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K tomuto vydání Zuberských novin…

Jak jsme již informovali v minulém vydání ZN, toto číslo se bude od před-
chozích lišit, byť jen v drobnostech. Přesto bychom se rádi obrátili na ob-
čany, aby věnovali tomuto číslu zvláštní pozornost a pomohli vedení města 
ovlivnit jeho další rozvoj.

Uvnitř čísla je vložen dotazník, který obsahuje otázky, sloužící k tvorbě Pro-
gramu rozvoje města na období let 2016 – 2020 (PRO). Prosíme, abyste 
dotazník seriozně a po zvážení vyplnili a v termínu uvedeném na jeho konci 
jej odevzdali tak, aby se dostal ke zpracování na městský úřad. Dotazník 
bude pochopitelně publikován i na webu, a to jak na stránkách města, tak 
na Zubřanovi. Vypovídací schopnost dotazníku nebude samozřejmě ovliv-
něna tím, pokud stejné odpovědi poskytnete jednou „na papír“ a jednou 
ze své e-mailové adresy, takže tento postup nejenže nejde vyloučit, ale je 
možno jej uplatnit.

Výsledky průzkumu, který bude doplněn podobnou akcí u podnikatelů 
a spolků, budou pochopitelně prezentovány ve stejných mediích a budou 
ovlivňovat i další průběh tvorby PRO.
Vedení města všem občanům za jejich aktivní přístup děkuje.

Realizační tým PRO, Zubří 

V rámci letošního 70. výročí konce 
2. světové války Rada města Zubří 
uctila památku obětem 

pietním aktem - položením věnců a ti-
chou vzpomínkou na více než 60 milio-
nů lidských obětí na celém světě, jejichž 
přesný počet již nelze přesně určit.
Díky proslovu pana starosty jsme 
si velmi stručně připomněli hrůzné 
skutečnosti z období 1. a 2. světové 
války či samotného osvobozování se 
zaměřením na oběti spojené s osvo-
bozením Zubří.
Člověk totiž nemůže dost dobře žít 
ani bez vztahu ke své minulosti, ani 
bez vztahu ke své budoucnosti. 

Ing. Michaela Wrobelová, 
foto Bc. Lukáš Maceček

Uvnitř čísla na str. 6 najdete práce 
našich žáků věnované tématu 

2. světová válka Podrobnosti na str. 14



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

František Klimek
Josef Divín

Zdeněk Mikulenka

Květoslava Boráková 85 let Miroslav Křenek 75 let

Úmrtí

Vzpomínáme

Na bolest a stesk nenajdou se slova. 
Jen naděje, že sejdeme se znova... 

11. května 2015 jsme si připomněli  4. smutné výročí, 
kdy jsme se naposled rozloučili s naší maminkou a 
babinkou, paní 

Otilií Pavelkovou. 
S láskou a úctou stále  vzpomínají děti s rodinami. 

Když květen počal zářit květem,
Ty loučil ses s tímto světem,
a když noc vystřídal bílý den,
Ty odespal jsi svůj věčný sen.

Dne 28. května 2015 uplyne 7 let, co od nás navždy 
odešel náš manžel, tatínek, dědeček, strýc, pan 

Bohuslav Křesala. 
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Umlklo stromů šumění a vánek sotva dýše,
utichlo srdce znavené, tak tichounce, tak tiše.

Dne 5. června 2015 uplyne 8 let, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan 

Oldřich Zeman. 
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

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

Dne 6. června 2015 vzpomeneme 12. výročí úmrtí 
pana 

Miloslava Kubína 
ze Zubří. 
S láskou, úctou vzpomínají manželka Vlasta a děti 
Mirek, Vlastík, Roman, Zdenka a Eva s rodinami.

Narození
Blahopřání

Dne 20. června 2015 oslaví své životní jubileum 
85 let naše milá maminka, babička, prababička, 
paní 

Vlasta Kubínová 
ze Zubří. Za lásku a starostlivost děkují a do 
dalších let všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví 
ze srdce přejí děti Mirek, Vlastík, Roman, Zdenka a Eva s rodinami.

Sofie Cabáková
Kristýna Cabáková
Vít Červenka

František Růčka 
Martin Veselka
Antonín Palička

Vítání občánků 11. dubna 2015 

DIAMANTOVÁ SVATBA

manželé František a Zdenka Zuzaňákovi

PLATINOVÁ SVATBA

manželé František a Ludmila Švecovi
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Z usnesení rady města
Dne 22. 4.
Rada města se zabývala možnostmi pronájmu pódia pro venkovní akce.
RM na základě výběrového řízení schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji 
dřeva z kalamitní těžby.
RM se podrobně zabývala havarijním pojištěním hasičských vozidel.
Dále RM schválila poskytnutí dalších dotací z rozpočtu města do 50 000 Kč. 
Mimořádnou dotaci obdrží Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Zub-
ří postižená nadměrným úhynem včelstev.
RM schválila návrh prázdninového provozu mateřských škol: 
MŠ Duha uzavřena 20. 7. – 21. 8. 2015 z důvodu čerpání řádné dovolené za-
městnanců a generálního úklidu MŠ.
MŠ Zubří, Sídliště 6. května, uzavřena 1. 7. - 7. 8. 2015 z důvodu rekonstruk-
ce sociálního zařízení ve dvou třídách a generálního úklidu.

Dne 23. 4.
se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Zubří.
V úvodu zasedání promluvil p. Obršál, předseda místní organizace Českého 
svazu včelařů, a seznámil zastupitele s vážnou situací včelstev v Zubří, která 
byla postižena velmi vysokým úhynem v důsledku napadení varroázou.
Dále byli zastupitelé seznámeni s koncepcí Programu rozvoje obce (PRO) 
na období 2016-2020 a schválili zpracování Plánu rozvoje města na uvede-
né období. Tento program je základním plánovacím dokumentem obce. Jde 
o hlavní nástroj řízení rozvoje obce, který na základě poznání situace v obci 
a názorů a potřeb občanů (a dalších subjektů v obci) formuluje představy o bu-
doucnosti obce.
Zastupitelé obdrželi podklady k seznámení s účetní závěrkou za rok 2014. 

Dne 6. 5.  
Před Radu města předstoupili zpracovatelé studie rekonstrukce Sportovní 
haly Zubří se svou prezentací dvou možných variant této akce.
A také zpracovatelé studie, jejímž obsahem bylo řešení rekonstrukce koupališ-
tě, vybudování Lékařského domu a Komunitního domu pro seniory.
Radní přijali jejich informace, nicméně tyto studie budou ještě předmětem 
diskuze.
RM dále obdržela informace týkající se rekonstrukce Petrohradu. Informace 
podával p. Janošek, vedoucí Odboru výstavby MěÚ a člen Komise pro rozvoj 
města.
Rada města v čele se starostou města Ing. Vaculínem si připomněla 70. výročí 
konce 2. světové války a uctila památku obětí položením věnců k památníkům 
u Petrohradu, pod kostelem a na Rožnovské ulici.
RM byla informována o zahrnutí dotazníkového šetření do květnového výtisku 
Zuberských novin a schválila, aby tyto výtisky byly doručeny do každé domác-
nosti zdarma.    

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

Plavecký výcvik

Tak jako každý rok i letos naše děti z MŠ Duha absolvovaly plavecký výcvik 
v Rožnově pod Radhoštěm. Tento výcvik se skládá z 10 lekcí, v nichž se děti 
seznamují s vodou a postupně se učí různým technikám, jako např. splývání, 
raketa, kraul apod. Děti mají k dispozici nejrůznější plavecké pomůcky, se kte-
rými se učí plavat. Po absolvování celého výcviku každé z dětí dostane diplom 
podle svých zásluh a mohou se na ně přijít podívat i jejich rodiče. Dětem se 
plavání v bazénu tak zalíbilo, že již nyní se těší na příští rok. 

Za Mateřskou školu Duha vypracovala: Kateřina Pernicová

Den čarodějnic

Poslední dubnový týden se MŠ Duha mění v čarodějnou školku. Děti se učí ča-
rodějné písničky, zaříkadla, poslouchají pohádky, poznávají a sbírají bylinky. 
Kreslí pavoučky, netopýry a čarodějnice. Ale páteční den je pro ně ten nej… Už 
od rána se scházejí v krásných maskách a kostýmech. Den čarodějnic začíná 
tanečním rejem a soutěžemi, ve kterých děti namotávají pavoučky, zametají 
metličkami, hází na plechovky aj. Na vycházce sbírají bylinky, ze kterých va-
říme kouzelné lektvary - lásky, zdraví a síly. Po obědě a odpočinku se všichni 
vydávají na čarodějnou stezku plnou překvapení, kouzel, překážek, kde musí 
děti prokázat mrštnost, odvahu i rychlost. Po návratu do MŠ všechny čekala 
ochutnávka kouzelných lektvarů a výborná večeře, kterou připravily paní ku-

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům, známým a souse-
dům za účast, květinové dary i kondolence na pohřbu našeho drahého 
zesnulého pana Ladislava Juříčka, který se konal dne 7. 5. 2015 v kostele 
sv. Kateřiny v Zubří. 
Naše poděkování patří i panu faráři, členům chrámového sboru a hudbě 
pod vedením p. Mužíka. 

Zarmoucená rodina 
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chařky. Potom děti kresbou vyjádřily, co je trápí a z čeho mají obavy. Všechny 
obrázky jsme hodili do ohně, aby se děti svých trápení zbavily. Nakonec zůstá-
vají v MŠ ty nejodvážnější. Čarodějnou noc zvládly všechny na jedničku. Ráno 
si děti pochutnaly na dobrotách, které pro ně napekly maminky, a tím týden 
plný kouzel a čarování skončil.

Za MŠ Duha Dana Vaňková

S krtečkem do vesmíru

V pondělí 4. května jsme jeli autobusem do Valašského Meziříčí, kde nás 
na hvězdárně čekal krteček se svou raketou Endeavour a vzal nás na krátký 
výlet do vesmíru, kde byl on sám se svým „tatínkem“, americkým astronau-
tem Andrew Feustelem. Zhlédli jsme krátké povídání o práci krtečka a jeho 
volném čase ve vesmíru. Protáhli jsme se, když nás krteček zaměstnal prací 
na opravách vesmírné stanice, a na závěr jsme se mohli vyfotografovat s maxi 
krtečkem. Ve čtvrtek 7. května navštívila krtečka ve hvězdárně i třída Broučků. 
Děkujeme pracovníkům hvězdárny za příjemný program.

Za MŠ DUHA Štěpánka Mičkalová

AKCE SLUNÍČKA - DUBEN

Hradisko, Rožnov pod Radhoštěm - výchovně vzdělávací program ,,Seznáme-
ní s domácími zvířaty“, jízda na koni. 

Děkujeme paní Cábové za pomoc při výrobě keramických dárečků ke Svátku 
matek. 

Den Země v parku zámku Kinských, Valašské Meziříčí. 

POZOR, DĚTSKÁ POLICIE!

