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Zuberské gymnastky na Mistrovství světa 
na Faerských ostrovech v Tórshavnu 
Ve dnech 5. – 7. června 2015 se na Faerských ostrovech v hlavním městě Tór-
shavn uskutečnil již 16. ročník Mistrovství světa juniorek a seniorek ve společ-
ných skladbách estetické skupinové gymnastiky. 
Světového šampionátu se zúčastnilo 21 juniorských a 23 seniorských týmů 
z celého světa (Bulharsko, Dánsko, Faerské ostrovy, Estonsko, Rakousko, 
Španělsko, Itálie, Čína, Finsko, Rusko, Japonsko, Kanada a Česká republika 
– 3 juniorská družstva – SK MG Mantila Brno, TJ Gumárny Zubří, TJ Sokol 
Velký Týnec; 3 seniorská družstva – TJ Sokol Velký Týnec, SK MG Mantila 
Brno, SK Trasko Vyškov).

(pokračování na str. 20)

zleva - Daniela Martinková, Klára Chlápková, Karolína Davidová, Dominika Chudáč-
ková, Barbora Cábová, Valentina Havlová, Sára Bambuchová

Ocenění žáků Zlínského kraje 2015 
1. června 2015 ocenil hejtman Zlínské-
ho kraje celkem sedmnáct žáků Zlín-
ského kraje za mimořádné úspěchy 
v mimoškolní činnosti nebo za mimo-
řádný čin. Slavnostní předávání oceně-
ní proběhlo v Baťově vile za přítomnos-

ti členů Rady Zlínského kraje.
(pokračování na str. 9)

ZLATO A STŘÍBRO PUTUJE DO ZUBŘÍ
Ve dnech 27. - 29. května 2015 se v Karviné konalo republikové finále v házené 
ZŠ – „Novinářský kalamář“.

(pokračování na str. 8)

Elubic na Moravia Talentu 
(více na str. 10)

Redakční rada oznamuje, že v červenci vyjde letní dvojčíslo Zuberských 
novin, v srpnu Zuberské noviny nevyjdou. Uzávěrka červencového letního 
dvojčísla je 8. července 2015. Další vydání bude následovat v září 2015.

redakce ZN

O sportovním dětském dnu a výsledcích Čokoládové trepky se dočtete 
na str. 15!!!



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

Dobroslava Fabiánová
Václav Pavlíček

František Randus
František Pšenica

Václav Šimurda 75 let
Anna Zemanová 80 let

Rudolf Fabián 92 let
Vlasta Kubínová 85 let

Úmrtí

Vzpomínáme

Když měsíc květen voněl jarním květem,
oba rozloučili jste se s tímto světem.
Utichla znavená srdce,
klesly ruce,
které vždy rády a těžce pracovaly,
maminčiny krásně vyšívaly
a tatínkovy rodinný dům stavěly.

Život se nezastaví, jde dál,
všechny vzpomínky však zůstaly nám.
Kytičku na hřbitov vám přineseme, 
svíčku vám zapálíme,
na vás, drahá maminko a tatínku, 
nikdy nezapomeneme.

Dne 23. května 2015 uplynulo 30. smutné výročí 
úmrtí mé maminky a babičky, paní 

JULIE GARŠICOVÉ, 
roz. Juříčkové, která by se dne 19. května 2015 dožila 108 let.
Zároveň dne 30. května 2015 uplynulo 43 let od úmrtí mého tatínka  
a dědečka, pana 

MARTINA GARŠICE.
S láskou a úctou stále vzpomíná syn Vladimír, vnučka Blanka a ostatní 
příbuzenstvo.
Těm, kdo jste je znali a měli rádi a vzpomenete s námi, děkujeme.

Vzpomínky na tebe jsou pro nás 
jako nejkrásnější sen,
maminko drahá,
nikdy nezapomenem.

Dne 9. června 2015 by se dožila 85 let naše milovaná 
maminka, babička a prababička, paní 

Andělka Holišová.
Maminko, nikdy nezapomeneme.
Lidka, Maruška, Jirka a Vlastík děti s rodinami.

Narození
Terezie Hrstková
David Frýdecký
Eliška Mužíková
Filip Mořkovský

Matěj Pšenica
Dora Randusová 
Jiří Zykmund
Adam Opálka

Někteří lidé pro nás znamenají víc než ti ostatní, 
o to těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 10. června 2015 jsme vzpomněli 4. smutné vý-
ročí úmrtí naší drahé milované manželky, maminky, 
babičky a sestry, paní 

Danušky Hajné.
S láskou vzpomínají manžel Stanislav a dcera 
Markéta s rodinou.

Odešla jsi náhle, jak osud si přál,
v našich srdcích však žiješ dál.
Jen kytičku na hrob ti dáme,
pomodlíme se a s láskou tiše zavzpomínáme.

Dne 15. června 2015 jsme vzpomněli nedožitých 84 
let paní 

Milady Adámkové. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef, syn Vladimír s Marcelou, 
syn Josef, dcera Alena s Lubomírem, vnoučata Petr, Michaela, Pavlína, 
František, Kristina.

Odešla, jak osud si přál,
avšak v našich srdcích 
a vzpomínkách žije dál.

Dne 24. června 2015 jsme vzpomněli 20. smutné 
výročí úmrtí naší milované maminky a babičky, paní

 Marie Klimkové. 
S láskou a úctou vzpomínají syn Zdeněk a dcera 
Vlasta s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

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

Dne 24. června 2015 si s bolestí v srdci jsme si připo-
mněli 3. smutné výročí úmrtí naší milované manželky, 
maminky a babičky, paní 

Marie Zemanové. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel a děti s rodinami. 

Nezemřel, kdo milován.

Dne 4. července 2015 vzpomeneme 2. smutné výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

Lubomíra Balhárka. 
S láskou vzpomíná dcera Lenka s rodinou. 

Dne 17. června 2015 tomu bylo 10 let, co z rodinného 
kruhu odešel pan 

Josef Cibulec 
ze Starého Zubří.
S vděčností a láskou vzpomínají syn Josef s rodinou 
a dcery Marie a Josefka s rodinami.

Dne 4. července 2015 by se dožila 100 let paní
Božena Cibulcová 

ze Starého Zubří. A 22. července 2015 tomu bude 
8 roků, co od nás odešla. S láskou vzpomínají syn 
Josef s rodinou a dcery Josefka a Marie s rodinami.
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Z usnesení rady města
20. 5.
Rada města schválila zadání výběrového řízení pro rekonstrukci hřiště TJ 
Lesana Staré Zubří.
Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malé-
ho rozsahu Nákup stroje Rider 4x4 + žací ústrojí. Schválila uzavření kupní 
smlouvy s vítězem výběrového řízení p. Antonínem Šuplerem, Zubří.
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města do 50 000,- SDH 
Staré Zubří ve výši 7200 Kč na partnerskou spolupráci. 
3. 6.
Rada města schválila výsledek výběrového řízení na rekonstrukci kotelny 
v bytovém domě č. p. 824, Zubří. Rozhodla o uzavření smlouvy s vítězem výbě-
rového řízení, firmou VAE THERM, Rožnov p. R.
Rada města vzala na vědomí výsledek dalšího výběrového řízení na vybudo-
vání 11 parkovacích stání u Klubu Zubří a schválila uzavření smlouvy s vítě-
zem, firmou KÁMENBAU, Vidče.
Rada města schválila zrušení výběrového řízení, včetně výsledku, na vybu-
dování parkovacích stání na Sídlišti 6. května na základě nesouhlasu občanů. 

Poděkování
Upřímně děkujeme touto cestou všem, kteří se zúčastnili pohřbu našeho 
milovaného pana Václava Pavlíčka, který se konal ve čtvrtek 28. května 
2015 v kostele sv. Kateřiny v Zubří.
Naše poděkování patří také panu faráři Karlu Janečkovi, Marušce Křenkové 
za krásný zpěv, moc děkujeme za květinové dary, slova útěchy a soustrasti.

Zarmoucená rodina 

Není pravda, že čas z Tvé ztráty rány zahojí,
není pravda, že to někdy přebolí.
Děkujeme Osudu za ten čas,
který nám žít spolu s Tebou dal.
A i když už neuslyšíme Tvůj hlas,
přesto v našich srdcích žiješ dál.

Tobě, maminko, dík za lásku a sílu,
za to posíláme Ti vroucí modlitbu,
pro nás jsi trpěla, jen pro nás jsi žila,
za vše Ti děkujeme, moc hodná jsi byla.

Dne 26. června 2015 si připomeneme 3. smutné výročí, co od nás navždy 
odešla manželka, maminka, paní 

RŮŽENA GARŠICOVÁ. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Vladimír a dcera Blanka.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku 
děkujeme.

