti a splynutí 
s olympijskou myšlenkou. Nešlo by to bez ohně – ten nám půjčila Střední ško-
la informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R., ZUŠ z Frenštátu 
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nám pro změnu zapůjčila úžasný gong. Také by to nešlo bez květů a výzdoby 
v jednotném bílo-zlatém stylu. Veškeré květiny darovalo květinářství Lucida, 
které květinami a zlatem dotvořilo předpřipravenou výzdobu. Bohyně a další 
účinkující, kteří nás provázeli večerem a alespoň v myšlenkách posouvali blíže 
k Olympu, byli oděni do šatů, které ušila Radka Krupová a dozdobila Hanka 
Holišová. Ta se také podílela na výzdobě sálu, vestibulu i make-upu našich bo-
hyň. Velkou maličkostí, za kterou moc ráda poděkuju, jsou fantastické frgály 
a vdolečky od Evy Bařákové, které nám pomohly nasytit účinkující i hosty ve-
čera. Výšivku pro paní Čáslavskou vyšila a darovala Marie Pyrchalová. Všem 
za jejich ochotu pomoci a vstřícnost děkujeme.

Média
Rádi informujeme nejen o našich akcích, ale v tomto případě se velmi rádi 
chlubíme výsledky vás, nejlepších sportovců. V tom nám v případě galavečera 
skvěle pomohla především regionální TV Beskyd a webový portál Zubřan.cz. 
Fotky, které jsou k dispozici také na webu města, pro vás nafotili Martin Střál-
ka, Daniel Přeček a Aleš Měrka. Kameru, která vše nasnímala, zapůjčili há-
zenkáři (Michal Balhárek).

Hosté, účinkující
Letos to děkování nemá konce, ale tuto kapitolu nelze přeskočit! Poděková-
ní největší patří hvězdě večera, mimořádně skromné a moudré ženě, která si 
ve svém nabitém programu udělala skulinku na naše malé Zubří – paní Věře 
Čáslavské. Klobouk dolů před její lidskostí, nadhledem a energií, s jakou vše 
zvládla. Druhým zlatým hřebem večera se stala naše „virtuální spojka s Olym-
pem“ – naprosto neuvěřitelný Jakub Kohák v roli Dionýsa. Děkujeme Jaku-
bovi za ochotu se s námi sejít a natočit pro Zubří několik spotů, na které pře-
devším vítězové jednotlivých kategorií snad nikdy nezapomenou (tímto děkuji 
i zuberským lyžařům za loňskou inspiraci – bez vás by Jakub zuberské plátno 
letos neozdobil). Mezi další milé hosty patřili i syn legendárního skokana Jiří 
Raška ml. nebo přemožitel 4 osmitisícových hor Libor Uher. Děkujeme, že 
jste svou přítomností obohatili náš galavečer.

Velké díky patří také Marianovi Žárskému. Ten celý večer v podobě boha 
Krona bravurně odmoderoval, ale také se stal dlouhodobou oporou a inspirací 
našeho týmu, která nám vždy ochotně poradí s důležitými kontakty i s proble-
matickými místy ve scénáři. Sportovního ducha města Zubří jako vždy nena-
podobitelně zahrál Pepa Malina. Děkujeme vám, naše stálé opory.
Díky patří také všem účinkujícím skupinám – elegantním dámám z místní 
organizace Sportu pro všechny pod vedením Jany Mikulenkové, mladičkým 
gymnastkám pod vedením Hany Šírové a Adélky Zedníčkové, i „kočkám“ tan-
čícím pod ZUŠ B-Art, z nichž některé své umění předváděly veřejnosti vůbec 
poprvé. Všem obrovitánský palec nahoru!

Nesmím zapomenout ani na krasavice, které chodily předávat všechny ceny. 
Vloni „žirafičky“ – letos „bohyně“ - těchto rolí se na výbornou zhostily: Míša 
Wrobelová, dvě Lucky (Janků a Běhalová) a Natálka Maléřová. Oporou 
jim byl statný „otrok“ Petr Nerád. A aby té antiky nebylo málo, v samém úvodu 
se do starořeckého oděvu „ohákli“ také Jura Krčma, Aleš Měrka a za fotba-
listy také Vašek Krupa a Petr Majer, kteří obstarali grandiózní úvod. O do-
provodnou muziku se postarali Faraoni, a to ve velkém stylu. Děkujeme jim 
za jejich nadšení, s jakým šli do kostýmů i všech písniček, a hlavně za dobrou 
náladu, kterou nakazili všechny přítomné před, během i po akci.