V úterý 28. 4. 2015 se třída „Sluníčka“ z MŠ Sídliště, Zubří, setkala s  poli-
cisty. Nejprve byly děti seznámeny se základní výstrojí a výzbrojí policistů. 
Měly možnost zeptat se na věci, které je zajímaly. Také si zopakovaly pravidla 
silničního provozu. Poté si děti oblékly reflexní vesty a společně s policisty si 
zkusily silniční kontrolu aut. Řidiči, kteří bezchybně prošli kontrolou, dostali 
od dětí usměvavého smajlíka, kterého samy vytvořily. Když při kontrole nebylo 
vše v pořádku, dostali řidiči mračícího se smajlíka. 
V závěru se děti vyfotily s policisty a dostaly od nich dárky s tématem dopravní 
výchovy. Chtěli bychom poděkovat p. policistům Tomáši Tözsérovi, Davidu 
Čípovi a Marku Karlíkovi, kteří si na nás udělali čas a dětem takto zpříjemnili 
úterní dopoledne. 
  

Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, třída Sluníčka 
učitelky Markéta Halaštová a Irena Dukátová 
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3. Míša Radová, 1. C; Kája Němec, 1. C; Vendulka Zemanová, 
2. C; Josef Mach, 3. A; Ondra Krupa, 5. A

4. Šimon Poláček, 2. A;  a Brian Lev, 5. B

Gratulujeme. Gratulujeme. 
S. B. 

Habsburská Vídeň 2015
V úterý 21. 4. se početná skupina žáků 8. ročníku a 13 žáků z 9. ročníku vy-
dalo do sousedního státu České republiky - do Rakouska, přesněji do Vídně. 
Byl to sice zájezd jen pro žáky 8. tříd, ale protože byla volná místa v autobusu, 
obrátila se paní učitelka Mořkovská i na deváťáky. Ti, kteří měli zájem o tento 
poznávací výlet, se také mohli něco nového dozvědět. 

Velmi brzy ráno, ve 4:50, jsme se sešli u městského úřadu a v 5:00 hodin jsme 
se loučili s naším městem, abychom vyrazili poznávat okolní svět. Jeli jsme 

Dobré ráno, miláčku,
aneb vznik mediální hvězdy
Čas je štědrý. Rozdává zákusky, květiny a balónky. Stačí, když se stanete mi-
láčkem; ale tak ceněným, že se k vám někdo přizná veřejně. To se přihodilo 
Svatavě Martinátové. Její žák Kuba zavolal do rádia Čas, aby své oblíbené 
paní učitelce popřál dobré jitro a poděkoval jí za péči a laskavost. Moderátoři 
byli tak uchváceni, že neodolali a MUSELI se jet na takovou vzácnou osobu 
po ránu podívat. Vběhli do třídy, přehráli jí Kubův vzkaz a obdarovali ji. Paní 
učitelka pozdravila posluchače a vyjádřila velikou radost…ačkoli žáci později 
její výraz označili za směs zděšení, údivu a paniky.

Blahopřejeme, Svatěnko!!!
Tvoje kolegyně

 

Pexeso 2015
aneb konec dubna viděný dvojmo
Nastal čas dvojic. Některé se procházejí po parcích a v uličkách a jiné leží 
na stolech a čekají, až je někdo najde. Po trénování trpělivém a náročných ko-
lech třídních se mohlo rozehrát školní kolo, v němž bojovali a soustředili se 
nejlepší hledači s pamětí neuvěřitelnou.  

1. Filip Lukašík, 1. C; Adélka Skýpalová, 3. B; Adélka Mitášová, 4. B
2. Natálka Švecová, 1. C; Míša Dořičáková, 2. B; Vendula Novotná, 5. B
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2. světová válka v pracích našich žáků 

V jedné z květnových vyučovacích hodin českého jazyka mají vždy žáci 9. 
ročníku podle osnov ŠVP napsat slohovou práci na téma 2. světová válka. 
Žáci 9. A znali toto téma dva dny, během kterých měli  zjistit, jaké události 
se kdysi staly v jejich rodinách, či popřemýšlet, jaký příběh z této doby by 
je oslovil, ať už pravdivý, nebo fiktivní.  Pokud by neznali přesné historické 
informace, přece jen už je to 70 let, měli za úkol plně využít svou fantazii. 
Slohový úkol psali ve škole 7. května a měli na to 45 minut bez písemné 
přípravy. A jelikož mě většinou velmi příjemně překvapili, někteří pak své 
práce přepsali do tištěné podoby, abyste si Vy, čtenáři ZN, mohli jejich pří-
běhy také přečíst.  

Mgr. Kateřina Gazdová, učitelka ČJ

Čech srdcem i duší
autor: Filip Banáš
Pradědeček před válkou bydlel s celou svou rodinou i rodiči a sourozenci 
v tehdejším Německu, ale odešli odtud, když Hitler postupně získával čím 
dál větší moc. Nijak zvlášť se o tom nemluví, ale takových jako oni bylo více. 
Tak tedy, pradědečkova rodina se usadila v jedné malé vesničce u Příbora. 
Praděda tam chodil na základní i střední školu, a i přes svůj původ se vždy 
cítil být Čechem. To znamenalo potíže, když začali sudetští Němci dělat pro-
blémy. Samozřejmě, tehdy bylo těžké být Čechem, ale praděda a jeho rodina 
to zvládli, zčásti také díky dobré znalosti obou jazyků…          
Po osvobození republiky Sověty a Američany všichni cítili, že by mohlo být 
lépe. Všude vládla radost ze svobody, ale sudetští Němci moc nadšení nebyli. 
A měli důvod. Vzhledem k jejich minulému postoji k ČSR byl po uspořádá-
ní poměrů v republice vydán prezidentem Benešem příkaz k jejich odsunu 
do Německa, kam si tak strašně přáli patřit. Z určitého pohledu to bylo 
kruté, hlavně k obyvatelům, kteří se distancovali od Hitlerovy politiky, ale 
mluvili německy. 
Pradědeček a jeho rodina byli také německého původu, a tak hrozilo reál-
né nebezpečí jejich odsunu. Naštěstí měl pradědeček i přes svou nechuť 
k tomuto režimu známé-komunisty na vyšších místech. Ti měli možnost to 
ovlivnit, tudíž díky tomu a díky pradědečkovu pročeskému smýšlení je neod-
sunuli. Jak prý tehdy prohlásil: „Cítím se být Čechem srdcem i duší. Možná 
pocházím z Německa a kdysi jsem mluvil pouze jejich řečí, ale už dávno jsem 
dal ruce pryč od jejich politiky.“ Takže také díky tomu.
Pradědeček postupem času, už od války, vybudoval velké hospodářství se 
vším všudy. Tam tedy zůstal a spravoval ho i po válce, s určitou pomocí jeho 
levicově smýšlejících známých. To, že mu potom všechno znárodnili „pro 
dobro socialistické společnosti“, už je druhá stránka věci…

Druhá světová válka
autorka: Eliška Konvičná
Začalo to posledním rokem druhé světové války. V našem městě se ukrývali 
partyzáni a já se rozhodl, že jim pomohu.
Byl pátek a přišel ke mně nemocný soused. Řekl: „Kamaráde, s něčím se ti svě-
řím. Pomáhám partyzánům, ale už tam nemůžu docházet. Chci tě poprosit, ať 
to převezmeš za mě.“ Chvíli jsem váhal, protože bych mohl kvůli tomu i umřít, 
ale řekl jsem si: „Proč ne? Lidé zde umírají zbytečně a já bych alespoň umřel 
pro svou vlast.“
Další den jsem pobral hodně jídla, vody a s manželkou šel rychle do lesa na Sta-
rém Zubří, jak mi důkladně popsal soused. Když už jsme konečně došli, tak si 
nás hned všiml jeden partyzán a ptal se zděšeně: „Kdo jste a co tu chcete?“
„Dobrý den, neseme vám něco k jídlu a pití, posílá nás pan Škopek.“
Chvíli si nás prohlížel, ale nakonec nás vzal k bunkrům. Přicházeli tam party-
záni ze Štramberku, Ženklavy a plno dalších. Jak jsem si s nimi povídal, dozvě-
děl jsem se, že jim pomáhá i má rodina, která bydlí v Ženklavě. Divil jsem se, 

přes Valašské Meziříčí, směrem na Holešov, přes Brno až do Mikulova. O kou-
sek dále jsme už byli na hranicích mezi naší republikou a Rakouskem. Proje-
li jsme bez problémů i hraniční kontroly, ale stejně jsme se neměli čeho bát, 
všichni jsme měli buď cestovní pas, nebo občanský průkaz a páni řidiči měli 
také všechny potřebné papíry a doklady v pořádku. 
Už během cesty Rakouskem jsme zhlédli spoustu památek a významných 
míst. Měli jsme s sebou pana Kočího, našeho průvodce, který s námi strávil 
celý den a povídal nám o památkách a vůbec o Rakousku i Vídni. Jeho vyprávě-
ní nás brzy velmi upoutalo.
První zastávkou dne byl nádherný zámek Schönbrunn. Byl neskutečně obrov-
ský, ale mimochodem úplně úchvatný. Moc se mi zalíbil a těžko se pak opouš-
těl. V okolí zámku jsme viděli také Neptunovu fontánu. Myslím si, že už každý 
z nás má s touto památkou „selfie“. Včetně mě! Další památkou v této lokalitě 
byla kolonáda Gloriette. Něco takového většina z nás ještě neviděla. 
Po prohlídce těchto památek jsme se vydali dále. Byli jsme u památníku Marie 
Terezie a dozvěděli se něco o jeho významu a zobrazení. Tahle žena byla velice 
chytrá a jsem ráda, že tenhle památník existuje a poukazuje tedy na ni. Druhou 
významnou ženou rakouských dějin byla manželka císaře Franz Josefa, Alžběta  
Bavorská, známá jako Sissi. Památník jí věnovaný jsme viděli v samotném zá-
věru našeho putování historickým jádrem Vídně.
Heldenplatz - náměstí Hrdinů. Velice krásné a obrovské náměstí se nám zalíbi-
lo už při příchodu. I zde nám pan Kočí pověděl spoustu zajímavostí a i ti, kteří 
zrovna dějepis a kulturu rádi nemají, poslušně poslouchali a věřím, že si také 
něco zapamatovali.
Hofburg, dóm sv. Štěpána - tohle jsme taky viděli! 
Měli jsme 45 minut rozchod, někteří zamířili do obchodu Forever 21, protože 
je tam veliký výběr oblečení a hlavně slušné slevy, jiní se rozhodli koupit čoko-
ládu Julius Meinl či Mozartovy koule.
Naše poslední kroky vedly do zábavného parku Prater. Bylo to neuvěřitelné. 
Tolik atrakcí. Když bychom chtěli projít celý park, ušli bychom 1 km a možná 
ještě více. Byly tam strašidelné domy, dům voskových figurín, různé kolotoče, 
horské a vodní dráhy a hlavně Riesenrad - obrovské kolo, které bylo postave-
no už v roce 1897. Viděli jsme jej už z dáli, někteří jsme se na něm také svezli 
a musím říci, že to je nezapomenutelný zážitek! Nádhera. Pro každého se tady 
něco našlo!
Po parku Prater jsme se vydali k autobusu a zpět k nám do Česka.
Byl to super den s pěkným slunečným počasím.
Děkujeme moc paní učitelce Lucii Mořkovské a Lence Molišové za učitelský 
dozor a skvělou společnost. Také pánům řidičům, kteří nás bezpečně odvezli 
do Vídně i zpátky domů, a panu Kočímu za komentovanou prohlídku a samo-
zřejmě celou organizaci. Za deváťáky bych chtěla ještě zvláště poděkovat paní 
Mořkovské za skvělou nabídku. Je to určitě další dobrá vzpomínka na celý život. 