Odešel jsi od nás, tatínku,
tak, jak osud si to přál,
ale v našich srdcích žiješ stále dál.

Dne 27. června 2015 uplyne 11 let, co nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

Erhard Andrýsek.
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera 
s rodinami a ostatní příbuzenstvo. 

A schválila vyhlášení nového výběrového řízení, ze kterého bude vyjmuta část, 
jíž se nesouhlas týkal.
Rada města rozhodla, že se město Zubří připojí k oslavám výročí příchodu 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Dne 5. července vyvěsí 
moravskou vlajku na budovu MěÚ.
Rada města vzala na vědomí informaci, že knihovna Zubří rozšiřuje otvíra-
cí dobu v pátek od 8 do 18 hodin.
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Handball Clubu 
Zubří pro partnerskou spolupráci ve výši 74 550 Kč.
Dne 27. 5. zasedal Kontrolní výbor, předseda Ing. Jiří Oplatek.
Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění vybraných usnesení Rady města RM 
9 - RM 16. Kontrolní výbor rozhodl znovu prošetřit některá výběrová řízení. 
Pro toto šetření je ustanovena zvláštní skupina.
Dne 9. 3. zasedala Komise pro rozvoj města, předseda Milan Zeman.
Komise se zabývala rekonstrukcí Muzea Petrohrad, tvorbou nového územní-
ho plánu a využitím areálu bývalého koupaliště. Členové komise se podrobně 
zabývali aktuálním stavem budovy Petrohradu a porovnávali jej s projektem, 
podle kterého měla proběhnout rekonstrukce. Shodli se na tom, že stav bu-
dovy nevyžaduje tak rozsáhlou rekonstrukci. Podali návrhy, jak tento projekt 
optimalizovat. Tyto návrhy byly předneseny Radě města a ta dala pokyn k jeho 
upravení.
Členové komise dále jednali o územním plánu a shodli se na tom, že je nutné, 
aby byl co nejdříve schválen. Komisi byla představena studie pro využití areálu 
bývalého koupaliště.

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

Setkání  mladých házenkářů 
Rosdorf v Zubří 
– květen 2015

Tradice družby mezi městy  Rosdorf (Německo) a Zubří (Česko) pokračuje. 
Konec května (22. - 25. 5.) byl ve znamení setkání mladých házenkářů. Cílem 
tohoto setkání bylo nejen srovnání házenkářského umu chlapeckých družstev, 
ale tentokrát i – premiérově - dívčích družstev Lesany Zubří. Kluci a děvčata 
měli možnost navázat nové kontakty vyměnit si názory,  zkušenosti a samo-
zřejmě se české děti mohly zdokonalit v cizím jazyce.Toto setkání bylo věno-
váno dětem, dospělý doprovod byl menšinový, ale určitě důležitý z hlediska  
rozšíření družebního styku. Mnozí byli v Zubří poprvé, a měli tak možnost 
poznat, jak to děláme s mládeží, a vyměnit si s námi Zubřany pár zkušeností. 
Projekt „Talent Házená“ působí inspirativně, a jak jsem již zmiňoval minu-
le, klub MTV Rosdorf se sloučil s klubem MTV Grone a jejich práce je vidět 
nejen na úrovni chlapecké házené, ale i dívčí, kde se klub nebývale rozrostl, 
co se členské základny týče. V současnosti mají v soutěžích všechna žákovská 
a dorostenecká družstva. Jejich prezentace je na jejich www stránkách www.
hgrg.de.
Cílem č. 2 bylo sehrání přátelských utkání. V nich jsme měli možnost oplatit 
porážky z minulého házenkářského srovnávání v Zubří. Tentokrát přibyly 
i dívčí boje. Všechna utkání byla brána velmi prestižně a každý tým chtěl vy-
hrát. Odveta se zuberským družstvům povedla, vyhrála většinu utkání. 
Začalo to děvčaty kat. D (tj. mladší žačky), kde zuberský tým vyhrál 25:24. 
Potom nastoupili chlapci stejné kategorie a zvítězili přesvědčivě 27:17. Dále 
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to bylo utkání starších žaček, kde tentokrát zvítězili hosté z Rosdorfu 18:13. 
Následovalo velmi dramatické utkání starších žáků, v němž zvítězilo HC Zubří 
25:23. Posledním utkáním bylo utkání dívčí, bylo nad rámec programu (po-
zvánky na utkání) a utkala se děvčata kategorie B+C (tj. mladší dorostenky 
doplněné staršími žačkami). Toto utkání skončilo remízou 20:20.  Sobotního 
sportovního odpoledne se zúčastnilo 118 házenkářů (53 z Rodorfu a 65 ze 
Zubří) a spousty rodičů a známých nadaných mladých házenkářů. Počasí nám 
nepřálo, ale celá akce splnila očekávání. Bylo vidět (hlavně u děvčat) prolome-
ní komunikační bariéry a navázání nových přátelství.

Plán návštěvy byl vcelku dodržen. Vzhledem k deštivému počasí proběhly změny.  
Ve stručnosti k jednotlivým dnům.
•  pátek 22. 5. 2015 - příjezd do Rožnova, místa ubytování. Hosty přivítal pan 

Mgr. Stanislav Petružela - místostarosta města Zubří. Po obědě byl krátký 
odpočinek a následovala prohlídka města Rožnova. Večer proběhl ve zname-
ní „grilovačky špekáčků“ a navazování kontaktů. Nezapomnělo se na diskuzi 
s tématem „Nejen házená a starosti kolem ní“.

•  Sobota 23. 6. dopoledne – volný program (pršelo). Původní návštěva lanového 
centra Gibonpark byla přesunuta na neděli. Odpoledne bylo vyhrazeno spor-
tu a bylo se na co dívat (viz komentář výše). Před zahájením házenkářských 
utkání jsme předali týmu MTV Rosdorf upomínkový předmět - keramickou 
sochu dvou házenkářů opírajících se o míč s nápisem “In Freundschaft Ros-
dorf – Zubří (viz foto v příloze). I mládež si předala upomínkové předměty. 
Utkání nám zabrala čas asi do 19.30 h, a tak krátký zbytek večera se komu-
nikovalo nejen o házené a konzumovalo, co nám v restauraci Duel Zubří 
připravili.

•  Neděle 24. 5. - dopoledne bylo relaxační a po obědě, když poča-
sí bylo vcelku slušné, se mládež z Rosdorfu vyřádila v lanovém centru. 
Výlet na Pustevny a na Radhošť se nerealizoval vzhledem k mrakům na ho-
rách. Proto jsme zvolili rozhlednu Štramberská trúba ve Štramberku. Prohléd-
li jsme si městečko a vydali se k rozhledně. Vstup na rozhlednu byl uzavřen. 
Byli jsme trochu zklamaní, protože při prohlížení www stránek před výletem 
jsme nezaznamenali informaci o uzavření rozhledny z důvodu rekonstrukce. 
Po příjezdu do Rožnova na hotel jsme provedli hodnocení této akce a napláno-
vali další spolupráci - návštěvu. Ta by se měla uskutečnit nejdříve v roce 2017  
v Rosdorfu.

•  Pondělí 25. 5. - dopoledne proběhlo před  sportovní halou v Zubří oficiální 
rozloučení. Město Zubří opět zastupoval pan místostarosta Stanislav Petru-
žela.

Poděkování patří všem sponzorům  tohoto setkání,  bez nichž je těžko organi-
zovat tak velké akce.  Jsou to především: Město Zubří, Česko - německý fond 
budoucnosti a HC Zubří.

Aleš Maceček a Ivan Mičola, organizátoři setkání

Návštěva hasičské zbrojnice 

S dětmi jsme navštívili Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve Valašském 
Meziříčí.  Děti měly možnost vidět práci hasičů ve zbrojnici, zacvičily si v tělo-
cvičně, kde musí hasiči trénovat. Největší zážitek měly z posezení v hasičském 
autě, kde měly puštěnou sirénu, ze zkoušky vysílačky a zkoušení oblečení. 
Kvůli nepříznivému počasí jsme nevyzkoušeli plošinu, tak se tam musíme ještě 
jednou vrátit za pěkného počasí. 

za MŠ Duha Štěpánka Mičkalová

Tatra Kopřivnice

Závěr školního roku se blíží, a abychom dětem zpříjemnili poslední měsíc 
školky, využili jsme krásné předpovědi počasí k třídnímu výletu Motýlků do 
Kopřivnice. Ráno jsme se všichni sešli u vlakového nádraží a poté společně vy-
razili směr Kopřivnice. Neskutečně jsme se těšili a také se dočkali vytouženého 
cíle - Technického muzea Tatry Kopřivnice.  Kluky nejvíce zajímaly závodní 
vozy a letadla a děvčata zase limuzíny. Prošli jsme celé muzeum, a jelikož jsme 
byli unavení, odskočili jsme si na blízké hřiště, kde jsme se dostatečně vydo-
váděli a mohli jsme jít do restaurace na oběd.  Po obědě jsme se vydali zpět na 
vlakové nádraží, kde jsme nasedli na vlak a cestovali domů za rodiči. Děti si z 
výletu odnesly krásný zážitek a také malou památku. 
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za MŠ Duha Štěpánka Mičkalová