Pořadatelský tým
Na počátku byl Pepa Randus a jeho články o vyhlášení ankety o nejlepšího 
sportovce, poté se začalo pracovat na scénáři a ve finále se v sobotu sešlo asi 12 
lidí, kteří dokázali prvotní sny proměnit ve skutečnost. Zatímco Pepa organi-
zoval a komunikoval kde co všechno, Tomáš Indrák tvořil. Pod jeho rukama 
se zrodilo neuvěřitelných 19 videospotů a prezentací, nádherné ceny, pamětní 
dekrety, pozvánky, vstupenky, plakáty, luxusní pozvání pro paní Čáslavskou 
a kdo ví co ještě. Za celou „produkci“ akce nejprve Dana Pekarová a Lukáš 
Maceček, posléze i Erika Ondřejová a nová posila knihovny Veronika Janů 
dělali první poslední pro to, aby Faraoni byli krásní, jídlo bylo dobré, ceny roz-
dělené, aby o všechny bylo řádně postaráno a aby jednoduše v den akce vše kla-
palo jako hodinky. V posledních dvou dnech už se to pomocníky i účinkujícími 
jen hemžilo. Přibyla hlavně již zmíněná designérka a stylistka Hanka Holišová, 
fotografové, taky skvělá technická opora do kinokabiny v podobě Lucky a Mar-
ka Pernicových a všichni, kteří šli toho večera se svou kůží na trh jako bohové 
a bohyně z Olympu. Skvěle nás doplnili technici – ti naši (Luďa s Mirkem) i ti 
najatí z VAC Agency, taky servis do šaten, k rautu i na úklid v podobě paní Ma-
cečkové, Slovákové a Lenky Petřekové. Toto vše se odehrávalo v Zubří, zatím-
co nám tajemník úřadu Honza Camfrla bezpečně dovezl paní Věru Čáslavskou 
k nám a po akci se o ni opět skvěle postaral a dopravil ji zpět do Prahy.

Ze své pozice nemůžu mít z ničeho větší radost, než z takto krásně odvedené 
práce. Nejenže ve finále vše běželo podle plánu a lidé se, zdá se, skvěle bavili, 
ale z tváří pořadatelů úsměv nezmizel ještě dlouho po akci. Děkuji vám všem 
a doufám, že se nám podaří na letošní veleúspěšný Sportovní galavečer navá-
zat i v budoucnu.

Lenka Přečková

Kuželkářskou ligu uzavřel turnaj TOP 12
Ve středu 18. března proběhlo v kuželně poslední kolo druhého ročníku Zu-
berské amatérské ligy v kuželkách! Vítězství si v něm zajistili již dlouho před 
koncem Marodi, kteří prošli celou ligou bez jediného zaváhání. Stříbrnou příč-
ku nakonec obsadili borci z Tip Cafe a třetí místo obsadili loňští vítězové, celek 
Oktopus. Výkon kola předvedl Lubomír Krupa výkonem 257!

Výsledky 14. kola:
TPV - Paneláci 6:2 (608:573)
Marodi - Oktopus 8:0 (743:649)
Tip Cafe - KO-SA 6:2 (695:665)
Dvě+jeden - Skittles crew 2:6 (587:643)
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První dubnová sobota byla posledním dnem druhého ročníku Zuberské ama-
térské ligy, kdy jsme se sešli v místní kuželně a svedli boj kuželkami. Bylo to 
v rámci exhibičního turnaje TOP 12, kde se na drahách sešlo nejlepších dva-
náct hráčů ligy v pořadí jednotlivců. Tato dvanáctka byla rozdělena do čtyř 
skupin po třech, z každé skupiny postupovali do play off vždy dva nejlepší. 