Michaela Majerová, 9. B

Stonožková poznámka

Díky zisku z prodeje dětských výrobků, dobrovolného vstupného a pro-
deji DVD z benefice jsme nakonec na konto Stonožky zaslali krásných 
17 680 Kč. Děkujeme všem.
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a celkově lepší životní podmínky. Tu dědeček najednou vyprávění přerušil: „Vy 
máte štěstí, žijete a narodili jste se do podmínek, které si lidé v koncentračních 
táborech nedokázali ani představit. Vše na vlastní kůži zažil i můj bratr, který 
v Osvětimi musel pracovat – nebyl tam uvězněn, což měl velké štěstí, ale stavěl 
zdi a budovy tábora. Až do konce života na ty hrozné chvíle, které tam zažil, 
nikdy nezapomněl.“
Pokračování příběhu se ujala babička: „Prastrýcovi se tedy nelíbilo chování 
nacistů, říkal si: »Musím něco udělat, prostě musím, nebo zabijí všechny lidi 
na Zemi!«  A tak se rozhodl pro razantní krok.  Spolu s pár kamarády rozje-
li tajnou akci. Takovou, jaká je mohla stát i život. Pokusili se nacisty, kteří se 
nacházeli v lokalitě Bečvy, udat partyzánům. Akci předcházelo několik týdnů 
příprav a už v té chvíli bylo zcela jasné, že to nebude žádná legrace!“
„Stejně se divím, že se pro něco takového dokázal rozhodnout. Odvaha mu 
určitě nechyběla. Já bych se bál, že mě zastřelí i s celou rodinou,“ to babičku 
na chvíli přerušil dědeček. 
„Ale teď už k tomu hlavnímu,“ povídá babička. „Po pár neúspěšných poku-
sech se přece jen podařilo nacisty zlikvidovat. Nezachovaly se bohužel všechny 
podrobnosti – jak je udali, kterého dne… Avšak i tak se jim podařila věc, pro 
kterou by se jen málokdo odhodlal. A za to jim patří můj obrovský obdiv a dík.“
I tak mi ale na srdci ležela ještě jedna otázka: „A nezemřeli? Nezastřelili je ně-
jací jiní nacisti?“ „Naštěstí ne,“ povídá dědeček. „Jsou to, anebo teď už spíš 
byli, protože zemřeli přirozenou smrtí, pořádní klikaři!“
A tu končí náš rodinný příběh o mém prastrýcovi. Nevím, jestli bych toto taky 
dokázala. Spíš ne. Asi určitě ne.
S babičkou a dědečkem jsme se rozhodli, že se ještě půjdeme projít ven. Třeba 
se dozvím nějaký další úchvatný příběh, který budu moci někdy v budoucnu 
zase předat dál…

Praděda s odvahou
autorka: Barbora Cábová
Příběh se odehrál v době druhé světové války, v době chudoby, strachu o svou 
rodinu a své blízké. V mé rodině byla osoba, která udělala dobrou věc a zachrá-
nila životy. Byl to můj praděda. Bydlel na samotě v domě, kde široko daleko 
nikdo nebydlel. Žil zde se svou ženou a svými dětmi. A i přes strach o ně po-
máhal druhým.
Pomáhal skupině, která se v okolí lesů a neobydlených míst pohybovala. Par-
tyzánům. Lidem, kteří bojovali za svoji svobodu a svobodu druhých. Jelikož 
v místech, kde praděda žil, moc kontroly nebylo, tak u něj tito lidé při ohrožení 
přespávali a schovávali se. Jednoho dne někdo zaklepal na dveře.                             
„Dobrý den,“ řekl neznámý muž.
„Dobrý den. Přejete si?“
 „Ano, potřeboval bych pomoc.“
Pradědovi se nezamlouval, muž mu byl podezřelý, ale nechal ho u sebe pře-
spat. Mezitím se sešel s hlavním velitelem tajné skupiny. 
„Cože? S nikým nejsme domluveni.“
„Kdo to tedy je?“ zeptal se praděda.
„Pošlete ho zítra k nám, my už si s ním poradíme.“
Druhý den praděda řekl, že neznámého muže odvede k partyzánům.
„Ne, ne. Já musím zpět! “ vyhrkl muž a začal utíkat pryč.
Vtom si to praděda uvědomil. By to donašeč! Chtěl zjistit, jestli praděda po-
máhá  druhým a  kde jsou partyzáni. Když muž utíkal z lesa, najednou z něj 
vyšla parta mužů, rázem ho chytli a přivázali uvnitř v domě. Začali ho vyslýchat 
a ptát se, kdo je. Neodpovídal. Tak ho prošacovali. A co nenašli! Na  botě měl 
posuvný podpatek. Byl v něm seznam  a v něm jména. 
„Co to jsou za jména?“ zeptali se. „Jsme na nich i my!“ řekli a praděda tam 
viděl i sebe. Byl to seznam lidí, kteří půjdou na smrt. S mužem nemohli udělat 
nic víc, než ho zastřelit, jako to chtěl dopřát on jim, a seznam zničit.
Teď si o této historce povídáme po celé rodině. Máme doma i knihu hrdinů, 
kde je napsán i praděda Cáb. Zachránil život spoustě lidí. Na seznamu bylo 
přes padesát zuberských občanů plus jeho rodina. Možná nebyl vojákem, ale 
hrdinou  rozhodně byl. Alespoň pro mě.

protože Ženklava je celkem daleko. Později mi řekli, že je jich v Zubří ukrytých 
sedmdesát sedm, což je celkem dost, a proto jim musí pomáhat hodně lidí 
z vesnice.
Jednou k nám do vesnice přišlo hodně německých vojáků. Hledali partyzány, 
kterým pomáháme. Někteří se schovali k mé sestřenici do studny, ve které je 
naštěstí nenalezli. Ale ty, co byli u souseda ve sklepě, našli a souseda i party-
zány chtěli zastřelit. Partyzánům se nepovedlo utéct, tak je zastřelili. Soused 
ale  utekl a varoval ostatní schované v lese. Ti byli v bunkrech a vyčkávali, co 
se bude dít. Němci je naštěstí nenašli a oni se ubytovali  v domech ve vesnici.
V květnu přišli ruští a čeští vojáci a začali bojovat. My jsme se s bratrancem 
přidali a vyhráli jsme. Všichni jásali a byli šťastní, že skončila druhá světová 
válka. Bylo to roku 1945.
Pro naše štěstí se nám roku 1946 narodila dcera, kterou jsme počali za války. 
Když měla čtrnáct dnů, tak jsme šli pěšky do Ženklavy, kde jsme bydleli s naší 
rodinou. To jsem ještě nevěděl, že má dcera domluví se starostou, ať se cesta 
k bunkru opraví a lidé ho budou navštěvovat. V lese je další bunkr ještě dosud, 
ale ten jsme nenašli...

Neobvyklá láska
autorka: Michaela Juříčková
„Všechny Židy, kteří dostali v nedávné době dopis o transportu do pracovních 
táborů, žádáme, aby se dnes ve 13 hodin dostavili na místní nádraží,“ ohlásil 
hlasatel v místním rozhlase. Pro mladou Veroniku a její rodinu to byl šok, jeli-
kož dostala jako jediná z jejich rodiny dopis o transportu do pracovního tábora 
v Polsku. Věděla, že může mít pouze jeden kufr. Vzala si pouze jen to potřebné.   
Pomalu a jistě se blížila jedna hodina. Na vlak ji vyprovodili rodiče a její tři sou-
rozenci. Na nádraží vládl zmatek, rodiče pobíhali s plačícími dětmi na rukou.
Ve vlaku se seznámila s milým chlapcem Vláďou. Kdyby si s ním nepovídala, 
asi by hrůzou z  jedoucího vlaku vyskočila. Rodiče házeli své děti z vlaku v my-
šlence, že je zachrání… Ale to se už asi nedozvěděli…
Jeli několik dní, za tu dobu se o Vláďovi dozvěděla tolik zajímavých věcí, jako 
třeba, že je syn řezníka a švadleny. Povídali si snad celé hodiny. Veronika si za-
čala myslet, že se jí tam bude i líbit, ale to si okamžitě rozmyslela, jakmile dora-
zili na místo. Všude kolem to zapáchalo, vyhladovělí lidé za ploty, výkřiky, které 
během pár okamžiků přestaly. „Neboj se, vše dobře dopadne,“ řekl jí z ničeho 
nic a stiskl ruku. Veronika začala panikařit a sledovala okolí vykulenýma oči-
ma. Muži v uniformách rozdělili muže a hochy na jednu stranu a ženy, děti, 
staré a nemocné na druhou. Vláďa rychle a nenápadně přiskočil za Veronikou. 
Kdyby jen věděl, že tato řada jde okamžitě do plynu, zůstal by tam. Muž v bílém 
začal ještě procházet tuto řadu a vyřazovat schopné ženy k řadě plné mužů. 
Přišel k Veronice a Vláďovi, něco na ně německy mluvil a strčil je k zástupu 
mužů. Po dlouhé chvíli se odebrali do velkých budov, kde byly věci, co vypadaly 
jako postele.
Dny, týdny plynuly a Veronika začala Vláďu milovat a potají si jeden večer vy-
znali lásku. Avšak příslušník SS na jejich tajnou lásku přišel a rozhodl se je 
umučit k smrti. „Dobytek jako vy si nezaslouží lásku!“ pravil a nechal je roz-
trhat psy.
A tak končí příběh naší Veroniky, která mohla být vaší kamarádkou, spolužač-
kou nebo jen známou od vedle.

Druhá světová válka
autorka: Michaela Vrátná
Pohodlně jsem se usadila do sametové sedačky mých prarodičů, zrovna když 
babička s dědečkem přinášeli konvici s horkým čajem. Zachumlala jsem se 
do teplé deky a byla připravená na zajímavé vyprávění o rodinném příběhu 
z druhé světové války. Tento příběh se v naší rodině dědí po generacích, a tak 
jsem byla nadšena, že konečně přišel čas i na mě…
Vše začalo u bratra mé prababičky, tedy mého prastrýce. Nikdy se mu nelíbilo 
chování nacistů. Vždycky říkal: „To není fér, chceme zpátky náš bývalý život!“ 
Dlouho přemýšlel, co by mohl udělat pro to, abychom my lidé měli lepší život 
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Tatínek téměř nemohl mluvit, jak vyslovil větu: „Petra zastřelili...“                            
Všichni jsme začali brečet. Když jsme se utišili, dozvěděli jsme se, že ho zastře-
lili, jak se při útěku brodili s tatínkem přes řeku. Tatínek sice stačil utéct, ale pro 
Petra už se vrátit nemohl…
Ted už jsem babičkou a mám tři skvělá vnoučata, kterým s hrdostí vyprávím, 
jakého měli skvělého pradědečka a ještě skvělejšího prastrýce Petra. 