VZOD Zašová

I když jsme děti z Valašska a na vycházkách vídáváme zvířata všeho druhu, 
udělali jsme si výlet do zašovského kravína. Prohlédli jsme si telecí školku, 
čerstvě narozená telátka, která se teprve snažila postavit na nohy. Viděli jsme 
odpočívající březí krávy. Byli jsme se podívat i v „dojírně“, kde se dojí krávy, 
a viděli jsme potrubí vedoucí do další místnosti do cisteren, kde se počítalo, 
kolik mléka se nadojilo. Na závěr naší prohlídky nám pan Fabián donesl z me-
ziříčské mlékárny jogurt, který jsme si rovnou snědli, a s načerpanými silami 
šli pěšky do Stříteže na vlakovou zastávku a dále pokračovali vlakem a poté 
autobusem do školky. 
 

za MŠ Duha Štěpánka Mičkalová

Odpoledne s prarodiči

V měsíci květnu měly svátek všechny maminky, a jelikož my máme ve školce 
omezené prostory, byla besídka pouze pro rodiče. Aby se mohli přijít podívat 
dědečci i s babičkami, uspořádali jsme pro ně společné odpoledne. Vyrobili 
jsme si pro ně pozvánky a pozvali je do školky 3. června v 15:30. Nejdříve jsme 

jim předvedli, jak jsme šikovně a pilně celý rok pracovali, a poté jsme prarodiče 
provedli školkou a ve třídě Motýlků jsme si společně hráli a také se občerstvili. 
Moc se nám líbilo odpoledne s prarodiči a děkujeme všem za podporu jejich 
vnoučat, na kterých byla vidět neskutečná radost. 

za MŠ Duha Štěpánka Mičkalová

AKCE SLUNÍČKA - KVĚTEN  

Dne 7. května 2015 se uskutečnil druhý ročník hledání pokladu ke Dni matek. 
Po cestě do Březovce plnily maminky spolu s dětmi úkoly. Děti pro ně měly 
připravené malé vystoupení v podobě přednesu básní a zpěvu písní. Všechny 
maminky měly radost z nalezeného pokladu, ve kterém se skrývaly pro ně vy-
robené dárečky. V myslivně pro ně bylo připraveno pohoštění. Děkujeme všem 
maminkám za účast. 

Třídní výlet na hrad - Starý Jičín 
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Návštěva hradu v Malenovicích
 

V pátek 5. 6. 2015 jsme se společně s dětmi ze třídy „Motýlci“ a „Hvězdička“ 
vypravili na středověký hrad Malenovice ve Zlíně. Tento den organizovalo Mu-
zeum Zlín společně s organizací Líska jako Den pro přírodu ve Zlínském kraji.
Plni očekávání jsme dorazili na místo. Sluníčko svítilo, děti měly batůžky plné 
řízků, dobrot a pití. Čekala nás hromada překvapení – kostýmová prohlídka 
krásného hradu, zoologická část s velkým množstvím vycpaných zvířat, ukáz-
ky řemesel, ochutnávky zdravých dobrot, rukodílné a výtvarné dílny. V okolí 
hradu jsme hráli na bubny, poznávali bylinky, pletli košíky, předli na kolovrát-
ku, plnili různé úkoly, tkali na stavu…
Bylo to velice zajímavé, poučné, ale hlavně zábavné  -  prostě zážitky naplněný den.

MŠ Sídliště Zubří
Hana Kučerková, Ilona Krupová a Ilona Hapková

Škola v přírodě – Hájenka Semetín

Již tradičně jsme na konci školního roku vyrazili na ozdravný pobyt do Hájen-
ky v Semetíně. Program nám opět připravilo Alcedo Vsetín, které uprostřed 
přírody využívá krásné místo s rybníkem, lesem, lanovým centrem, potůčkem, 
loukou i ohništěm.
Přivítala nás vůně borůvkových knedlíků z místní kuchyně. Celý čas se nám 
věnovaly dvě úžasné a dětmi oblíbené lektorky – Renča a Kačka.
Děti poznávaly bylinky, lovily breberky v místním potoku, stavěly domečky pro 
lesní skřítky, závodily, poznávaly přírodu, opékaly špekáčky a prožily dvě noci 
bez maminek a tatínků. Na závěr proběhla večerní diskotéka.
Přestože počasí bylo chladné a deštivé, děti odjížděly zdravě unavené a plné 

nových zážitků. Některé se ani nechtěly tak brzy vracet domů.
Velké poděkování patří Alcedu Vsetín, skvělým lektorkám Renči a Kačce a v 
neposlední řadě naší praktikantce Natálce Maléřové a mamince Lucii Fiuráš-
kové, které pomáhaly v průběhu celých tří dnů.

MŠ Sídliště Zubří
Hana Kučerková a Ilona Krupová

Sportovní dopoledne ve sportovní hale

Opět po roce se v květnu sešly všechny předškolní děti z Mateřské školy Síd-
liště Zubří, aby pod vedením Mgr. Aleše Kořínka vyzkoušely své sportovní  
předpoklady. Aleš je zkušený  sportovní trenér, a proto neměl problém padesát 
předškolních dětí zaujmout a získat jejich zájem. Prožili jsme krásné dopoled-
ne, které snad inspirovalo děti k dalším sportovním aktivitám, a kdoví, snad je 
nastartovalo k budoucí sportovní kariéře. Ne nadarmo se v Zubří rodí z kluků 
skvělí házenkáři, lyžaři, fotbalisti a z děvčat gymnastky, tanečnice a tenistky. 
Vše začíná zaujetím dětí již od předškolních let.  Jejich nadšení nás utvrdilo, 
že pokračování, tentokrát na Polyfunkčním sportovním centru v červnu, bude 
snad dalším správným krokem jak je přivést k pravidelnému sportování.
Děkujeme Alešovi a těšíme se na další akce nejen letos, ale i v dalším školním 
roce.
 

Za pedagogický kolektiv MŠ Sídliště Zubří 
Ilona Krupová 

Zápis dětí do prvních tříd 2015/2016

Letošní zápis absolvovalo se svými rodiči 81 dětí. Do prvního ročníku ZŠ 
Zubří je přijato 68 žáků a 13 zákonných zástupců dětí požádalo o odklad 
školní docházky.
Na chodbách si děti mohly pohrát s pohádkovými postavami, které před-
stavovali chlapci a děvčata z devátých ročníků.
Děkujeme za pomoc.
V září 2015 budou otevřeny tři první třídy.
Přejeme budoucím prvňáčkům a i jejich rodičům, aby zvládali každý rok 
školní docházky v pohodě, klidu a s úsměvem na rtech.

Mgr. Marie Pyrchalová, (zást. řed. pro 1. stupeň)
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Hudební olympiáda 2015
aneb čtvrťáci a páťáci zahrabaní v tónech a hudebninách

Hudební  teoretici, znalci a skladatelé letos řešili v domácí části hang, kalimbu, 
kantelu, Paganiniho, multiinstrumentalisty a filmové písně. Zvládli to a po-
stoupili do školního kola, kde se museli už bez pomoci a nápověd zorientovat 
ve smyčcových nástrojích, v životě Antonína Dvořáka a možnostech lidského 
hlasu. Závěrečnou laskominou bylo složit nová slova k písni Skákal pes za po-
užití povinných slov:
V peřině na seně teče pivo proudem. S maminkou, s tatínkem piva se napijem. 
Podivín veze kmín a v neděli hrušku, z  výletu v Haagu přiveze si pušku. (Ellis)
Skákal kůň přes minitůň, přes malinkou louži, byl za ním podivín, co neustále 
touží. (Marťa)
Podivín je trdlo ve středu i v pátek, pes se schoval pod peřinu, to je ale zmatek. 
(Štěpánka.)         
Zlato - Štěpánka Štejfová, 5. B
Stříbro - Klára Petřeková, 4. A
Bronz - Ellen Randusová   5.B
Brambůrek - Matěj Melichařík, 4. B

Gratulujeme! 
S. B.

Atletická všestrannost žáků 1. stupně ZŠ

Jako každý rok, tak i letos se koncem května sešli nejlepší atleti ze všech tříd 
1. stupně ZŠ, aby si změřili své síly v běhu, skoku, hodu a vytrvalostním běhu 
na našem hřišti u nové školy.
Všech 72 závodníků se moc snažilo a předvedlo slušné výkony. Nejlepší z nich 
postoupili do OKRSKOVÉHO KOLA, které pořádala naše škola 2. 6. 2015.