Po bojích ve skupinách, ve kterých došlo jen k jednomu většímu překvapení, 
a to vypadnutí Roberta Jurajdy, který nastoupil se zraněnou nohou, nás čekaly 
souboje, kde již každé malé zaváhání znamenalo vypadnutí z turnaje. O pře-
kvapení se postaral Libor Pšenica, kterého turnaj zastihl ve skvělé formě a ve 
čtvrtfinále vyřadil Lubu Krupu. Poté byl úspěšný i v semifinále a ve finále ho če-
kal soupeř nejtěžší, Jirka Křenek. Ač se Libor snažil, seč mohl, na Jirku nesta-
čil, po velkém boji mu podlehl o pouhých sedm kolků a skončil na pomyslném 
stříbrném stupínku. V souboji o bronz Franta Krupa vrátil porážku ze skupiny 
Pepovi Randusovi a skončil celkově třetí. Po loňském vítězství Roberta Jurajdy 

máme tedy druhého vítěze 
a tím se stal Jirka Křenek. 
A nutno dodat, že zaslou-
ženě. Ve všech soubojích 
nenechal nikoho na po-
chybách, že tím nejlepším 
bude právě on!
Po skončení turnaje ná-
sledovalo dekorování tří 
nejlepších z tohoto turnaje 

a následně jsme plynule přešli k vyhlášení celého ročníku Zuberské amatérské 
ligy. Po vyhlášení následovala v kuželně volná zábava, při které většina ze zú-
častněných i nadále zůstala na drahách a hráli hru zvanou „chalúpky“.

Na závěr celé ligy mi dovolte poděkovat všem zúčastněným týmům a jejich čle-
nům, kteří se po celou dobu konání starali o dobrou atmosféru ligy a přispěli 
svými výkony ke zkvalitnění soutěže. Věříme, že se i v dalším ročníku, který 
začne na podzim, potkáme ve stejném složení, a tajně doufáme, že třeba při-
bude i nějaký další tým, který se bude chtít zúčastnit. O startu dalšího ročníku 
budete včas informováni.

Na úplný závěr bych ještě chtěl poděkovat sponzorům, kteří tento projekt pod-
pořili. Jsou to: Město Zubří, Zubřan.cz - informační portál města Zubří, 
LB Silver - velkoobchod se šperky, Martin Pšenica - servis výpočetní tech-
niky, Robert Jurajda - marketing a manažérská činnost, Dana Krupová - 
masérské služby a kavárna Tip Cafe.

Hodnocení druhého ročníku, kompletní výsledky, tabulku, různé statistiky 
jednotlivců a fotogalerii najdete na sport.mesto-zubri.cz a na FB stránkách 
Sportoviště města Zubří.

Pepa Randus
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Oddíl moderní gymnastiky Zubří pořádal 
Mistrovství ČR v estetické skupinové gymnastice 
juniorek a seniorek 2015
14. ročník „O pohár starosty města Zubří“ – ESG Cup I. 2015

V sobotu 28. března 2015 se v zuberské hale uskutečnil první jarní závod 
v estetické skupinové gymnastice ESG Cup I. – 14. ročník „O pohár starosty 
města Zubří“, který probíhal dopoledne. Odpoledne pak následovalo Mistrov-
ství ČR 2015 v ESG pro juniorskou a seniorskou kategorii. O postup na 
Mistrovství světa 2015 na Faerské ostrovy už rozhodl kvalifikační závod 
1. února 2015 ve Vyškově.
Na letošní jarní sezónu se ze zuberského oddílu moderní gymnastiky připra-
vovalo 5 závodních družstev – kategorie 8 let a mladší, 8 – 10 let, 10 – 12 let, 
kategorie show mini a družstvo juniorek.
V dopoledním závodě (ESG Cup I. 2015) se divákům představilo celkem 18 
závodních družstev všech dětských kategorií z těchto oddílů: SK MG Mantila 
Brno, TJ Sokol Praha Žižkov I., GK Sokol Opava, TJ Sokol Velký Týnec, SK 
MG Zlín a domácí oddíl TJ Gumárny Zubří. Všechna zuberská závodní druž-
stva si zaslouží velkou pochvalu. Všechna získala medailové umístění.
 