Proslulý seznam  
autorka: Marie Hrachovcová  
„Slyšela jsi to, maminko?“ vyhrkla jsem, div jsem popadala dech z toho, jak 
jsem byla rozčílená. „Ale co?“ tázavě se na mě zadívala maminka.
Bylo 8. března 1940. Nějaký čas po vypuknutí 2. světové války. My děti jsme 
tomu říkaly „válka o přežití“, jinak se to totiž nazvat nedalo. Šest měsíců stra-
chu, nenávisti vůči těm „esesákům“ a boje o každý kousek chleba. Z mé osmi-
členné rodiny jsem zbyla jen já, mamka, taťka a můj 19letý bratr, kterému ni-
kdo jiný neřekl jinak než Samo. Já jsem Anka a tohle je příběh o tom proslulém 
seznamu, co nám zachránil život.
„Tak už mi to řekni,“ brblala si bez zájmu mamka, když věšela prádlo. Byla 
krásná, hubená a její plavé vlasy jí obkresloval křivky obličeje. Ono dívat se 
na ni s pocitem, že všemu může být znenadání konec, bych vám nepřála za-
žít. Museli jsme nosit našitou hvězdu na oblečení, aby všichni věděli, že jsme 
„Jude“. Ale ona ji nosila s takovou hrdostí a pýchou na to, čím je a čím jsme 
celá rodina! Vždy říkala: „Anko, nikdy nezapomeň, že Bůh nás stvořil všechny 
sobě rovné, a až všichni umřem, i ty bohaté prožerou červi skrz naskrz, žádné 
peníze nikoho neochrání před rukou boží.“ A za to jsem ji milovala.
„Někdo prý má seznam, který ho chrání před transportem, umíš si to předsta-
vit, maminko?“ „Anko, nevěř všemu, co slyšíš, a radši dones to vyprané prádlo 
panu Schindlerovi od vedle,“ varovala mě maminka. A svižně prádlo naskláda-
la do vaku. „Ale no tak, mami, kdybychom se na ten seznam dostali, nemuseli 
bychom se bát o to, jestli budem další den spolu!
„Anko, řekla jsem přestaň a jdi s tím prádlem!“
Pan Schindler bydlel vedle nás. Bydlel sám, byl to velmi hodný pán, kterému 
umřela manželka s dítětem v táboře. Už mu nezbylo nic jen my, sousedé. Ko-
likrát  jsem ho slýchávala, jak v opilosti křičí, že nás zachrání, že nepojedeme 
transportem. V té době jsem si myslela, že to jsou jen opilecké žvásty. Kdybych 
jen věděla…..
„Pane Schindlere?“ ťukala jsem na okno. „Pane, mám tu prádlo!“  Neozýval 
se. Otevřela jsem a řekla si, že mu to položím na stůl. Hbitě jsem přeskočila  
prázdné láhve a byla u stolu. Byl tam. Ležel tam na stole. Seznam.
Jak jsem uviděla naše jméno, zpanikařila jsem, odhodila prádlo a běžela domů. 
Brečela jsem a řvala na maminku: „On nás udal, zabijou nás!“ Udýchaně jsem 
vzlykala. Ona neposlouchala. „Mami, Schindler má seznam a jsme tam napsa-
ní!“ řvala jsem. Ale ona se jen usmála se slzami v očích a řekla: „Anko, jsi ještě 
malá, abys to pochopila, ale jednou mu poděkuješ.“ 
A objala mě.
A tohle je moje poslední vzpomínka na onen seznam, který mně a mojí rodi-
ně zachránil život. Nikdy už jsem ho pak neviděla. Vnuci mi teď nevěří, když 
jim říkám, že i naše rodina se na tento Schindlerův seznam dostala a nemuseli 
jsme odjet do tábora smrti…

Boj o život
autorka: Sabina Holišová
Psal se rok 1939 a já spolu se svými rodiči a dvěma bratry jsem zažila něco, 
na co nerada vzpomínám.
Zrovna jsme všichni obědvali, když někdo zaklepal na dveře. Maminka se 
zvedla od stolu a šla otevřít. Ve dveřích stáli dva muži, které jsem ihned po-
znala. Byli to členové gestapa, kteří si přišli pro mého tatínka a staršího bratra 
Petra. Maminka jen se slzami v očích řekla: „Buďte na sebe opatrní...“
Dny pak byly čím dál tím horší. Nikdo z vesnice nemohl v tu dobu vycházet 
z domu. Pamatuji si jen, že když jsem se podívala z okna, viděla jsem plno vojá-
ků, kteří naši vesnici hlídali. Celou tu dobu jsme neměli ani zmínku o tatínkovi 
a Petrovi.
Pamatuji si i na den, kdy hlásili v rádiu, že právě zemřel bratranec mé maminky 
Alois. Každým dnem seděla maminka u rádia a modlila se, aby nezazněla
i jména tatínka a mého bratra. Jednou, když jsem si právě hrála se svým bra-
trem Tondou, otevřely se dveře a v nich stál tatínek. Všichni jsme byli štěstím 
bez sebe, když jsme ho uviděli.                                                                                                        
„Kde je Petr?“ zvolala maminka. „ Kde se ten kluk zase loudá?“ 

Báthoryčka z Těšínského divadla očarovala Zubří

Příběh Čachtické paní, která je občas nazývána největší vražedkyní všech dob, 
ožil na prknech scény Klubu Zubří v pátek 17. dubna.  Diváky očarovala ne-
jen famózní představitelka hlavní role Lucie Bergerová, ale také promyšlená 
scéna, úchvatné kostýmy, profesionální tanečníci ze Slovenska, přes 40členné 
herecké obsazení a souhra světel, otevřeného ohně, zvuků a celkové choreo-
grafie, z které doslova běhal mráz po zádech.  Těšínské divadlo přijelo do Zubří 
s podívanou, která snese ta nejpřísnější měřítka a může se s přehledem řadit 
vedle nejlepších her a muzikálů, jež jsou v České republice produkovány.
Za Báthoryčkou stojí slovenský režisér a choreograf Jaroslav Moravčík. Ten si 
pohrál s hudebními i tanečními žánry a schopnostmi všech protagonistů, kteří 
chtě nechtě museli skloubit činoherní um s tancem a zpěvem. Příběh muzikálu 
a jeho prostředí mu umožnil užití historických tanců, folklóru, klasiky, neokla-
siky, výrazového tance, ale také vlastního pohybového slovníku na vyjádření 
černých satanských obřadů. Při tanci v maskách a dokonale promyšlených 
kostýmech až naskakovala husí kůže. 
V hlavní roli se představila držitelka nejvyššího divadelního ocenění u nás – 
Thalie, Lucie Bergerová, která přiznala, že ji tato role, jejíž součástí jsou sa-
tanské mše, mučení, jánské ohně a vypjaté emoce, uchvátila. Její proměna 
z krásné a nevinné patnáctileté nevěsty sadistického vojáka hraběte Františka 
Nádasdyho v nešťastnou, psychicky narušenou a krutou ženu, jež nesnese 
stárnutí a konkurenci mladých děvčat, byla obdivuhodná, stejně jako její pě-
vecký i taneční výkon. 
Zahanbit se nadal ani zbytek početného hereckého ansámblu. Tančilo se, zpí-
valo se a hrálo v neskutečném rytmu.  Zuberským divákům se naskytla přes dvě 
hodiny dlouhá strhující podívaná, která naše divadelní předplatné posunula 
zase o třídu výš.

Lenka Přečková

Faraon(i) přichází s debutovým CD ALIGÁTOR
Moderátor Marian Žárský na Sportovním galavečeru v Zubří říká: 
„Dlouho jsme přemýšleli, jakou hudební hvězdu pozveme, aby okořenila 
náš galavečer. Ale pak jsme si řekli: Proč? Když máme tohle!“ A dlouze 
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nila, je fakt, jaký úspěch sklízí malí literáti v dalších kolech. V místním kole 
neurčujeme pořadí, pro nás jsou vítězové všichni literáti, kteří mají chuť psát.
Výsledky místního kola 
4. a 5. ročník -  poezie, próza a komiks
Fait Lukáš
Pšenica Marek
Vrátilová Kateřina
Šimurdová Zuzana

6. - 7. ročník -  poezie, próza a komiks 
Petřeková Barbora, 6. B  Pšenica Radek, 6. B
Pernicová Zuzana, 6. B Melichařík Lukáš, 7. A
Pernica Michael, 7. B Hrachovcová Natálie, 6. B
   Valová Hana, 7. A

8. - 9. ročník  -  poezie, próza a komiks
Chumchalová Veronika, 9. B Divínová Anna, 9. B
Martikánová Karolína, 9. B Lojkásková Adéla, 9. A
Fabiánová Nikol, 9. B Hrachovcová Marie, 9. A
   Pavlíčková Zuzana, 9. B

A jak čtivé jsou takové práce?
Vybrali jsme zcela náhodně dvě práce pro ukázku ….

Michael Pernica, 7. B
Stroj času

Když se vrátíme kousek zpět,
najdeme tam vzácný květ.
S ním i spoustu rostlinek,
co mají zdravý účinek.

Naskytne se spousta zvířat,
která budou jen tak zírat. 
Dokonce i masivních,
je jich pár agresivních.

Posunem se zase blíž,
budoucnost tím nezměníš!
„Jejda, to jsem přehnal,“
spoustu let jsem přehrál.

Dostal jsem se do války,
byl jsem s pány vojáky.
Na druhý den zemřeli
i se svými přáteli.

Potkal jsem tam tanky,
jak zajely do jamky.
Pak zaznělo velké bum
a zbortil se celý dům.

Natálie Hrachovcová,  6. B
Vynález pro moji mámu

Žil byl kdysi dávno jeden malý chlapec, který se jmenoval Šimon, a ten vždy chtěl 
pomoci mamince s její těžkou prací. Chtěl pro ni vynalézt nějaký stroj, který jí se 
vším pomůže. Nic ho ale nenapadlo, až si jednoho dne vzpomněl, že maminka 
nerada uklízí, a díky vynálezu, který ho napadl, už maminka nikdy nebude muset 
uklízet. Zašel do nejbližšího obchodu, koupil ty nejnutnější součástky a pustil se 
do stavění. Zabralo mu to hodně času, ale nakonec přístroj sestrojil. 

a s úsměvem se zadívá na trojici sympaťáků v staroegyptském „ohozu“ … 
Řeč je o zuberské kapele Faraon, která už místní hudební vody čeří neu-
věřitelných 50 let. Celou svou neskutečnou historii pak pánové Ivan, Petr 
a Radoš Dořičákovi završují 30. dubna 2015 slavnostním křtem debuto-
vého CD Aligátor!

 

Tato unikátní nahrávka začíná smíchem a ten ostatně provází skupinu Faraon 
po celých 50 let. Dnes je to jako pohlazení po duši. Tyto pány neznáme zamra-
čené ani ustarané. Kam přijdou, rozhostí se zvláštní pohoda, klid, dobro a to 
vše doprovází salvy smíchu. Za celý odbor kultury a sportu této partě muzi-
kantů děkujeme, že se v roce 2012 dali znovu dohromady a že nám pravidelně 
obohacují naše akce, které tak dostávají nenapodobitelný místní kolorit. 
V tomto duchu proběhl také slavnostní křest CD Aligátor, který se odehrál 
v příjemném prostředí kavárny Tip Café a jejího okolí za vůně grilovaných dob-
rot, za zvuků známých melodií a v partě lidí, kteří mají Faraony ze srdce rádi. 
A Faraoni jim jejich přízeň plnou měrou vracejí.
Nově pokřtěné CD „Aligátor“ skupiny FARAON je v prodeji v ceně 100 Kč/ks 
v Tip Café u baru!