Naši nejlepší atleti reprezentující školu byli:
1. tř.  Štěpánka Cibulcová a Filip Mach
2. tř.  Ivana Divínová a Filip Dimitriadu
3. tř.  Nela Mičolová a Petr Bumbala
4. tř. Anna Pernicová a Martin Zeman
5. tř.  Agáta Mičolová a Jakub Cibulec
Na okrskové kolo přijeli závodníci ze škol Rožnovského okrsku a bojovali se 
ze všech sil o postup do okresního kola, kam postupovala 3 nejlepší družstva 
chlapců a 3 družstva děvčat. Závodníci Zubří dokázali, že v naší škole je žá-
kům sport blízký, a družstvo děvčat i družstvo chlapců postoupilo do okres-
ního kola.
Děvčata: 1. ZŠ HUTISKO SOLANEC
 2. ZŠ ZUBŘÍ 
 3.- 4.  ZŠ VIDEČSKÁ a ZŠ VALAŠSKÁ BYSTŘICE          
Chlapci: 1. ZŠ ZUBŘÍ
 2. ZŠ VIDEČSKÁ
 3. ZŠ POD SKALKOU
Vrcholnou soutěží pro malé atlety je OKRESNÍ KOLO, kterého se našich 10 
atletů zúčastnilo ve středu 10. 6. 2015 na stadionu ve Valašském Meziříčí.
Mezi dvanácti školami okresu se i zde podařilo dokázat, že zuberská škola má 
všestranné sportovce, kteří se umí ukázat i v atletických disciplínách. O tom 
svědčí cinkající medaile a radost v očích, kterou si naši malí sportovci odváželi 
autobusem z Valašského Meziříčí.

DĚVČATA: Štěpánka, Ivanka, Nela, Anička a Agátka – bronzové medaile.
CHLAPCI: Filip a Filip, Petr, Martin a Kuba - zlaté medaile.
……..a tu zmrzlinu si zasloužili….

Hana Šírová

ATLETIKA NA NAŠÍ ŠKOLE
Pohár rozhlasu 
Ve středu 6. května 2015 naše škola pořádala okrskové kolo atletické soutěže 
Pohár rozhlasu 2015 za účasti 21 družstev 4 kategorií (starší žáci a žákyně, 
mladší žáci a žákyně) ze 7 základních škol rožnovského okrsku. Naše škola 
ve dvou kategoriích dokázala zvítězit, zvlášť starší děvčata s velkým náskokem 
– mladší žáci obsadili 1. místo (3 317 b.), mladší žákyně 4. místo (4 027 b.), 
starší žáci 3. místo (4 608 b.) a starší žákyně 1. místo (5 473 b.). 
Vítězná družstva postoupila do okresního kola, které se konalo 14. května 
ve Valašském Meziříčí. I přes nepřízeň počasí si starší děvčata nenechala vzít 
vítězství, ziskem 5 433 b. zvítězila mezi 6 základními školami okresu a mohla 
se tak radovat z postupu do krajského kola. Mladší žáci oslabení o hráče, kteří 
se účastnili mezinárodního turnaje ve Schwerinu, získali 3 087 b. a skončili 
na 5. místě. V poněkud pozměněné sestavě bez skvělých výškařek družstvo 
starších žákyň odjelo 20. května na krajské kolo do Uherského Hradiště. Cel-
kový bodový zisk družstva nebyl tak vysoký (4 720 b.), ale zisk 9. místa mezi 
základními školami Zlínského kraje je krásný sportovní úspěch.  
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Družstvo atletek Pohár rozhlasu - 1. místo (okresní kolo)

Mladší žákyně: Jurajdová Lea, Poláčková Anita (6. A), Petřeková Barbora, 
Vičanová Tamara (6. B), Benová Eliška, Dukátová Denisa, Palátová Tereza, 
Hrušková Barbora (7. A)
Mladší žáci: Adam Martin, Skýpala Tomáš, Zeman Jiří, Vlk Štěpán, Hanskut 
Jakub, Pupík Milan, Diviš Marek, Pfeiffer Jirka (6. A), Kala Marián, Matejovič 
Nick, Ulrych Matěj, Smílek Štěpán, Klestil Adam, Vičan Ondřej, Mořkovský 
Lukáš (7. A)
Starší žákyně: Bambuchová Sára, Holčáková Kateřina, Fryšová Lenka, Krů-
pová Alžběta, Kaňáková Gabriela (8. A), Konvičná Eliška, Havlová Valentina, 
Juříčková Michaela, Romanová Natálie, Cábová Barbora, Polášková Michaela 
(9. A)
Starší žáci: Buberník Lukáš, Palát Dušan, Mizera Bohdan, Poláček Tony, 
Sedláček Václav (8. A), Petřek Jan, Banáš Filip, Maléř Matěj, Vlk Tomáš, Vala 
Pavel, Koleček Josef (9. A),  Šupola Robert (9. B). 

Atletický čtyřboj
Do Valašského Meziříčí 25. května 2015 naši školu jela reprezentovat 2 zá-
vodní družstva – starší žákyně (Fryšová Lenka, Holčáková Kateřina, Konvičná 
Eliška, Juříčková Michaela, Romanová Natálie - 8. A, 9. A) a mladší žákyně 
(Jurajdová Lea - 6. A, Palátová Tereza, Hrušková Barbora, Benová Eliška, Du-
kátová Denisa - 7. A). Starší žákyně v konkurenci 11 družstev celého okresu 
získaly 5 747 b. a skončily těsně pod stupni vítězů na 4. místě. Družstvo mlad-
ších žákyň podalo skvělý výkon a se 400bodovým odstupem zvítězilo mezi 12 
družstvy základních škol okresu a ziskem 6 481 b. postoupilo do krajského 
kola. Mezi nejlepšími družstvy Zlínského kraje (krajské kolo proběhlo ve Va-
lašském Meziříčí 4. června) skončily mladší žákyně ze Zubří na 4. místě.
Všem atletům naší školy děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme hodně 
sportovního štěstí v dalších soutěžích.

Mgr. Gabriela Cábová

ZLATO  A  STŘÍBRO  PUTUJE  DO  ZUBŘÍ
(pokračování z titulní strany)

V letošním roce to byl již 44. ročník. Tato soutěž je považována za neoficiální 
mistrovství ČR základních škol v házené. I naše škola zde měla své zastoupení, 
a to jak v kategorii chlapců, tak i děvčat.
V kategorii chlapců mezi sebou sváděla líté boje tato družstva: ZŠ Zubří, ZŠ 
Frýdek Místek, ZŠ Nížkov, ZŠ Zárubova Praha, ZŠ Újezd u Brna, ZŠ Slo-
venská Karviná, ZŠ Nezvěstice Plzeň a ZŠ Kostelec na Hané. Všechna tato 
družstva bojovala o konečné pořadí až do závěrečných zápasů. Naši hoši, kteří 
obhajovali loňské prvenství, však procházeli turnajem soustředěně a neztratili 
ani bod. Turnaj zahájili s družstvem ZŠ Nezvěstice Plzeň. Po dobrém úvodu 
jsme si vytvořili mírný náskok, který jsme postupně navyšovali až na koneč-

ných 21:11. Ve druhém zápase jsme 
poměřili síly s naším tradičním riva-
lem Karvinou. Dal se proto očeká-
vat velký boj. Koncentrovaný a dis-
ciplinovaný výkon chlapců rozhodl 
o našem vítězství 26:16. Vycházeli 
jsme z výborné obrany, z níž jsme 
vyráželi do rychlých útoků, které se 
nám dařilo proměňovat. Následu-
jící dva zápasy měly hladký průběh 
a přinesly vysoké výhry nad ZŠ Níž-
kov 22:6 a ZŠ Praha 30:13.
V pátek ráno jsme změřili síly se ZŠ 
Kostelec na Hané. I zde jsme zvítě-
zili 19:13. Dalším soupeřem byla 

ZŠ Újezd u Brna. V tomto zápase se nám podařilo v úvodu odolat tlaku sou-
peře a rychlými útoky trestat jeho chyby. Ve druhém poločase naše nepřesnosti 
vrátily soupeře do hry.  Po našem oddechovém čase se hra uklidnila a kluci zví-
tězili 18:13. Turnaj zakončili vítězstvím nad celkem ZŠ Frýdek Místek 20:10. 
Ten jim dokázal vzdorovat jen prvních 10 minut a pak už měli naši chlapci hru 
pevně ve svých rukou. Strhli svou hrou halu na svou stranu, takže kulisa byla 
hodna finále.