Družstvo kategorie show mini pod 
vedením trenérky Jitřenky Briedové 
ve složení Šárka Kašparová, Veronika 
Mikulenková, Klára Nožičková, Tereza 
Vašková, Veronika Krůpová, Nikola 
Mazánková, Karolína Klimková, Ka-
teřina Matulová a Andrea Minářová 
ve svém premiérovém závodě získalo 
zlaté medaile.

Družstvo kategorie 8 let a ml., také v premiérovém startu, si pod vedením 
trenérky Renaty Bechné vybojovalo své krásné první medaile za 3. místo – 
Michaela Radová, Eliška Hrachovcová, Agáta Barošová, Natálie Benová, 
Štěpánka Cibulcová, Nela Fiedlerová, Eliška Kantorová, Karolína Trojáková 
a Natálie Švecová.

Družstvo kategorie 8 – 10 let v jarní sezóně cvičí na píseň francouzské zpě-
vačky Zaz a první závod se tomuto družstvu také povedl. Družstvo pod vede-
ním trenérky Adély Zedníčkové získalo stříbrné medaile – Michaela Šimur-
dová, Táňa Nečyporuková, Alžběta Mizerová, Markéta Křivová, Tereza Mizerová, 
Adéla Fiedlerová, Klára Mikulenková, Eva Holubová, Pavlína Žemlová a Alžběta 
Petřeková.

Družstvo kategorie 10 – 12 let nastupovalo do závodu v tomto složení – Te-
rezie Románková, Hana Fryšová, Bára Kachtíková, Eva Stružková, Kateřina 
Vrátilová, Anna Pernicová, Eliška Jurajdová a Denisa Vaculínová. Krásnou 
skladbou si toto družstvo pod vedením trenérky Hany Šírové vybojovalo 
2. místo a stříbrné medaile.
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V odpoledních hodinách pak celá hala čekala na hlavní závod dne – Mistrov-
ství ČR v estetické skupinové gymnastice 2015 juniorek a seniorek. Čekání 
se poněkud prodloužilo vinou technických problémů. A i když rozcvičení bylo 
více méně improvizované, závod už proběhl bez větších technických problé-
mů. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nezpanikařili a pomohli 
v pravou chvíli.
Mistrovství ČR se účastnila tato družstva: juniorky – SK MG Mantila Brno, TJ 
Sokol Velký Týnec, TJ Gumárny Zubří, seniorky – SK MG Mantila Brno, TJ 
Sokol Velký Týnec, SK Trasko Vyškov.
Pro tato družstva to byl také první závod sezóny plný zdravé nervozity. V po-
někud jiném složení se juniorky s touto sportovní výzvou skvěle popraly. Zub-
řanky opět předvedly společnou skladbu plnou výrazových prvků, což pro 
spoustu diváků byl skutečně umělecký zážitek.
Juniorky TJ Gumárny Zubří získaly stejně jako vloni 2. místo a staly se tak 
vicemistryněmi pro rok 2015. Družstvo pod vedením trenérek Jany Šírové 
a Hany Šírové –Daniela Martinková, Dominika Chudáčková, Valentina Havlo-
vá, Barbora Cábová, Klára Chlápková, Sára Bambuchová, Karolína Davidová.

MISTROVSTVÍ ČR v ESG 2015:
Juniorky
1. místo     SK MG Mantila Brno (29,3 bodů)
2. místo     TJ Gumárny Zubří (29,1 bodů)
3. místo     TJ Sokol Velký Týnec (27,90 bodů)
Seniorky
1. místo     TJ Sokol Velký Týnec (32,3 bodů)
2. místo     SK MG Mantila Brno (29,8 bodů)
3. místo     SK Trasko Vyškov (24,45bodů)

Že to byl i přes velké technické problémy (které jsme my nezapříčinili) opět 
krásný závod, mohou posoudit nejen diváci, kteří zaplnili naši halu, ale také 
závodnice a trenérky ostatních oddílů. Proto poděkování patří všem z domácí-
ho oddílu a také rodičům, kteří pomáhali s přípravou haly, občerstvením a za-
jištěním hladkého průběhu závodu, paní Ladě Martinkové za moderování zá-
vodu, panu Vaculínovi za skvělou práci fotografa. VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK.