Lenka Přečková

Trocha z historie kapely Faraon 
Vznik kapely Phantoms, kterou založili Ivan, Petr a Radoš Dořičákovi, se da-
tuje do r. 1960. Kapela hrála převážně převzaté písně tehdejších skupin, např. 
Beatles, Rolling Stones, Olympic, Petr a Pavel Novákovi, The Beatmen a další.
Hrála se také vlastní tvorba, z které pochází i titulní píseň Aligátor. Složil ji Ivan 
a zpívá ji spolu s Petrem. Sólo na tenor hraje Jindra, taky Dořičák. Tato kapela 
vystupovala většinou na akcích KP Zubří. V dalších letech se kapela rozšířila 
o další členy: P. Havrlant – klávesy, L. Ondruch – sax, M. Kacler – pozoun a J. 
Dořičák – sax, zpěv, s kapelnictvím převzal i nový název „Sextet Faraon“ - to 
bylo asi v roce 1973.
Kapela v té době hrála v rožnovských kavárnách Koruna, Rosava, dále Apollo, 
Razula apod. Po odchodu některých členů zůstali pouze tři zakládající členové 
a přišel K. Truhlář – varhany. V této sestavě s různými hosty hrála kapela prak-
ticky až do roku 1990, kdy se členové rozešli. 
Dohromady se znovu dali  v roce 2012 opět v počáteční sestavě, tedy Ivan, Petr 
a Radoš Dořičákovi.

zdroj: Zubřan.cz

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.
Bernard Bolzano

To, že se zuberské děti se každoročně účastní literární soutěže „O poklad strý-
ca Juráša“ už všichni čtenáři zuberských novin vědí. Ale co bych ráda zdůraz-

Abych byl už rychle zpátky,
běžím na vysoké obrátky.
Zastavil jsem v Africe,
překvapen jsem velice.

Slunce pálí jako hrom,
nevidím tu žádný strom.
Ani kapku vodičky,
žíznivý jsem celičký.

Zabloudil jsem cestou domů,
skončil v zemi faraonů.
Zatáhnu zas za páčky,
na ty zpětné otáčky.

Všechno dobře dopadlo,
nevím, co mě popadlo.
Stroj se navždy pokazil,
jsem rád, že domů jsem dorazil.

ZUBERSKÉ
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Mnozí čtenáři katalog zaregistrovali a plně využívají možností, které katalog 
z pohodlí domova umožňuje. 

A na závěr malá ochutnávka nových knižních titulů ….

Afrikou od severu k jihu
Jan Šťovíček
Expedice Vector IV - Transafrikeena během 64 dní projela 
ve dvou automobilech africký kontinent od severu k jihu. 
Cesta, která měřila 23 500 km, vedla třemi kontinenty a ex-
pedice navštívila dohromady 16 států. Členové výpravy se 
pohybovali v sedmi horských masivech, sjížděli čtyři řeky 
na raftech a nafukovacích kanoích, v sedlech koní projeli 

část horského království Lesotho. Nedílnou součástí expedice byly národní 
parky s divokými zvířaty, zvané safari. Tím, že výprava dosáhla Střelkového 
mysu, dojela tak daleko na jih, jak se vůbec z Prahy autem dojet dá, a zažila 
spoustu dobrodružných i zábavných příhod. Nejzajímavější z nich líčí autor 
ve své nové knize doprovázené množstvím barevných fotografií.

Pán ohně
Peter May
Čínský detektiv Li Jen pátrá spolu s americkou soudní lé-
kařkou Margaret Campbellovou po vrahovi vysoce posta-
veného vědce, jehož ohořelá, doutnající mrtvola byla nale-
zena v pekingském parku. Té noci, kdy muž zemřel, došlo 
k dalším dvěma vraždám, které jsou s jeho smrtí záhadně 
spojené. Detektiv Li cítí, že musí hrát o čas a že mu tento-

krát jeho čínská důkladnost nebude k ničemu. Nakonec neochotně požádá 
o pomoc Margaret, zkušenou odbornici na uhořelé oběti. Od chvíle, kdy se se-
jdou při pitvě zavražděného vědce, se jejich osudy neoddělitelně propojí, stejně 
jako vraždy, které vyšetřují. Spolu odkrývají jednu vrstvu případu za druhou 
a odhalují pravdu, jež předčí i jejich nejhorší noční můry. 

Zodiac: Nejnebezpečnější ze všech zvířat
Gary L. Stewart a Susan Mustafa
Případ Zodiac je jednou z největších kriminálních záhad 
posledních padesáti let – a nyní se zdá, že by záhada moh-
la být konečně vyřešena. Gary Stewart tvrdí, že ví, kdo byl 
vrah, který v šedesátých a sedmdesátých letech terorizoval 
a děsil celou Kalifornii. Byl to jeho biologický otec…

Přijďte se podívat za námi do knihovny, rády vám poradíme a vybereme nějaké 
zajímavé čtení.

Lenka Cabáková a Veronika Janů
– vaše zuberské knihovnice

O pár let později už byl vynález hotový a pojmenoval ho Čistička0023. Uměla 
toho hodně, například vysávat, umývat okna a nádobí, vyleštit věci, vyklepávat 
koberce a spoustu dalšího. 
Když ji sestrojil a nastavil, šel za maminkou a řekl jí, co vynalezl. Maminka byla 
velice překvapená a dovolila mu, aby přístroj vyzkoušel a přesvědčil se, jestli 
funguje. Šimon tedy dal čističku do provozu. Jela v pořádku, jak měla fungo-
vat, umývala okna, vysávala a vykonávala spoustu dalších věcí, které do ní Ši-
mon naprogramoval. Maminka byla velice překvapená, jakého má doma syna. 
Za pár týdnů se o jeho vynálezu dozvěděl celý svět a každý chtěl mít jeho úžas-
ný vynález doma. Šimon dostával samé poptávky, jestli by nevyrobil pro kaž-
dého svůj vynález. Byl moc rád, že je zajímavý pro svět a že chtějí jeho vynález.
Za pár měsíců měl skoro každý svou čističku doma. Pak si ho k sobě zavolal 
prezident, který mu chtěl věnovat Cenu pro vynálezce za jeho vynalézavost 
a pomoc lidstvu. 
Jak šel čas dál, každý si čističku oblíbil. Šimonovi potom chodily e-maily s do-
tazy, jestli by nevynalezl pro knihovnici srovnávač knih, panu učiteli pero, kte-
ré bude psát za něj, a další a další vynálezy. A tak si každý Šimona vážil.
Šimon v mládí neměl moc přátel, ale věděl, že má jednoho nepřítele. Chtěl být 
lepší, než je Šimon, nejchytřejší člověk na světě. Jmenoval se Lukáš. Když se 
dozvěděl, že Šimona zná úplně každý na světě, chtěl se mu pomstít. 
Lukáš byl velice chytrý chlapec, který byl vynalézavý, a rozhodl se vytvořit su-
pervirus, který naprogramuje do každého jeho vynálezu. Pro Lukáše bylo veli-
ce snadné dostat se Šimonovi do počítače a tak mu zničit jeho vynález. Pustil se 
tedy do práce, ať je do večera hotový. Jakmile dokončil svůj supervirus, odeslal 
ho do každé čističky na světě. Když se každý doma probudil, viděl zničené věci 
a roztrhané oblečení. Vynález zaútočil na každého, koho uviděl. 
Ráno Šimon také viděl, že má roztrhané oblečení a zničené věci. Když uviděl 
čističku, jak na něho útočí, nevěděl, co se s ní stalo. Potom se dozvěděl, že se 
mu stalo to, co každému, kdo si koupil jeho vynález. Musel se rychle podívat, 
jestli je v pořádku, ale nic nenašel. Potom mu přišel anonymní e-mail, který 
obsahoval supervirus, a už tušil, kdo to spáchal. Rychle zkontroloval počítač 
a našel supervirus. Nemohl ho vůbec zničit, ani restartovat počítač. Myslel si, 
že je v koncích, nic ho nenapadlo, ale pak na něco přišel. Když je přes počítač 
uměl zapojit, tak určitě půjdou taky přes počítač vypojit! Rychle vypojil všech-
ny zásuvky, tím vypnul všechny čističky a svět byl zachráněn! 
Prezident mu dal diplom za záchranu lidstva, a tak se Šimon stal nejen vyná-
lezcem, ale i hrdinou a pořád chtěl vyrábět další a další vynálezy. Svoji čističku 
upravil a nechal do ní sestrojit zabezpečovací zařízení, aby se do ní nemohl 
po druhé dostat žádný virus. 
A jestli se ptáte, co se stalo s Lukášem, město mu nařídilo tři roky sbírat odpad 
na chodnících.
Lukáš na Šimona vymýšlí další své lsti, ale nikdy ho zatím nepřechytračil. My-
slel si, že může být pánem lidstva, ale zatím se mu podařilo prohrabovat se jen 
v odpadcích.

V měsíci dubnu proběhlo vyhodnocení okresního kola, které proběhlo v Rož-
nově pod Radhoštěm v režii Rožnovské knihovny.

OKRESNÍ KOLO 2014 – umístění našich žáků

Jméno Název práce

4. a 5. třída próza 2. Zuzana Šimurdová Nebezpečné cestování

6. a 7. třída poezie 3. Barbora Petřeková Šikovné ručičky

komiks 2. Hana Valová Dvojí čas

8. a 9. třída próza 3. Anna Divínová Všechno se snad vyřeší

poezie 3. Karolína Matikánová Skleněné vynálezy pana 
Podivína

Krajské kolo proběhne během měsíce června. V příštím vydání Zuberských 
novin tedy budeme znát i vítěze krajského kola.
Opět připomínáme, že můžete využívat náš On-line katalog, který naleznete 
na webových stránkách knihovny – www.mesto-zubri.knihovna.info
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Purpurová kardinálka
(Některé druhy hub na území města Zubří, 5. část)

Šafránka červenožlutá (Tri-
cholomopsis rutilans) vyrůstá 
i v suchých obdobích od června 
do listopadu na pařezech a skry-
tých kořenech jehličnanů, hlavně 
borovic a smrků. Roste jednotlivě 
i v trsech. Až 15 cm velký klobouk 
je pokryt drobnými červenými 

šupinkami, pod kterými v dospělosti prosvítá žlutá barva. Lupeny mají 
zlatožlutou barvu, stejně jako třeň, který je také místy nebo celkově 
červeně sametový – pro své zbarvení se šafránce lidově říká kardinálka.
Šafránku čevenožlutou  někteří autoři uvádějí jako jedlou, ale ne příliš 
chutnou. Někteří jako kuchyňsky omezeně využitelnou, jiní jako pou-
žitelnou, ale podřadné kvality. Někteří nabádají jen ke sběru mladých 
plodnic, ale jedním dechem ji doporučují (například do bramboračky, 
k nakládání do octa) jen ve směsi s jinými houbami. Upozorňují pře-
devším na využití šafránky v malém množství a nutnost dodržet delší 
tepelnou úpravu, abychom se vyhnuli zdravotním potížím. Rozhodně 
je to tedy houba adrenalinová. 