Děvčata se na tomto turnaji utkala na palubovce s  družstvy ZŠ Křiby Zlín, ZŠ 
Velká nad Veličkou, 31. ZŠ Plzeň, Gymnázium Havlíčkův Brod, ZŠ Holečkova 
Olomouc a ZŠ Nový Jičín. I v této kategorii se o umístění bojovalo až do samot-
ného závěru. Až náš poslední zápas se ZŠ Holečkova Olomouc, ve kterém děv-
čata zvítězila, rozhodl, že si z turnaje odvezla stříbrné medaile. Mezi družstvy 
na 2. - 4. místě rozhodovala tzv. minitabulka, v níž měl náš celek nejlepší skóre.                                                                                       
Situaci si dívky zkomplikovaly totiž hned v prvním zápase, kdy podlehly celku 
Velké nad Veličkou pouze o jedinou branku 11:12, kterou navíc obdržely až v po-
sledních 5 sekundách. V druhém zápase zdolaly celek Havlíčkova Brodu 19:15 
a následně podlehly favoritu celého turnaje ZŠ Křiby Zlín 15:23. Poslední zápas 
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s celkem Nového Jičína byl jednoznačnou záležitostí našich děvčat 15:5. 
V pátek čekaly děvčata závěrečné dva zápasy. Věděly, že jen 2 vítězství jim za-
jistí vysněnou medaili. Proti celku Plzně , což je každoroční medailista tohoto 
turnaje, děvčata splnila do puntíku to, co bylo řečeno před zápasem, a to při-
neslo své ovoce – výhru 10:5. Poslední zápas v poklidu vyhrály 20:3. Bojovaly 
jako tým až do poslední minuty zápasu, neboť věděly, že soupeř dokáže ztrestat 
každou jejich chybu.  Ústřední postavou týmu se stala Bětka Krůpová, které 
zdatně sekundovaly Terka Palátová, Denisa Dukátová a Bára Hrušková. Svými 
brankami konta soupeřů zatížily také Lea Jurajdová a Eliška Benová. Cenné 
zkušenosti nasbíraly Hanka Mikulenková a Katka Zapletalová. Důležitý pro 
družstvo byl také postupně se zlepšující výkon Anity Poláčkové v brance.
Při závěrečném slavnostním ceremoniálu tedy kluci přebírali s hrdostí 
medaile zlaté a děvčata hřál kov stříbrný. Kromě tohoto jsme jako bonus 
získali dokonce tři individuální ocenění, což jen potvrdilo, že házenou 
v Zubří prostě umíme. Nejlepším hráčem se stal Dušan Palát, brankářem 
David Mikulenka. U děvčat byla nej střelkyní Bětka Krůpová.

Celkové pořadí – děvčata  Celkové pořadí - chlapci
1. ZŠ Zlín Křiby   1. ZŠ Zubří
2. ZŠ Zubří   2. ZŠ Újezd u Brna
3. ZŠ Velká Nad Veličkou  3. ZŠ Frýdek Místek
4. ZŠ Plzeň   4. ZŠ Karviná
5. Gymnázium Havlíčkův Brod 5.ZŠ Nezvěstice Plzeň
6. ZŠ Nový Jičín   6. ZŠ Praha
7. ZŠ Olomouc Holečková  7. ZŠ Kostelec na Hané
    8. ZŠ Nížkov

SP

EUROREBUS SLAVIL 20LETÉ JUBILEUM…

V pátek 17. 4. 2015 se 9 vybraných žáků vydalo s panem ředitelem Mgr. Ran-
dýskem do Otrokovic na krajské kolo zeměpisné vědomostní soutěže Eurore-
bus. Jeli jsme v zastoupení: tři žáci z 9. A (Honza Petřvalský, Míša Vrátná, Filip 
Banáš), tři žáci z 9. B (Dan Lev, Jakub Glac, já) a partička tří žáků z prvního 
stupně naší školy za Eurorebus Junior (Tomáš Randýsek, Klárka Petřeková 
a Bětka Mizerová).
Do Otrokovic jsme se vydali vlakem ze Zubří už před 7 hodinou ranní. Asi oko-
lo 8:30 jsme byli tam a došli na místo. Chvíli jsme museli počkat, než otevřou 
vstupní halu, a tak si někteří jedinci skočili ještě do obchodu na svačinu.
Poté nás vpustili dovnitř a my jsme se museli zaregistrovat a potvrdit, že jsme 
všichni dorazili. To byla brnkačka. Ale později už to bylo složitější. Nejprve 
nám dali malé kartičky se třemi otázkami a čtvrtou otázkou neznámou (v prů-
běhu soutěže nám ji řekli), které jsme měli zodpovědět.
Také jsme si mohli napsat svůj sen. Tohle uspořádala společnost Dream Catch-
er. Lidé v této společnosti plní různé sny a my měli šanci, že zrovna náš sen 
vylosují a třeba nám ho vyplní.
Po asi půlhodinové prezentaci jsme se rozdělili do skupin – základní školy – 

první stupeň, druhý stupeň; střední školy; jednotlivci nebo školní třídy. A kaž- 
dá kategorie vypsala svůj docela těžký test. Když jsme měli všichni splněno, 
následovala doprovodná hra. Během psaní testů jiných skupin jsme mohli 
zhlédnout pohyblivé mapy, které byly promítány na dvou televizích ve vstup-
ní hale, spolu s dalšími hrami a „atrakcemi“. Každá skupina měla své otázky 
z těchto map. Týkaly se slapových jevů, vzniku železničních tratí a západu 
nebo východu slunce. Otázky středoškoláků se nám zdály mnohdy jedno-
dušší než ty naše.
Protože jsme potřebovali stihnout zpáteční vlak, museli jsme odejít dříve, 
a proto jsme nestihli vyhlášení výsledků. Ale co?! Ukázali jsme to, co umíme 
a známe, a hlavně jsme se pobavili!
Po pár dnech jsme se výsledky dozvěděli a dopadlo to následovně: žáci 
9. A se umístili na úžasném 6. místě a dělil je pouhý jeden bod od postupu 
do dalšího kola v Praze; třída 9. B se umístila na 17. místě a naši tři junioři 
nám udělali největší radost, neboť se v konkurenci ostatních základních škol 
Zlínského kraje umístili na krásném druhém místě s postupem do celostát-
ního kola, které se bude konat začátkem června v TOP Hotelu Praha.
Na závěr bych chtěla za nás všechny velice poděkovat panu řediteli 
Mgr. Randýskovi za organizaci a pedagogický dohled. A samozřejmě také 
Eurorebusu, protože bez něj bychom nikam nejeli a nestrávili báječný den.

Michaela Majerová, 9. B

Ocenění žáků Zlínského kraje 2015
(pokračování z titulní strany)

 Měla jsem velkou radost, že ze Zubří mezi oceněnými byli žákyně 5. třídy Ba-
runka Machová a Tomáš Majer - student Střední průmyslové školy strojnické 
ve Vsetíně.
„Mám opravdu upřímnou radost nejen z talentu a píle, které se projevují u na-
šich žáků formou úspěchů v různých mimoškolních a zájmových činnostech. 
Ale mám ohromnou radost také z toho, že se u naší mládeže projevují tolik 
potřebné charakterové vlastnosti, jako je empatie, obětavost, odvaha a roz-
hodnost při nutnosti rychle někomu cizímu pomoci,“ řekl při slavnostním oce-
ňování Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje. Oceněni totiž nebyli pouze 
žáci za své dovednosti, ale i za to, že nezůstali lhostejní k situaci, kdy někdo 
potřeboval pomoc.  
  
Tomáš Majer - Střední průmyslová škola strojnická Vsetín (4. ročník) 
Tomáš je mimořádně technicky nadaný student s velkým zájmem o obor stro-
jírenství. Např. v roce 2014 se zúčastnil celostátního kola Středoškolské od-
borné činnosti, kam se probojoval přes školní, okresní a krajské kolo, a se svou 
prací – vlastní návrh vozu Formule 1- získal 4. místo. Tomáš je však vzorem 
i pro jiné děti a žáky a své znalosti předává ostatním - v minulém školním roce 
se ve svém volném čase věnoval dětem v kroužku Modelářství v Zubří a v rámci 
školy rovněž pomáhal vést zájmový kroužek o technice. 
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Barbora Machová - Základní škola Zubří (5. ročník)
Barbora je velmi ochotná pomáhat ať už spolužákům, mladším dětem nebo do-
spělým. Tuto vlastnost prokázala právě i při situaci, ve které se ocitla jednoho 
podvečera cestou domů z valašského kroužku. Toho podvečera byla svědkem 
situace, kdy zkolaboval starší pán, který šel stejnou cestou jako Barbora. Ihned 
zareagovala, běžela k němu a chtěla mu pomoci. Neztratila duchapřítomnost 
a dokázala přivolat potřebnou pomoc dospělého člověka, který se snažil do pří-
jezdu záchranné služby poskytnout první pomoc. 
 