Na závěr bych ráda poděkovala sponzorům našeho závodu – MĚSTU ZUBŘÍ 
a panu starostovi Lubomíru Vaculínovi, ZLÍNSKÉMU KRAJI a paní Taťáně 
Valentové Nersesjan (radní Zlínského kraje, která převzala záštitu nad MČR 
v ESG 2015) a firmám LB Silver Ladislav Brokeš, TREVID David Baroš, 
HÖLDOR Zdeněk Machýček, PRIBINA TPK Jiří Janošek, Valašské ZOD 
Jan Jadrníček, COBBLER, MATUSCHKA vlasová kosmetika, LUCIDA Jana 
Hrstková, HS Computers Valašské Meziříčí, JANČA Valašské Meziříčí a také 
RODIČE ZÁVODNIC.

Víme, že sportovní štěstí není stálé a může přijít i neúspěch. Všem našim gym-
nastkám a jejich trenérkám bychom chtěli popřát co nejvíce sportovního štěstí 
na celou jarní závodní sezónu.

Mgr. Gabriela Cábová (předsedkyně oddílu)

Turnaj starších žaček v Praze - PHC 2015.
Starší žačky Lesany Zubří se o velikonočním víkendu zúčastnily pětidenního 
mezinárodního turnaje v házené. Výsledky: Lesana - THC Taastrup I. DNK 

11:12, Lesana - IS Gábor Bánovce nad Bebravou SVK - 15:10, Lesana - Rade-
berger SV DEU - 15:17, Lesana - Sokol Praha Vršovice CZE - 8:22, Lesana - 
GSD Casalgrande ITA - 11:6 a poslední zápas ve skupině Lesana - Hilsengeim 
FRA - 15:9. Tři výhry a tři prohry, celkové čtvrté místo ve skupině. Postoupily 
jsme do play off „B“. Nejlepším výsledkem je prohra o gól s pozdějším vítě-
zem této kategorie THC Taarstrup I. - celý zápas jsme vedly, až v závěru po 
našich technických chybách soupeř zvítězil o jediný gól. V Play off „B“ jsme 
potom vyhrály s Ajax Copenhagen DNK - 13:10. V osmifinále jsme vyhrály 
až po nájezdech s tradičním soupeřem Velkou Bystřicí CZ v poměru 14:12. 
Ve čtvrtfinále jsme vyřadily ASD Petrarca ITA - 13:7. V nedělním semifinále 
jsme prohrály s TSV Wolfschlugen DEU - 9:13 a tím naše účinkování v turnaji 
skončilo. Umístily jsme se tedy na děleném 27.- 28. místě z celkového počtu 59 
teamů, což je pro náš provinční celek určitě úspěch a holky zaslouží pochvalu 
za předvedené výkony, hlavně se silnějšími celky. SESTAVA: Michaela Poláš-
ková G-5, Markéta Křenková G, Alžběta Krůpová 45, Michaela Juříčková 32, 
Denisa Dukátová 14, Tereza Kamencová 8, Tereza Palátová 6, Anna Pastejří-
ková 6, Jasmína Remešová 5, Eliška Benová 2, Barbora Hrušková 1. Trenérka: 
Mgr. Simona Palátová.

SP

Lyžaři zahájili běžeckou sezónu
Letošní běžecká sezóna v našem oddíle byla zahájena a nutno podotknout, že 
velice úspěšně. I přes ještě zimní počasí proběhl v neděli 29. března první zá-
vod Frenštátského běžeckého poháru. Tento pohár se skládá ze sedmi závodů 
v okolí Frenštátu a hned v prvním závodu v městské části Papratná naši členové 
posbírali slušný bodový základ do celkového hodnocení. Nejvíce se dařilo a na 
stupně vítězů se postavili - Markéta Barošová, Tereza Švecová a Jakub Marti-
nák. Dalším bodovaným závodem bude 12. května běh v Trojanovicích.