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

Velmi často mi témata pro naše povídání poskytují moji zákazníci. Jsem ráda, 
aspoň vím, co by mohlo čtenáře zajímat. Tak to bylo i tentokrát. Od minulého 
měsíce jsem poměrně často vysvětlovala, co to je lymfatický systém a jaký je 
vlastně rozdíl mezi lymfatickým a mízním? Jaká je jeho úloha v našem těle? 
Tak to vezmeme postupně. 
V našem těle máme dva cévní oběhy. Jeden je krevní, je poháněn v těle srdcem 
jako pumpou. Druhý je mízní neboli lymfatický. Míza je lymfa, není v tom žád-
ný rozdíl, je to jen jiný název. (Budu se držet českého názvu míza.) 

Takže: míza je bezbarvá teku-
tina, která proudí v mízních 
cévách a odvádí z našich tkání 
přebytečnou vodu a škodlivé 
látky. Nevýhodou mízního 
systému je to, že nemá srdce, 
nemá tu pumpu, která by po-
máhala jejímu proudění. Proto 
se stává, že míza proudí po-

malu nebo se dokonce zadržuje. Lidově řečeno - v těle se nám zadržuje voda. 
Poznáme to podle toho, že se nám vytvářejí otoky, hlavně na „koncových“ čás-
tech těla - kotnících, prstech na rukou, obličeji. Ano, i v obličeji. Přece to znáte, 
někdy se podíváte na někoho známého a řeknete si: „Ten je nateklý...“ Často to 
člověk cítí i sám na sobě. Nemůže sundat prstýnky, večer má nad kotníky „za-
řezané“ gumičky od ponožek... (Když už jsem to zmínila, pozor na silonkové 
ponožky, mají velmi pevné a tenké gumičky, nejsou vhodné!). 

Pálení čarodějnic
V odpoledních hodinách se 2. května konalo v našem městě Pálení čarodějnic 
pod vedením místního dobrovolného hasičského sboru. Děkujeme všem zú-
častněným, kteří se přišli pobavit a zhlédnout přichystaný program. Bohužel 
vzhledem k rannímu počasí a podmáčenému trávníku se akce uskutečnila na 
parkovišti u centra místo slibovaného starého házenkářského hřiště. Za tuto 
pro někoho možná nepříjemnost se omlouváme, ale mysleli jsme hlavně na 
vaše pohodlí. I tak doufáme, že se vám akce líbila a příští rok přijdete zase. 
Prostřednictvím tohoto článku bych chtěla za náš hasičský sbor poděkovat 
také účinkujícím - třídě Čmeláčci z MŠ Sídliště, VSPT Beskyd, taneční skupině 
B-art, Matyáši Juříčkovi, dětem, co přišly v maskách čarodějnic, a v neposlední 
řadě skvělému moderátorovi dne a DJ George a skupině Faraon. 

 Děkujeme a těšíme se na vás v příštím roce.
Za SDH Zubří Aneta Kovářová

Srdečně vás zveme na závěrečný 
absolventský koncert Letní klavihrátky.

Začínáme 26. června 2015 v 18.00 hodin 
ve velkém sále Klubu Zubří.

Čekají na vás skladby klasické i moderní hudby, nebude chybět 
talentovaný hudebník Jindřich Stružka.

Vystoupí AEROBIC - při školní družině ZŠ Zubří pod vedením 
paní učitelky L. Davidové. Perličkou bude Ježkův Bugatti step ve 

čtyřručním provedení. Letošní absolventi jsou Natálie Romanová 
a Sabina Holišová, které se v závěru koncertu předvedou se svou 

performancí na píseň z muzikálu CATS.

Těší se na vás všichni klavíristi a I. Benová.
Vstupné dobrovolné
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Snaží se hodně opakovat některá nová slova, i když pro neznalé uši jsou zatím 
ještě nesrozumitelná. 
Jsme moc rádi, že tyto rehabilitační pobyty Damiákovi opravdu pomáhají. 
Na září 2015 máme naplánovaný již 5. pobyt ve zmíněných lázních. Bohužel 
není v našich silách, abychom veškerou tuto speciální rehabilitaci uhradili 
sami. Tato speciální pohybová terapie není placená zdravotní pojišťovnou, ro-
diče si sami hradí doplatek za KLIM-THERAPY ke komplexní lázeňské péči 
částkou 49 117 Kč. Bohužel při opakování pobytu v lázních v jednom roce, je 
to již částka 91 913,- Kč. Pojišťovny hradí jen jedny lázně ročně.
MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME za Vaši podporu, pomoc a štědrost. Jsme rádi, 
že nám i nadále pomáháte. 
Děkujeme Zlínskému kraji za poskytnutou dotaci pro syna Damiána Fabiána 
na pohybovou terapii KLIM-THERAPY v Sanatoriích Klimkovice. 

rodiče Fabiánovi 

Zveme všechny spolužačky, spolužáky, rodáky a vrstevníky na 
další společné setkání narozených v roce 1942, které se uskuteční 

v sobotu dne 6. června 2015 v Motorestu Zubří u dálnice se 
začátkem ve 14.00 hodin.

Účast na tomto setkání potvrďte, prosím, na některou  
z následujících adres nejpozději do 31. 5. 2015.

Všechny Vás srdečně zdraví a na setkání se za organizátory těší:
Václav Zeman, Drážky 944, 756 54 Zubří, mobil 604 905 372, 

e-mail: av.zeman@seznam.cz.
František Fiedler, U Trati 481, 756 54 Zubří, mobil 737 585 055, 

e-mail: fiedlerfrantisek@seznam.cz.

Vandalismus
Těsně před vánočními svátky nějaký 
vandal uřezal u pomníčku padlých na-
proti Tescu asi 3 m borovice. Nechal 
tam metrový pahýl uřezaného stromu.
Začátkem prosince prováděla nějaká 
firma napojení kanalizace z ulice Rož-
novská na ulici Hlavní. Akce se pro-
váděla pod korytem potoka. Všechna 
čest firmám, které se na této náročné 
práci podílely. Patří jim náš obdiv 
a uznání. Při práci byly poničeny a 
uřezány z borovice spodní dvě větve, 
které neměly na růst a vzhled zvláštní 
význam. Nějaký vandal si to omrkl a 
počkal na příhodnou dobu. Borovici uřezal v noci z 23. na 24. prosince. 

Chci poprosit obyvatele 
Zubří, zda by mi ne-
pomohli při objasnění 
tohoto případu.  Je dost 
možné, že někdo v uve-
denou dobu šel nebo jel 
kolem a viděl něco po-
dezřelého. Pokud ano, 
prosím, aby se přihlásil. 
Tel. 605 086 631.
 

Miroslav Cabák

A jak si pomoct? Protože mízní systém nemá pumpu, rozhýbáváme si ho právě 
pohybem, prací svalů. Proto nám nejvíc otékají kotníky při dlouhém sezení, 
třeba v autobuse cestou na dovolenou. Takže využít každou vhodnou chvilku 

a jít se „rozhýbat“. Pomáhá 
také dát nohy nahoru nebo si 
je masírovat tahem od kotníků 
nahoru (když máme kotní-
ky nahoře, tak samozřejmě 
dolů...). Když už je mízní sys-
tém (respektive jeho funkce) 
narušený, asi se to neobejde 
bez odborné pomoci. Určitě 

už jste slyšeli termín lymfodrenáž nebo lymfatická masáž. Není to vlastně 
nic jiného než uvolnění mízních cév, ve kterých je míza „zablokovaná“, a její 
rozproudění ve všech částech těla. Vynikajícím pomocníkem je v tomto reflex-
ní terapie. Přes reflexní plošky chodidel si můžeme mízní systém rozproudit 
a uvolnit sami, a poměrně snadno. Své zákazníky to často učím, když mají 
problém, protože mízní masáž je nejúčinnější, když se dělá denně nebo i něko-
likrát denně! Naučím vás to taky! 
Další funkce mízního systému je velmi významná. Je totiž důležitou součástí 
imunity. Každá mízní céva prochází mízní uzlinou. V této uzlině se zachytávají 
škodlivé látky. Uzlina je zásobárnou bílých krvinek, které tyto škodlivé látky 
likvidují. A také jsou připraveny „zasáhnout“, když se v jejich okolí vyskytne 
zánět. V tu chvíli se bílé krvinky aktivují a ze sleziny sem proudí další a další. 
Proto mízní uzlina zvětší svůj objem (zduří) a někdy i bolí. Je to jen signál, že 
s něčím bojuje a musela „zvýšit obrátky“. Když zánět zklidní, popř. zlikviduje 
bakterie, ještě musí vyčistit všechny škodliviny, které tento zánět vyproduko-
val. Po celou dobu jsou bolestivé i reflexní plošky mízních uzlin na chodidlech 
nebo rukou. Podle toho poznáme, kde je zánět a velmi účinně můžeme po-
moct, aby se urychleně zklidnil a vyčistil. 
Aby mízní systém dobře fungoval, potřebuje v těle dostatek zinku, nejlépe 
v kombinaci s vitamínem A. (Bez něj se špatně vstřebává.) Když už je porucha 
mízního systému v horším stádiu nebo trvá dlouhodobě, poznáme to podle 
toho, že máme oteklé kotníky víceméně pořád. A když si zmáčkneme které-
koliv místo od kolene dolů, zůstane nám ve tkáni důlek. Čím hlubší, tím je po-
rucha horší. V tomto případě už musíme přidat k mízní masáži ledvinový čaj, 
protože už navazuje porucha funkce ledvin. (Pít tento čaj není nikdy na škodu, 
každý z nás potřebuje občas ledviny malinko „popohnat“.)  
Přeji Vám krásné prožití jara, pevné zdraví a těším se na Vás.

Vaše Radka Dvořáková 

Poděkování
Na přelomu března a dubna Dami-
ánek absolvoval další čtyřtýdenní 
léčebný pobyt v Sanatoriích Klimko-
vice, kde podstoupil specializovaný 
léčebný program pohybové terapie 
KLIM-THERAPY.
Díky tomuto intenzivnímu každoden-
nímu tříhodinovému cvičení a dalším 
procedurám  se Damiánek zase o tro-
chu zlepšil. Posílil svaly – je pevnější 
a stabilnější ve stoji. Chůzi s cho-
dítkem už bravurně ovládá. Dokáže 
krásně tlačit vlastní kočárek, který tak 
občas používá jako přední chodítko. 
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ESG CUP  2015 v estetické gymnastice pokračuje

Zuberské gymnastky pokračují v medailových umístěních v závodech ESG 
Cup 2015. 
Třetí závod proběhl 19. 4. 2015 v Praze a přinesl nejen zážitky z hlavního měs-
ta, ale i snůšku dalších medailí. Všechny dětské kategorie  (8 a ml.,  8 – 10 
let a 10 – 12 let) vybojovaly bronzové medaile a JUNIORKY si opět uhájily 
stříbrný stupínek. 
Čtvrtý závod se v sobotu 9. 5. 2015 přesunul na Moravu do Opavy, kde v pří-
jemném prostředí tamní školní haly stanuly na stříbrném stupínku nejmladší 
zuberské závodnice 8 let a mladší.
Kategorie 10 – 12 let byla oslabena o další nemocnou tahounku družstva, 
přesto si družstvo vybojovalo bronzové medaile.
Pochvalu zasluhují naše JUNIORKY, jelikož se 10 minut před závodem jedna 
z nich zranila a ony musely v rychlosti změnit choreografii ze sedmi na šest. 
Ze závodu ale neodstoupily a za potlesku celé haly si své stříbrné medaile ne-
nechaly vzít.
Největší úspěch a první zlaté medaile pro Zubří získala děvčata kategorie 8 – 
10 let. Blahopřejeme!
Nyní už všechna závodní družstva čeká poslední závod ESG Cup a zároveň 
MISTROVSTVÍ ČR dětských kategorií, které se uskuteční v neděli 24. 5. 2015 
v Olomouci. Zároveň proběhne i celkové vyhodnocení ESG Cup 2015 a juni-
orky se pak zúčastní v červnu závěrečného závodu sezóny -mistrovství světa 
na Faerských ostrovech.
Hodně štěstí všem!!!