Oběma k tomuto významnému ocenění blahopřeji.

Mgr. Marie Pyrchalová

Výlet 9. B ZŠ Zubří

Tak! A je to tady! Poslední výlet naší třídy a také paní učitelky Heleny Dufkové 
s její vlastní třídou. Tak rychle to uteklo. My už se pomalu loučíme se základkou 
a střední školy už čekají s otevřenou náručí! Je až neskutečné, jak rychle to letí!
Vyrazili jsme 8. června - v pondělí ráno. Vlak nám do Valašského Meziříčí od-
jížděl okolo deváté hodiny. Cesta byla klidná a bez jakýchkoli komplikací.
Naší první zastávkou bylo Muzeum čarodějnických procesů v Šumperku. Kaž- 
dý z nás dostal svá vlastní sluchátka s elektronickým průvodcem. Na většině 
z nás sluchátka vypadala vtipně. Alespoň jsme se krásně rozesmáli. Chodili 
jsme ve sklepení a v každé místnosti poslouchali, jak to vlastně všechno bylo 
a jak to probíhalo. Vypravěčem byl pan Jindřich František Boblig z Edelstadtu, 
který tyhle procesy kdysi dávno prováděl. Zhlédli jsme i dvě videoprojekce pro-
kládané ukázkami z filmu Kladivo na čarodějnice.
Po prohlídce jsme měli trošku delší rozchod na oběd a hned po „znovusetkání“ 
jsme se vydali na autobus a tím zamířili k našemu ubytování do Holiday resor-
tu Losinka v Rapotíně.
Patřila nám celá rodinná chata, v níž jsme se rozdělili do čtyř pokojů. Pak jsme 
se porozhlédli  po okolí a v 18:30 nás čekala první večeře v kempu.
Dále se hrál fotbal, někteří hráli i volejbal. Paní učitelka Mořkovská si s někte-
rými mými spolužáky oblíbila stolní hru DOBBLE, kterou hráli dlouhé a ještě 
delší chvíle a následující den do cca 2:30 hodin ráno. A opravdu bylo vidět, že 
je to baví a už nejsou jen tak ledajací začátečníci. Spíše bych řekla, že jsou silně 
pokročilí! 
Večer následovala hra - pantomima, již pro nás připravila p. uč. Mořkovská.
 V úterý náš program pokračoval v Muzeu papíru ve Velkých Losinách. Zde 
jsme byli seznámeni s historií tohoto podniku a také s výrobou originálního 
ručního papíru Losin. V Evropě bylo takových papíren okolo 300, ale v dneš-
ní době zbyla pouze jedna - právě ta ve Velkých Losinách. Je nejen jediná, ale 
také nejstarší ve střední Evropě. Jejím zakladatel byl Jan mladší ze Žerotína. 
Výrobní stroj papíru dosahoval až neskutečných 60 metrů a my viděli nejen 
jeho miniaturu, ale i samotný proces výroby i kontroly na vlastí oči. Byli jsme 
svědky, že to opravdu jde!
Po téhle prohlídce jsme měli ještě dost času, a tak jsme se vrátili do chaty a ně-
kteří z nás si zašli na výborný oběd do tamější restaurace.

A je tady poslední kulturní zastávka tohoto výletu - renesanční zámek Velkých 
Losin. Zámek od konce 15. století patřil rodu Žerotínů pocházejících ze Šum-
perku. 
 V této stavbě byste také našli: třetí nejstarší kamna v České republice i knihov-
nu s 12 000 svazky. Paní průvodkyně nám řekla, co praví pověst o Amorovi 
a Psyché. Tato pověst byla krásně znázorněna na třech gobelínech, které jsme 
si mohli v zámku prohlédnout.
Zbytek dne jsme strávili hrami, hudbou a společně.
V úterý i ve středu jsme měli na snídani připravené švédské stoly a všichni jsme 
si tam našli to, co máme velmi rádi - nejčastěji to byly čokoládové/kakaové ku-
ličky s mlékem.
Počasí nám během pobytu moc nepřálo - sluníčko příliš nehřálo, ale pršelo jen 
v úterý ráno, a to ještě před naším probuzením. Při příjezdu i odjezdu bylo ale 
teplo a slunce pěkně hřálo. Náhoda?
A ještě pár slov na závěr. Děkujeme naší třídní učitelce H. Dufkové a paní uči-
telce L. Mořkovské za organizaci, doprovod, příjemnou společnost a dozor. 
Doufáme, že i ony si to alespoň trošku s námi naposled užily a mají na co vzpo-
mínat.

Majerová Michaela, 9. B

Elubic na Moravia Talentu
(pokračování z titulní strany)

Na soutěž Moravia Talent jsme se přihlásili díky mému taťkovi Petru Valcha-
řovi. Když si četl noviny, narazil tam na tuto soutěž a zeptal se mě, jestli to ne-
chceme jít zkusit. Já jsem řekla, že bychom mohli a další den ve škole jsem se 
zeptala Vaška a Káji, jestli by do toho šli se mnou. Všichni souhlasili a 9. květ-
na jsme jeli zkusit své štěstí. Měli jsme připravenou písničku Prokoplý buben 
od Syrové cibule. Před vystoupením jsem měla docela smíšené pocity, ale Va-
šek a Kája se mi zdáli být úplně v klidu, jako kdyby o nic nešlo. Jelikož nebyl čas 
na zkoušku se zvukařem, aspoň my tři jsme se venku rozehráli a rozezpívali. 
A pak už jsme konečně přišli na řadu. Když jsme dozpívali, dostali jsme nějaké 
odměny a potom nám řekli, že jsme postoupili. Tak, a už bylo po semifinále, 
ale to ještě není vše. 
Semifinále sice skončilo, ale my jsme se dostali dál, takže nás čekaly další 
zkoušky, na kterých jsme se domlouvali, co budeme zpívat ve finále. Jelikož si 
odborná porota přála, ať já s Vaškem zpíváme ve finále více spolu, vybrali jsme 
si novou písničku Vietor. Je to československý duet, jehož autorem je Ondřej 
Brzobohatý.
30. května jsme zase vyrazili do zlínské Masters of Rock Cafe. Na finále se 
k nám přidal David Martínek, který svou hrou na housle obohatil naše vystou-
pení. Nevěděla jsem, jak to zazpívám, protože jsem ráno skoro nemohla mlu-
vit. Když jsme přijeli do Zlína, vyzkoušeli jsme si venku, zda vše ladí. Potom 
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jsme se vrátili do haly a tentokrát jsme měli takovou malou zvukovou zkoušku. 
Když jsme hráli, mně i Vaškovi lítal hlas. Já jsem se cítila hrozně, říkala jsem, 
že už můžeme jít domů, že nám to vůbec neladí.
Chvíli trvalo, než jsme se dostali na řadu, ale zatím jsme se mohli kochat ostat-
ními vystupujícími. Mezitím, co jsme čekali na volné podium, Vašek ztratil 
trsátko. Dlouho jsme ho hledali při světle mobilu. No, nakonec jsme ho našli.
Tak, a už jsme se soustředili jen na to, aby to bylo pěkné, čisté a aby z toho 
sršela pozitivní energie. A asi tomu tak i bylo. Až všichni soutěžící skončili svá 
vystoupení, byli jsme pozváni na podium k vyhlášení  vítězů jednotlivých ka-
tegorií. Když došlo ke kategorii hudebních skupin starších, kam jsme patřili 
my, padlo jméno ELUBIC. Vůbec jsme to nečekali. Mysleli jsme si, že budeme 
tak druzí, protože jsme měli silného soupeře, aspoň se nám to tak zdálo v se-
mifinále. Byla to hudební skupina vystupující v sestavě čtyř violoncell a bicích.
Měli jsme z toho obrovskou radost a nemohli jsme tomu uvěřit. Za odměnu 
jsme dostali bubínek, mikrofon, ukulele (umělé), ale hlavně vstup na Hole-
šovskou Regatu 2015, na které budeme hrát se všemi vítězi dalších kategorií. 
Těšíme se, až to tam rozbalíme.

Michaela Valchařová 

„Budoucnost je avšak plna výzev a nadějí.“
Nathaniel Hawthorne

Milí čtenáři, 
jak už víte, v Zubří se chystá rekonstrukce objektu Centra a v nově zrekonstru-
ovaných prostorách najde svůj domov nová knihovna.
Věříme, že nový „obývák“ města si najde plno nových čtenářů a všem, i těm 
stávajícím, se bude knihovna líbit a najde si své uplatnění.
Chystáme rozšíření služeb a otvírací doby, tudíž po dlouhém zvážení bude 
od 30. 6. 2015 zrušena pobočka na „Starém“. 
Zatím čtenáři pobočky mají možnost dlouhodobé dvouměsíční výpůjčky a kni-
hy poté vrátit již do knihovny v Klubu. 