Veřovská desítka – kategorie starších žaček

Za úplně jiných povětrnostních podmínek proběhl závod ve Veřovicích – Ve-
řovská desítka. Za slunečného počasí a teplot kolem 15 °C jsme si druhou 
dubnovou sobotu zaběhali po asfaltových cestách v okolí místního kulturního 
domu. Žákovské kategorie zde měly velké věkové rozpětí a naši běžci většinou 
startovali se staršími závodníky. Na stupně vítězů se tak postavila pouze Iva 
Kaštovská, která po skvělém finiši vybojovala II. místo v kategorii „Starší žač-
ky“ na trati dlouhé 1200 metrů.
Podrobnější výsledky, fotografie a termíny dalších závodů najdete na webo-
vých stránkách našeho oddílu.

Petr Volný
www.sweb.cz/lyzari

Závody v estetické skupinové gymnastice pokračují 
oblastním přeborem jihomoravské oblasti dětských 
kategorií
Brno 12. 4. 2015
V Brně proběhl oblastní přebor Jihomoravské soutěžní oblasti v ESG 2015. 
Zúčastnila se jej i tři naše závodní družstva dětských kategorií a všechna si od-
vážela stříbrné medaile.
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PROGRAM NA KVĚTEN

KLUB

8 let a ml. 2. místo
8 – 10 let 2. místo
10 – 12 let 2. místo

ESG cup II. 12. 4. 2015 Mantila BRNO
V Brně zároveň proběhl druhý závod ESG Cupu 2015, ve kterém závodila 
všechna 4 zuberská soutěžní družstva. Nedělní závod se opravdu povedl a ces-
tou zpět v autobuse cinkaly všem na krku medaile, v očích závodnic blýskala 
radost z drobných dárků a v očích rodičů snad i hrdost z toho, jak si děvčata 
vedla v druhém závodě letošní sezóny.
Moc chválíme závodnice kategorie 10 – 12 let, kterým onemocněly 2 závod-
nice a v pátek před závodem se zranila další závodnice. Oslabené družstvo 
neztratilo hlavu a bojovalo i za své kamarádky jako o život. Proto jsou jejich 
medaile o to cennější.

8 let a ml. 3. místo
8 – 10 let 2. místo
10 – 12 let 3. místo
Juniorky 2. místo

Za oddíl moderní gymnastiky Gabriela Cábová, Hana Šírová
Foto: Gabriela Cábová

Propozice Čokoládové trepky 2015 
(zuberský atletický víceboj)

Přihlaste své děti včas on-line – má to spoustu výhod! Zajistí vám to dobře 
padnoucí tričko pro vašeho malého závodníka. O organizaci akce i případných 
změnách budete včas informováni.

Disciplíny víceboje:
běh – délka dle věku (max. 200 m.)
skok daleký z místa
hod zuberskou metlou

Stručná pravidla
Jednoduchá pravidla každé disciplíny budou určena a vysvětlena na místě v den 
akce a budou přizpůsobena věku účastníků. Běh – rozhodující je dosažený čas, 
eventuálně pořadí v cíli; skok daleký z místa – rozhodující je skočená vzdálenost 
(poslední stopa); hod zuberskou metlou - rozhodující je hozená vzdálenost (po-
slední stopa). Dosažené výkony dětí určí pořadí v každé disciplíně i kategorii. 
Absolutní vítěze pak určí nejnižší součet pořadí z jednotlivých disciplín.

Kdo se může zúčastnit?
Soutěž je určena pro děti do 12 let (to znamená, že ke dni konání akce - 
13. 6. 2015 - nemohou mít více než 12 let). Dolní věkovou hranici neomezu-
jeme. Je na každém z rodičů, aby posoudil schopnosti svých dětí. Dítě by mělo 
být schopné samostatně zvládnout běh (délka dle věku od 50 do cca 200 m), 
skok z místa a hod zuberskou metlou.
Startovné: 30 Kč

Registrace dětí:
a) on-line přes web – bonus pro děti registrované on-line –   
 účastnické tričko,
b) v den konání akce před zahájením soutěží (čas bude upřesněn).

Registrace dětí on-line - nejpozději do 14. 5. 2015:
www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/cokoladova-trepka-zubri-2015
V den konání akce bude nutné potvrzení registrace na místě. Registrace není 
závazná – přihlášené dítě je možné omluvit.

Kategorie - dle ročníku narození:
Závodní kategorie budou určeny dle počtu přihlášených dětí. Rozhodujícími 
kritérii budou věk a pohlaví dítěte.