Mgr. Gabriela Cábová

Tenisový Zubříček zahájen prvními zápasy
Na začátku měsíce byla spuštěna nová sezónní tenisová 
soutěž zvaná Zubříček. Přihlásilo se do ní zatím jeden-
advacet borců. V pátek prvního bylo pomocí systému 
provedeno úvodní vylosování soutěže a zuberskou jed-
ničkou je nyní Jirka Ondřej. V soutěži už byly odehrány 
zápasy s těmito výsledky:

Tomáš Vlk - Petr Pavlíček   2:0 (6:3,6:2)
Tomáš Macháček - Vojtěch Pernický  2:0 (6:0,6:0)
Pavel Pernica - Radek Koleček   2:0 (6:3,6:4)
Tomáš Vlk - Pavel Divín   2:0 (6:1,6:0)
Jaromír Jurajda - Honza Koleček  2:0 (6:1,6:2)
Jan Mužík - Jaroslav Vlk   2:0 (6:1,6:0)
Radek Koleček - Jaromír Jurajda  2:1    (6:1, 1:6, 6:4)

Na aktuální pořadí v Zubříčku, momentální výzvy a výsledky všech zápasů se 
můžete podívat na stránkách soutěže http://zubricek.mesto-zubri.cz/. Zde je 
také stále možné přihlásit se do soutěže pomocí registračního formuláře.  Po 
zaplacení startovného ve výši 100 Kč bude zájemce zařazen do pyramidy. Sou-
těž trvá až do 30. září.

Pepa Randus

Zpráva oddílu kuželek 04. 2015
Naše „A“ družstvo dospělých se v letošní sezóně 2014/2015 účastnilo krajské-
ho přeboru zlínského kraje. Nevedlo si tak dobře jako v sezóně minulé a skon-
čilo na celkovém devátém místě. Jarní část sezóny byla již tradičně lepší než ta 
podzimní, nicméně celkem tři zápasy nám utekly jen o pár kolků, což je veliká 
škoda.     
Krajský přebor, konečná tabulka:    
1. KK Kroměříž            22   118,5:57,5  29
2. TJ Jiskra Otrokovice 22   108,5:67,5  29
3. KK Slavičín  22   103,5:72,5  29
4. Sport Centrum Bylnice 22   103,0:73,0  27
5. KC Anakondy Zlín 22     95,0:81,0  27
6. TJ Slavia Kroměříž 22     90,0:86,0  25
7. TJ Valašské Meziříčí C 22     84,0:92,0  22
8. TJ Zbrojovka Vsetín B 22     81,0:95,0  20
9. TJ Gumárny Zubří 22     85,0:91,0  19
10. TJ Kelč        22     69,0:107,0  15
11. TJ Sokol Machová B 22     66,5:109,5  15
12. TJ Chropyně   22     52,0:124,0   7

Výsledky jednotlivých utkání, statistiky a také průměry shozených kuželek 
u jednotlivců můžete sledovat na webových stránkách www.kksz-kuzelky.cz.
Členové bývalého „B“ družstva letos hráli soutěž s názvem ZALK (Zuberská 

amatérská liga kuželek). V soutěži ne-
poznali porážku a celou soutěž s pře-
hledem vyhráli.
Oddíl kuželek TJ Gumárny Zubří
Kontakt:
www.kuzelky-zubri.webnode.cz,
tel.: 731478108
V Zubří, 22. 4. 2015

Radim Krůpa

POZVÁNKA NA ODPOLEDNE s Radkou
Na téma: Lymfatická masáž jako samopomoc

Kde? V malém sále Klubu Zubří
Kdy?  2. 6. v 17 hod.

Vstupné: 50 Kč

OSTAX, spol. s r. o., Jarcová 71
prodává od 1. 5. 2015 do 31. 8. 2015

dřevěné brikety za snížené “letní“ ceny
4100 Kč bez DPH (4175 Kč s DPH)
Prodejna: Po-Pá 7.00 - 15.30 hodin

Telefon: 571 631 072

(placená inzerce)

(placená inzerce)
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Dětský sportovní den v rytmu samby - 13. 6. 2015

Jak to letos bude vypadat?
Už jsme o tom psali minule – Dětský sportovní den letos pojímáme jako velkou 
přípravu na olympiádu v Riu. Půjde o sport, ale taky o pestrobarevnou zábavu 
v latinsko-americkém duchu. Prostřednictvím her, soutěží, sportovních exhi-
bicí i našich hostů vám a vašim dětem představíme zemi netušených možností 
– BRAZÍLII! Těšíme se na vaše děti a jejich výkony a věříme, že si tento výlet na 
druhý konec světa společně s námi po všech stránkách užijí.
Letos dochází k zásadní změně. Jak nám rok od roku roste velké sportovní 
klání v podobě atletického víceboje „Čokoládová trepka“, rozhodli jsme se jej 
časově oddělit od zbytku už tak dost nabitého programu, abyste si jej mohli 
užít v pohodě a v poklidu úplně všichni. Zatímco budou v Polyfunkčním centru 
propukat líté boje mezi malými závodníky již od 13 hodin, zbytek programu se 
bude nenápadně připravovat zcela jinde. Kdo nebude závodit, může se na prů-
vod připravovat u kavárny Tip Café, kde budou pro lepší náladu hrát pánové ze 
skupiny FARAON.
Ta pravá brazilská show pak propukne v 15 hodin překvapivě před Petrohra-
dem, kde bude zahájen velký brazilský průvod s alegorickým vozem a vším, 
co provází karnevalové hrátky v Riu. V areálu sportovního hřiště pak bude 
připraveno velké putování po Brazílii. Kromě spousty her a soutěží pro malé 
děti vás čekají sportovní hosté, exhibice, několik překvapivých vystoupení, 
velká horolezecká stěna – to vše v rytmu samby.  V rámci programu dojde i ke 
slavnostnímu vyhlášení Čokoládové trepky a budou rozděleny ceny a medaile 
pro malé sportovce. Předpokládaný konec akce bude kolem 18 hodin večer.
Brazilské slunce je samozřejmě objednáno, ale kdyby k nám do Zubří ná-
hodou nedorazilo včas a mělo by být deštivo, jsme připraveni celý program 
přesunout pod střechu do Haly Zubří. 

Orientační program

ČOKOLÁDOVÁ TREPKA 2015
13.00 hod. Čokoládová trepka (atletický víceboj pro děti od 1 do 12 let)
  Registrace účastníků 12.00 – 12.40 hod.
13.00 – 14.30  Fotbalové hrátky a autogramiáda s Rendou Bolfem

VIVA BRASIL
14.00 hod. U Tip Café - hrají Faraoni
15.00 hod. Brazilský průvod od Petrohradu
15.15 hod. Slavnostní zahájení 
15.30 – 17.30 hod. • Sportovní a taneční exhibice 
     (Bursas Charalambos, Bumbrlíci a další)
  • Horolezecká stěna – dobýváme Cukrovou homoli v Riu
  • Vyhlášení výsledků Čokoládové trepky
  • Putování po Brazílii (soutěže a hry pro děti)
  • Kreativní aktivity
  • Karnevalový rej „motýlků“

Čokoládová trepka – informace pro rodiče malých závodníků
Přihlásili jste své děti do Čokoládové trepky 2015 přes web on-line?
•  Registrace přihlášených dětí proběhne na Polyfunkčním centru mezi 12.00 

– 12.45 hod. Přihlásíte se ve stánku označeném dle jednotlivých kategorií.
• U registrace zaplatíte startovné 30 Kč, obdržíte tričko a startovní číslo.
•  V případě jakékoliv změny (např. rozhodnutí o konání akce v Hale za špatné-

ho počasí) budete informování e-mailem.
•  Disciplíny Čokoládové trepky budou probíhat od 13 do 14.30 hod. Poté se s 

dětmi můžete přesunout k Petrohradu a zařadit se do karnevalového průvodu.
•  Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v průběhu následného programu 

mezi 16.30 a 17.00 hod.
•  V případě, že se vámi přihlášené děti nebudou moci zúčastnit, pište na mail 

Josef.randus@mesto-zubri.cz, případně pište SMS na tel: 725 900 767.
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ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH
Ne 29. 3. 2015    muži „A“       
ZUBŘÍ  -  VLACHOVICE          1:2    (pol.: 0:1)
Branka: Radek Jež
Ne 12. 4. 2015    muži „A“      
ZUBŘÍ  -  NEDAŠOV                   1:1    (pol.: 0:1) (p. k. 2:1)
Branka: Jiří Raždík
So 18. 4. 2015    muži „A“      
JUŘINKA  -  ZUBŘÍ                    1:1     (pol.: 1:0) (p. k. 1:2)
Branka: Petr Berka
So 25. 4. 2015    ml. žáci         
ZUBŘÍ  -  HRACHOVEC            5:1     (pol.: 2:1)
Branky: 2x Juri Pfeifer, 2x Adam Rádsetoulal,  1x Brian Lev
Ne 26. 4. 2015   ml. přípr.  TURNAJ  ve VAL. BYSTŘICI   
ZUBŘÍ  -  VAL. BYSTŘICE        3:3     (pol.: 1:1)
Branky: 2x Karel Diviš, Filip Mach,
ZUBŘÍ – VIGANTICE                 1:4     (pol.: 1:2)
Branka: Karel Diviš
ZUBŘÍ – VAL. BYSTŘ + VIGAN. 6:0     (pol.: 3:0)
Branky: 4x Karel Diviš, Filip Mach, Lukáš Mikulenka 
Ne 26. 4. 2015   st. přípr.        
ZUBŘÍ  -  ZAŠOVÁ                      14:3     (pol.: 4:2)
Branky: 6x Petr Bumbala, 5x Adam Rádsetoulal, 2x Tomáš Zeman, Karel 
Diviš
Ne 26. 4. 2015   muži „B“     
VELKÁ  LHOTA  -  ZUBŘÍ         2:4     (pol.: 0:2)
Branky: 2x Jiří Němec, Michal Blabla, Michal Majer
Ne 26. 4. 2015  muži „A“      
ZUBŘÍ  -  VAL. PŘÍKAZY          0:1      (pol.: 0:0)
So 2. 5. 2015    muži „B“      
ZUBŘÍ  -  KRHOVÁ                      5:0      (pol.: 3:0)
Branky: 2x Miroslav Škrobák, Michal Blabla, Michal Majer, Marek Mičkal
So 2. 5. 2015   muži „A“      
VIDČE  -  ZUBŘÍ                            3:1      (pol.: 1:1)
Branka: Radek Bortl
Ne 3. 5. 2015   ml. žáci        
DOLNÍ  BEČVA  -  ZUBŘÍ            5:0      (pol.: 4:0)
Ne 3. 5. 2015   ml. přípr. TURNAJ ve VIDČI    
ZUBŘÍ  -  VIDČE                            5:4       (pol.: 3:1)
Branky: 2x Adam Koleček, Lukáš Mikulenka, Dominik Lacina, Filip Mach
ROŽNOV – ZUBŘÍ                         3:0        (pol.: 2:0)
ZUBŘÍ – VAL. BYSTŘICE           9:3        (pol.: 5:1)
Branky: 4x Lukáš Mikulenka, 3x Adam Koleček, 2x Filip Mach
Čt  7. 5. 2015     st. přípr.     
PROSTŘ. BEČVA  -  ZUBŘÍ        6:11      (pol.: 2:5)
Branky: 7x Adam Rádsetoulal, 3x Tomáš Zeman, Karel Diviš
Pá 8. 5. 2015     ml. žáci      
ZUBŘÍ  -  DOLNÍ  BEČVA            3:17      (pol.: 1:11)
Branky: 3x Jaroslav Poruba
So 9. 5. 2015    ml. žáci       
ZUBŘÍ  -  RAJNOCHOVICE        0:1         (pol.: 0:1)
So 9. 5. 2015    muži „B“    
ZUBŘÍ  -  STŘÍTEŽ                        0:0         (pol.: 0:0)
(na pokutové kopy 2:4)
Ne 10. 5. 2015 st. přípr.      
ZUBŘÍ  -  VAL. BYSTŘICE          5:5         (pol.: 3:2)
Branky: 3x Adam Rádsetoulal, Petr Bumbala, Matyáš Krpelík
Ne 10. 5. 2015 muži „A“    
ZUBŘÍ  -  HRACHOVEC              5:0          (pol.: 1:0)
Branky: 2x Martin Pavlíček, 2x Viktor Frňka, Karel Drda