Novinky a dobré zprávy
„Juráš“ – krajské kolo  

Mezi nejlepšími dětskými literárními autory Zlínského kraje má své za-
stoupení i Zubří
 V úterý 9. června proběhlo v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uher-
ském Hradišti slavnostní vyhodnocení vítězných prací literární soutěže pro 
děti, kterou v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP ČR pořádají již 
15 let veřejné knihovny Zlínského kraje: Krajská knihovna Františka Bartoše 
ve Zlíně, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Knihovna B. B. Buchlovana 
v Uherském Hradišti a Knihovna Kroměřížska.
 Přestože témata jednotlivých regionálních kol byla letos různorodá, je jisté, že 
zvítězili ti nejlepší. Jejich příspěvky procházely městskými a okresními koly až 
do kola krajského. Hodnotili je pedagogové, regionální autoři, novináři, kni-
hovníci. Porotci určili pořadí prací v jednotlivých kategoriích a práce s nejvyš-
ším bodovým ohodnocením jsou zveřejněny ve sborníku Píšu, píšeš, píšeme... 

Soutěžící byli rozděleni do 4 věkových kate-
gorií (1. - 3. třída, 4. a 5. třída, 6. a 7. třída, 
8. a 9. třída). Hodnotilo se v žánru próza, 
poezie a komiks. Z kol místních a okresních 
bylo do toho krajského vybráno 83 prací.
Mezi nejlepší patří také ve své kategorii 8. 
– 9. tříd   - Karolína Martikánová a náleží 
jí tak krásné 3. místo. Je nám ctí uveřejnit 
práci této mladé, nadějné a šikovné dívky.

Skleněné vynálezy pana Podivína

Představím vám hrdinu
mojí povídky.
Pána, co nemá rodinu
ani vyhlídky.

Podivín se jmenuje
ten pán, co rád kutí.
Vynálezy, rozvoje,
to všechno dělá s chutí.

Pan Podivín sám si říkal
velký vynálezce,
však málokdy úspěch míval,
šlo to velmi těžce.

Tak už je dost popisů,
to o ničem není,
čtu z kutilských zápisů,
začne vyprávění!

Jednou jeden chytrý člověk
vymyslel si změnu,
nešlo mu ani tak o vděk,
spíš potřeboval měnu.
Za pár korun, za pár euro
že svůj nápad prodá,
štěstí by ho neminulo
a nebyl by chudák.

Vynález však nebyl jeden,
byly hnedle tři.
Nechat tohle ležet ladem,
byl by velký hřích.

První objev vody zkoumal,
ten podmořský svět.
Vynálezce název mu dal
„oceánohled“.
Trubka ze skla hodně dlouhá
vidí hluboko.
Tresku, žraloka i pstruha,
dobrá pro oko.

Druhým jeho vynálezem
je taky věc ze skla.
On ji nazval „kosmohledem“,
byla krásně lesklá.

„Jsme velice rádi, že se Valaši neztratili v tak silném obsazení. Děkujeme velice 
všem autorům i učitelům, kteří často děti do soutěže motivují,“ s potěšením 
konstatovala PhDr. Helena Gajdušková, ředitelka Masarykovy veřejné knihov-
ny Vsetín, která se slavnostního vyhodnocení zúčastnila osobně.

Pasování prvňáčků na rytíře krásného slova
Jednu krásnou červnovou středu, kdy nám sluníčko ukazovalo svou tvář, jsme 
v knihovně radostně přivítali prvňáčky naší zuberské základní školy. 
Prvňáčci byli přivítáni v malém sálu Klubu Zubří. 
Před samotným pasováním jsme mohli se zaujetím sledovat pohádku Tři bratři, 

Čočka ze skla, hodně velká,
vidí daleko.
Až na Mars, a to je dálka
dobrá pro oko.

Třetí objev, taktéž ze skla,
nejvíc promyšlený
umožňoval lidem dneška
dívat se skrz stěny.

Jaký asi název mu dá,
aby to bylo ono?
Něcohled? To už je nuda!
…a co třeba okno?

Za oknem se otevřel
celý krásný svět.
Stromy, ptáci, roje včel,
kopretiny květ.

Když jsou díry ve zdi kryty
deskou dřevěnou,
krásy světa jsou tak skryty
venku za stěnou.

Všichni už ta okna známe,
díváme se ven,
ale vůbec nevnímáme
díky komu jen.

Byl to jeden podivín,
který už chtěl změnu,
ani se mu nedivím,
chtěl vidět skrz stěnu.

Sice se z něj nestal boháč,
však jeho pokusem
vzniky věci, co se pro nás
staly přínosem.
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kterou nám s plným nasazením zahrály děti z páté třídy pod vedením paní uči-
telky Hely Zemanové, které tímto velice děkujeme. 
 Pasování proběhlo v knihovně po třídách, zatímco v malém sále děti namalo-
valy obrázky ze své nejmilejší knížky. 

Do světa knih a fantazie je přivítala princezna Knihomolka a její pomocnice – 
knihovnice Lenka. Než však byly děti slavnostně pasovány na čtenáře, musely 
své čtenářské dovednosti předvést. Svého úkolu se ale zhostily na výbornou. 
„Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně se bij za vše dobré, co je v nich 
napsáno.“ Tak těmito slovy děti společně zpečetily slavnostní okamžik.  
Dětem jsme předaly upomínkový list a knižní dárek.
Všichni pasovaní rytíři mají možnost chodit do knihovny a půjčovat si kni-
hy až do konce roku 2016 zdarma.
Na závěr se obě třídy vyfotografovaly. Výkresy, které děti namalovaly, můžete 
zhlédnout na nástěnce v naší knihovně.
Pevně tedy věřím, že se všemi novými malými čtenáři budeme pravidelně 
v knihovně setkávat! 
Přejeme všem prvňáčkům, aby jim projevené prvotní nadšení pro čtení 
a knihovnu jako takovou vydrželo. Věříme, že se alespoň někteří z nich stanou 
našimi čtenáři.

Prázdninová knihovna
Před námi je čas dovolených a my bychom vám rádi nabídli bestsellery, 
které vám mohou v těchto letních dnech a k cestování přijít vhod.
!!! Knihovna nebude mít o prázdninách zavřeno, máme pouze omezení v 
půjčovní době!!!
Přijďte si tedy vybrat nějaké to prázdninové čtení. Rádi Vás knihovně uvi-
díme, rádi vám se vším poradíme.

Změna výpůjční doby v  červenci a srpnu 2015
pondělí     8,00 – 12,00 h
úterý  13,00 – 17,00 h
středa           13,00  - 17,00 h
čtvrtek                  z a v ř e n o
pátek           13,00 – 17,00 h

Prázdninové menu  aneb žhavé novinky 
(ne)jen na dovolenou

To nejlepší z Itálie …
Vášeň, krásná Itálie a skvostné jídlo. To všechno skvěle 
kombinuje nová kniha české novinářky Evy Rýznerové  - 
Říkal jsi ti amo. Lehce autobiografický román popisuje 
příběh mladé ženy, která se jednoho krásného večera za-
miluje do charismatického Itala Massima. Spolu s ním 
objevuje nejen všechny příchutě a pachutě lásky, ale také 
pozoruhodné chutě italské kuchyně!

Každý milovník kuchyně určitě ocení, že kromě samotného příběhu v knize 
najde i spoustu receptů odkoukanýché přímo zpod rukou italské mamma!

Ochutnávka z Paříže…
Elizabeth Bard - Oběd v Paříži
Jakmile mladá Američanka vložila do úst první sousto 
šťavnatého bifteku provoněného pepřovou omáčkou, roz-
hodla se hodit všechno za hlavu a začít nový život v nejro-
mantičtějším městě na světě, po boku „mimozemšťana“ s 
podivným jménem. 
Elizabeth se přestěhuje do Gwendalovy pařížské gar-
sonky v „drsné“ čtvrti a je vržena do světa rušných tržnic 

pod širým nebem i elegantních bister. Učí se kuchat svou první rybu (s malou 
pomocí Jane Austenové) a tišit stesk po domově (za asistence čokoládového 
koláče). Zakouká se i do místního řezníka (jenž se nebezpečně podobá Mattu 
Dillonovi). 
Hrdinka zjišťuje, že čím hlouběji proniká do francouzské kuchyně, tím více 
před ní začíná sama Paříž odkrývat svá tajemství. Dospívá k poznání, že fran-
couzská kultura se podobá dobře dozrálému sýru – člověk vidí jen svrchní kůr-
ku, dokud se neprořízne k lahodně pikantnímu vnitřku. 
Kniha je okořeněná recepty na vybrané lahůdky, jakými jsou letní ratatouille, 
kachní prsíčka s ostružinami, jehněčí na pomeranči a badyánu či čokoládové 
koláčky.