Ceny, odměny:
Pro všechny účastníky – diplomy, účastnické medaile, drobné věcné ceny.
Pro účastníky registrované do 14. 5. 2014 – účastnická trička.
Pro první tři v každé kategorii – medaile a věcné ceny.

Tenisový Zubříček startuje
Nová tenisová soutěž je určená všem, kdo mají rádi tenis. Soutěž se hraje py-
ramidovým systémem, cílem je stanout na konci sezóny na vrcholu pyramidy 
a stát se zuberskou tenisovou jedničkou! Do soutěže se může přihlásit úplně 
každý, kdo má rád tenis, hledá nové výzvy, soupeře a chce se aktivně zapojit 
do zuberského sportovního dění. Soutěž je určena ženám i mužům bez rozdílu 
věku, hrát se bude na antukových kurtech u sokolovny a v areálu Polyfunkční-
ho centra. Cílem soutěže je, aby se mohli utkat hráči s různými herními styly, 
a tuhé boje, které je jistě čekají, je posunou opět o něco výš.
Do soutěže je možno přihlásit se pomocí přihlašovacího formuláře na strán-
ce http://zubricek.mesto-zubri.cz/. Po zaplacení startovného ve výši 100 Kč 
bude zájemce zařazen do pyramidy. Soutěž trvá od 1. května do 30. září, do 
soutěže je možno vstoupit kdykoliv, i v jejím průběhu.

Pepa Randus

Čtvrtek 7. 5. 2015
Křeslo pro hosta

Rostliny světa – Stanislav Hořínek, Dana Smržová
Stanislav Hořínek se věnuje fotografii již 49 let. Doposud procestoval více 
než 60 zemí světa. Do Zubří společně s Danou Smržovou přijedou představit 
rostliny všech podnebních pásem z různých kontinentů.
Vstupné: 50 Kč.

Úterý 12. 5. 2015 od 09:30 hodin

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu 
rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu: 70 minut.

Středa 20. 5. 2015 od 18:00 hodin

FOTOGRAF
„V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana 
Saudka (Karel Roden) se vracíme k některým zásadním křižovatkám života 
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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.

umělce obdařeného nejedním výjimečným 
talentem, živelností a vášní. Všechny tyto 
vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku 
i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení.“
Režie: Irena Pavlásková.
Hrají: Karel Roden, Máša Málková, Vilma Cibulková, 
Zuzana Vejvodová, Václav Neužil, Marika Procház-
ková, Patrik Děrgel, Jitka Sedláčková, Igor Orozovič, 
Vanda Konečná, Jenovéfa Boková a další.
Vstupné: 70 Kč. Přístupnost: Od 15 let. Délka 
filmu: 133 minut.

14. 5. – 7. 6. 2015
Čtvrtek 14. 5. 2015 od 16:00 hodin – Vernisáž výstavy

PŘÁTELÉ FOTOGRAFIE POČTVRTÉ
Přes 20 aktivních členů o. s. Přátelé fotografie předvede vybrané fotografie, 
a to bez námětového vymezení. To slibuje velkou žánrovou pestrost prakticky 
přes celou oblast fotografie. Jde především o občany Rožnova, pro které je 
amatérská fotografie více než jen zachycení rodinných událostí.
Otevřeno:
út, čt, pá, so, ne: 15 – 18 hodin.

Připravujeme
13. 6. 2015 – Dětský sportovní den.
19. 6. – 12. 7. 2015 - Výstava – MimoNi.

Sportovní hala
Sobota 2. 5.

8:00 hod. Turnaj minižáků, turnaj v házené
Neděle 3. 5.