M. Bartoň

Nestihli jste přihlásit své děti do Čokoládové trepky 2015 přes web on-line?
• Pište na mail Josef.randus@mesto-zubri.cz, počet startujících dětí je omezen!
•  V případě, že ještě bude možné zařadit vaše děti do soutěže, děti už nemají 

nárok na účastnické tričko, ale jinak pro ně platí vše stejně jako pro děti při-
hlášené přes web.

Pomozme dětem s nemocí motýlích křídel
V průběhu celého Dětského sportovního dne se společně pokusíme pomoci 
organizaci DEBRA. Jde o sdružení pacientů a rodinných příslušníků s vroze-
nou, dědičnou vadou kůže, které se lidově říká „nemoc motýlích křídel.“ Rádi 
bychom prostřednictvím naší akce představili aktivity DEBRY a současně se 
pokusili trochu pomoci. Tímto prosíme i vás, abyste se do této pomoci zapo-
jili. Učinit tak můžete několika způsoby. Nejjednodušším z nich je zaplacení 
dobrovolného vstupného či zakoupení motýlích křidélek, které již nyní vyrá-
bějí děti ze ZŠ Zubří. O dalších možnostech podpory a pomoci těmto dětem 
se dozvíte na místě. 

Hosté Dětského sportovního dne
V rámci letošní malé generálky na olympiádu do Ria vám také letos předsta-
víme velké osobnosti českého sportu. Za legendy olympijského sportu k nám 
přijede oblíbená ikona atletiky, pan Imrich Bugár, a sport, bez kterého by Bra-
zílie nebyla tou pravou Brazílií, fotbal nám v rozličných podobách představí 
bývalý fotbalový reprezentant René Bolf i několikanásobný světový rekordman 
v hlavičkování Bursas Charalambos.

Imrich Bugár
Po Věře Čáslavské, která ozdobila letošní Sportovní gala-
večer, zavítá do Zubří další legenda Českého sportu, bývalý 
československý atlet – diskař Imrich Bugár. Jeho bohatou 
sportovní kariéru zdobí stříbrná medaile z olympiády 1980 v 
Moskvě a tituly mistra světa i Evropy. Krom toho si získal srd-
ce a sympatie široké veřejnosti v době nedávno minulé svým 

sympatickým vystupováním v televizní soutěži StarDance.  
René Bolf - fotbalový obránce
Prvním z fotbalových hostů letošního dětského sportovní-
ho dne je bronzový medailista z mistrovství Evropy 2004 
René Bolf. Za sebou má přes dvacet let vrcholového fotba-
lu. V rámci klubové kariéry získal s Baníkem i Spartou tituly 
Mistra ligy. Po skvělých výkonech na Euru 2004 se ozvalo i 
zahraničí, konkrétně francouzské AJ Auxerre, kde působil 

do konce roku 2006. V reprezentaci České republiky kopal po boku osobností, 
jako jsou Pavel Nedvěd, Honza Koller, Vláďa Šmicer nebo Karel Poborský.
V rámci našeho programu se můžete těšit nejen na autogramiádu tohoto 
bývalého českého reprezentanta, ale vaše děti si v průběhu soutěží Čokolá-
dové trepky s ním mohou vyzkoušet své fotbalové dovednosti. 

Charalambos Bursas
Muž záhadného řeckého jména žijící trvale v nedalekých 
Brankách, nevelký vzrůstem, ale velký činy – to je Bursas 
Charalambos. Tohoto fotbalového ekvilibristu a hlavičkové-
ho mága, který je držitelem 21 světových a zhruba 300 čes-
kých rekordů, uvidíte v jedinečné show s míčem. 
Některé z rekordů Charalambose Bursase: 

Běh dopředu 50 m, běh dozadu na 50 m – vše s míčem na „hlavě“ – světový 
rekord. 
V čase 1 hodiny 4 minut v sedu na židli – 8300 hlaviček – světový rekord. 
Žonglování s míčem v sedu na zemi – 10 hodin 23 minut.
Za 1 minutu v dřepu – 184 hlaviček.
Za 1 minutu v lehu – 212 hlaviček.
Za 1 minutu ve stoje – 236 hlaviček.
Kromě toho přichází se soutěží pro vaše děti. Už nyní učte své malé fot-
balisty hlavičkovat a v rámci programu se můžete dočkat jejich velkého 
úspěchu i ocenění od pravého mistra. 
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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.

11:30 hod. HC Zubří A - HC Zlín A, 20. kolo Zlínské ligy starších žáků
12:45 hod. HC Zubří B - TJ Slov. Slávie Uh. Hradiště, 20. kolo Zlínské ligy 
starších žáků
Sobota 6. 6. 
14:00 hod. FC Zubří – Val. Meziříčí, 16. kolo OP mladších žáků sk. B
16:30 hod. FC Zubří B - Horní Bečva B, 19. kolo IV. třídy sk. B
Neděle 7. 6.
16:30 hod. FC Zubří A – Brumov B, 25. kolo 1. A třídy sk. A
Neděle 14. 6.
14:00 hod. FC Zubří - Hutisko Solanec, 17. kolo OP st. přípravka sk. C
Hřiště Lesany
Neděle 7. 6.
10:15 hod. TJ Lesana Zubří - ZŠ Holečkova Olomouc, 15. kolo Zlínské ligy 
starších žaček 
Polyfunkční centrum
Sobota 6. 6.
Festival miniházené
Sobota 13. 6.
13.00 hod.  Dětský sportovní den v rytmu samby, Čokoládová trepka 2015
Sobota 27. 6.
8.30 hod. O pohár starosty města Zubří, tenisový turnaj ve dvouhře mužů
PLÁN  TURISTICKÝCH  AKCÍ - červen 2015 i pro příznivce turistiky
Pá  5. června        SMAŽENICE        
Staré  Zubří  -  házenkářské  hřiště  Lesany  v  15.00 hod.
St 10. června     Jednodenní zájezd s S. P. C. CH  do Kroměříže a na Velehrad
Odjezd  z  autobusových   zastávek  v  7.00 hod. 
St 17. června      AUTOTURISTIKA:   Zubří  -  parkoviště  na  Gruni,   potom
      15 km               pěšky  Charbulák  -  Kozlena - Švarná Hanka  -  Bílý Kříž
                                   odjezd  z  parkoviště  u  TESCA  v  8.00 hod
So 24. června      Zubří  -  Rožnov  -  Soláň  -  Kotlová  -  Benešky  -  Horní Bečva
      14 km                vlak: Zubří  7.29  -  Rožnov p/R
                                    bus: Rožnov p/R  8.15  -  Soláň

Klub
Úterý 2. 6. 2015 od 17.00 hodin v malém sále
ODPOLEDNE S RADKOU 
TÉMA: LYMFATICKÁ MASÁŽ JAKO SAMOPOMOC
Vstupné: 50 Kč, Pořádá Radka Dvořáková
Pátek 26. 6. 2015 od 18.00 hodin 
ZÁVĚREČNÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT LETNÍ KLAVIHRÁTKY
Skladby klasické i moderní hudby, talentovaný hudebník Jindřich Stružka, AE-
ROBIC při školní družině ZŠ Zubří pod vedením L. Davidové, Ježkův Bugatti 
step ve čtyřručním provedení a spousta další muziky. Letošní absolventi Natálie 
Romanová a Sabina Holišová se předvedou se svou performancí na píseň z mu-
zikálu CATS. Těší se na vás všichni klavíristi a I. Benová.
Vstupné: dobrovolné
Muzeum
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 amatér-
ská fotografie více, než jen zachycení rodinných událostí. 
Otevřeno: út, čt, pá, so, ne: 15 – 18 hodin
19. 6. –  12. 7. 2015 
pátek 19. 6. 2015 od 16.00 hodin – Vernisáž výstavy  
MimoNI
První samostatná výstava Tomáše Indráka, která zachycuje počátky malířské 
tvorby autora. Obrazy malované především technikou olejomalby budou dopl-
něny o graficky zpracované básně a texty. Hostem výstavy bude autorka Justý-
na, která ji doplní svou tvorbou. 
Otevřeno: út, čt, pá, so, ne: 15 – 18 hodin
Kino
Středa 10. 6 2015 od 18:00 hodin
BABOVŘESKY 3
Letní komedie ze života v současné vesnici, tak trochu v duchu Slunce, seno. 
V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist ani intriky a také vtipné okamžiky, v 
nichž se někteří i najdou. 
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, 
Pavel Kikinčuk, Tereza Bebarová, Bronislav Kotiš, Pavla Bečková atd.
Vstupné: 70 Kč. Přístupnost: bez omezení. Délka filmu: 103 minut.
Úterý 16. 6. 2015 od 09:30 hodin
SIGNÁLY Z NEZNÁMA
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodičů.
Vstupné: 12 Kč. Délka filmu:  60 minut.
OSTATNÍ
neděle 14. 6. 2015 v 16:00 hodin v kostele sv. Kateřiny
JEDNA NOTA ZA DRUHOU 
aneb která písnička léto přivolá?
Koncert souboru HISTORIA VIVA pod vedením V. Krpelíka a Malé Scholy pod 
vedením Marie Křenkové.
SPORT
Sportovní hala 
Neděle 7. 6.
9:00 hod. HC Zubří A - TJ Fatra Slavia Napajedla, 9. kolo Zlínské ligy mlad-
šího žactva I
10:15 hod. HC Zubří B - SHK Kunovice, 9. kolo Zlínské ligy mladšího žactva II
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