9:00 hod. HC Zubří A - Slávie Uherské Hradiště, utkání 5. kola Zlínské ligy 
mladšího žactva I
10:30 hod. HC Zubří B – TJ Lesana Zubří, utkání 5. kola Zlínské ligy 
mladšího žactva II

Pátek 8. 5.
10:00 hod. HOT DANCE 2015, soutěž v moderních tancích – formace

Sobota 9. 5.
8:00 hod. Turnaj minižáků, turnaj v házené

Neděle 10. 5.
17:00 hod. TJ Lesana Zubří - SK Velká Bystřice, utkání 2. kolo - Jaro 2 - 12. 
kola 2. ligy žen M-B

Sobota 16. 5.
18:00 hod. Zápas play off 5. - 8. místo, druhé utkání série play off

Neděle 17. 5.
8:00 hod. HC Zubří A - TJ Sokol Luhačovice, utkání 7. kola Zlínské ligy 
mladšího žactva I
9:15 hod. HC Zubří B - HC Zlín B, utkání 7. kola Zlínské ligy mladšího žactva II
10:30 hod. HC Zubří A - KH Zbrojovka Vsetín, utkání 18. kola Zlínské ligy 
starších žáků
11:45 hod. HC Zubří B - TJ Rožnov p. R., utkání 18. kola Zlínské ligy 
starších žáků
Fotbalové hřiště

Sobota 2. 5.
16:30 hod. FC Zubří B – Krhová B, utkání 14. kola IV. třídy sk. B

Neděle 3. 5.
14:00 hod. FC Zubří - Val. Bystřice, utkání 11. kola OP st. přípravka sk. C

Sobota 9. 5.
14:00 hod. FC Zubří – Rajnochovice, utkání 12. kola OP mladších žáků sk. B
16:30 hod. FC Zubří B - Střítež B, utkání 15. kola IV. třídy sk. B

Neděle 10. 5.
16:30 hod. FC Zubří A – Hrachovec, utkání 21. kola 1.A třídy sk. A

Neděle 17. 5.
10:00 hod. Fotbalový turnaj, OP ml. přípravka sk. B
14:00 hod. FC Zubří – Vigantice, utkání 13. kola OP st. přípravka sk. C

Sobota 23. 5.
14:00 hod. FC Zubří - Hutisko Solanec, utkání 14. kola OP mladších žáků sk. B
16:30 hod. FC Zubří B - Choryně B, utkání 17. kola IV. třídy sk. B

Neděle 24. 5.
16:30 hod. FC Zubří A - Štítná, utkání 23. kola 1.A třídy sk. A

Neděle 31. 5.
10:00 hod. Fotbalový turnaj, OP ml. přípravka sk. B
14:00 hod. FC Zubří – Hrachovec, utkání 15. kola OP st. přípravka sk. C
Hřiště Lesany

Neděle 10. 5.
10:15 hod. TJ Lesana Zubří - SHK Kunovice, utkání 17. kola Zlínské ligy 
starších žaček

Neděle 31. 5.
9:00 hod. TJ Lesana Zubří - KH Zbrojovka Vsetín B, utkání 8. kola Zlínské 
ligy ml. žactva II
15:15 hod. TJ Lesana Zubří - SK Velká Bystřice, utkání 19. kola Zlínské ligy 
starších žaček

Připravujeme
Sobota 13. 6.

Dětský sportovní den
Čokoládová trepka – atletický víceboj

Sobota 27. 6.
O pohár starosty města Zubří
3. ročník tenisového turnaje ve dvouhře mužů

PLÁN TURISTICKÝCH AKCÍ - květen 2015
i pro příznivce turistiky

So 2. května Zubří - Rožnov p/R - Hážovice, Končiny - Hážovské Díly - Rožnov
12 km vlak: Zubří nádr. 7.29 - Rožnov p/R
bus: Rožnov p/R 8.15 - Hážovice

So 16. května Zubří - Střítež - Velká Lhota,U JAVORA“ - Bystřička - Zubří
15 km Sraz na parkovišti u TESCA v 8.30

St 27. května Zubří - Val. Meziříčí - Poličná,Naučná stezka T. G. Masaryka“ 
- Val. Meziříčí
12 km vlak: Zubří nádr. 8. 56 - Val. Meziříčí

St 10. června se uskuteční společný zájezd odboru turistiky a S. P. C. CH do 
Kroměříže a na Velehrad.
Arcibiskupský zámek
Arcibiskupské vinné sklepy s ochutnávkou vína
Květná zahrada
Velehrad
Odjezd z autobusových zastávek v 7.00 hod.
Cena zájezdu je 200 Kč.
Přihlášení zájemci uhradí 200 Kč do 30. 4. 2015.
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