Cesta na Sever …
Lars Kepler -  Stalker 
Bez Joony Linny je policie bezmocná.
Před devíti lety byl pastor Rocky Kyrklund odsouzen za 
brutální vraždu a svěřen do psychiatrické péče. Z události 
si nic nepamatuje — od tragické autonehody trpí opakují-
cími se výpadky a ztrátou paměti.
Ve stejnou dobu, kdy se Rocky Kyrklund znovu vrací do 

společnosti, někdo policii pošle video ženy v okně. Následujícího dne je žena 
nalezena mrtvá. Brutalita vrahova útoku vyšetřovatele dovede k Rockymu 
Kyrklundovi. Policii přijde další videonahrávka. Nikdo nerozumí tomu, co se 
to děje. A Joona Linna více než před rokem zmizel. Skoro všichni si myslí, že je 
mrtvý. Skoro všichni.

V dnešní době, kdy je svět sociálních sítí velice oblíben a rozšířen nejen mezi 
mládeží, jsme se již před nějakým časem rozhodli vydat i my za vámi, našimi 
čtenáři, na sociální síť Facebook. 
Na FB profilu knihovny vás průběžně informujeme stejně jako na našich 
webových stránkách o akcích, novinkách a provozních informacích knihovny. 
Máte možnost se seznámit s knižními novinkami, které průběžně, během ce-
lého roku, pro vás nakupujeme.
Doufáme, že se vám naše facebooková stránka líbí, což můžete vyjádřit klik-
nutím na „Like“.
Také znovu připomínáme naše webové stránky, přes které se můžete dostat do 
On-line katalogu a zde si knihy z naší knihovny rezervovat, prodlužovat atd…

Už se blíží prázdniny a dovolená, 
která bude ta tvá knížka vyvolená?
Krásné letní provoněné, sluníčkové a hlavně bezstarostné dny s pohodovým 
čtením a plno jen těch nejúžasnějších zážitků vám všem, milí čtenáři, přeje

Lenka Cabáková
knihovnice

Všem čtenářům přejeme krásné prožití léta, příjemnou dovolenou a dětem 
úžasné prázdniny. 
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Den matek
Je neděle 17. května. Sál kulturního domu na Starém Zubří se začíná plnit 
členkami ČČK i ženami důchodového věku. Přicházejí už tradičně oslavit Den 
matek. Hned u vstupu je čeká milé překvapení. Sál dýchá novotou nejen v po-
době nové oranžové výmalby, ale hlavně zcela novým čtvercovým osvětlením 
ve sníženém stropě bílé barvy. Konečně jsme se po mnoha letech proseb a žá-
dostí dočkali zlepšení akustiky. Už se konečně dobře slyšíme, zvuk se netříští. 
A to všechno nejen díky pochopení městského úřadu, ale hlavně firmě Holiš, 
která veškerou práci provedla velmi rychle, kvalitně a hlavně včas, aby se Den 
matek mohl konat už v novém pěkném prostředí. Potom už byla radost po-
slechnout si pásmo básniček, písniček a tanečků v provedení dětí z MŠ DUHA 
pod vedením paní učitelek. Potěšily naše srdíčka. Moc děkujeme a těšíme se 
na jejich příští vystoupení. Pro maminky nechybělo chutné pohoštění ani tom-
bola. Vše bylo připraveno ochotnými členkami výboru ČČK. Družná zábava 
trvala až do večera. Ještě jednou přejeme všem maminkám hlavně pevné zdra-
ví, štěstí a hodně osobní i rodinné pohody. 

Výbor ČČK Staré Zubří

Pohárové soutěže mladých hasičů

Mladí hasiči ve stávajícím složení fungují od září roku 2013. Od té doby pilně 
nacvičují „hasičinu“. Na podzim se zúčastnili první soutěže, a to závodu vše-
strannosti. Na jaře se pak připravovali na obvodové kolo hry Plamen, která se 
měla konat 2. 5. 2015 v Lešné u Valašského Meziříčí. Pro velkou nemocnost 
musela však být účast v této soutěži odřeknuta. Pro mladé hasiče to znamená, 
že při účasti na soutěžích nebudou započítáni do celkové tabulky výsledků, 
která se prezentuje na podzim.
Na svou první pohárovou soutěž v požárním útoku a štafetě dvojic se vydali te-
prve 6. června do Bystřičky, kde se umístili na krásném pátém místě ze čtrnácti 
družstev v kategorii mladší žáci.

Kolektiv mladých hasičů se na-
dále připravuje na další poháro-
vé soutěže každé pondělí, čtvrtek 
a pátek v době od 16:00 do 18:00 
hodin na „starém házenkářském 
hřišti“. O prázdninách je totiž 
čeká spousta dalších soutěží. Za-
čínají hned v sobotu po vysvěd-
čení, a to v Němeticích od 9:00 
hodin a v neděli v Jarcové také 

od 9:00 hodin.
Dětem gratulujeme k výbornému výkonu v Bystřičce a přejeme spoustu dal-
ších úspěchů. 

Za SDH Zubří Aneta Kovářová 

Výsledky obvodové soutěže v požárním sportu

Dobrovolní hasiči každý rok měří své hasičské dovednosti na obvodových sou-
těžích. Každá oblast (obvod) v České republice na jaře pořádá vlastní obvodo-
vou soutěž v požárním sportu, výherci pak postupují do okresního kola, další 
výherci pak na krajskou a následně republikovou soutěž. Na Rožnovsku letos 
tento úkol připadl po bezmála dvaceti letech Zubří.
Na místním fotbalovém hřišti, kam se sjely sbory z dvanácti obcí, byla v sobotu 
16. května v dopoledních hodinách zahájena obvodová soutěž pro Rožnovsko. 
Soutěžilo se v kategoriích muži, ženy a muži nad 35 let. Naše zuberské sbory 
měly zastoupení pouze v kategorii muži nad 35 let, kteří soutěžili pouze v po-
žárním útoku. Zbylé dvě kategorie soutěžily navíc v běhu na sto metrů s pře-
kážkami. 
Organizace byla po tak dlouhé době náročná, přesto se soutěž vydařila. Do-
konce nám přálo počasí. Závěrem bychom chtěli poděkovat fotbalistům za za-
půjčení fotbalového hřiště, aspoň jsme jim zvlažili travičku. 

Kategorie:     
MUŽI NAD 35 LET POŽ. ÚTOK
ST. Č. DRUŽSTVO SDH ČAS BODY K O N E Č N É 

POŘADÍ
1 Zubří 41,71 9 9
2 Zašová 22,45 1 1
3 Valašská Bystřice D 10 10
4 Vigantice 26,77 3 3
5 Prostřední Bečva 27,9 4 4
6 Vidče 37,79 7 7
7 Staré Zubří 38,51 8 8
8 Veselá 23,42 2 2
9 Hážovice 33,21 5 5

10 Horní Bečva 35,88 6 6

Za SDH Zubří Aneta Kovářová
foto zdroj: www.zubran.cz

Byli jsme při tom…
Miluju Luhačovice. Jsou mojí srdeční záležitostí. Nedokážu spočítat, kolikrát 
jsem, ať už sama, s rodinou nebo přáteli, navštívila tyto malebné lázně. Už 
za Vizovicemi, při odbočení na Zádveřice, cítím až dětinskou radost z toho, že 
se zase vracím do malebného údolí a nedotčené krajiny, která tyto  nádherné 
lázně obklopuje.  Nejinak tomu bylo i 8. května letošního roku, kdy Svaz posti-
žených civilizačními chorobami v ČR, jehož jsme členy, umožnil třináctičlen-
né zuberské skupině prožít v Luhačovicích v hotelu Praha týdenní rekondiční 
pobyt. 
Nejen krásné jarní počasí, ale také právě nabídnutý termín nám připravil 
vskutku jedinečné zážitky. A u čeho že jsme to byli?

ZUBERSKÉ
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Ve dnech 8. - 10. května jsme zažili velký svátek. Jednu z nejkrásnějších akcí 
konaných v Luhačovicích. Obřad otevírání a svěcení pramenů. Tři slavnost-
ní dny nás přenesly do atmosféry počátku minulého století. Léčivé prameny, 
ale také soubor staveb architekta Dušana Jurkoviče, který vtiskl Luhačovicím 
jejich neopakovatelný ráz, vytvořily úžasnou kulisu pro krojovaný průvod 
s knězem, při němž byly otevírány a svěceny prameny. Divadelní a folklorní vy-
stoupení, jarmark, přehlídka historických automobilů, motocyklů, velocipedů 
i dobových kostýmů celou tuto velkolepou akci umocnily.
To vše předcházelo tomu, za čím jsme ale do Luhačovic přijeli hlavně. Prožít 
aktivní pobyt plný pohybu, cvičení, plavání, procházek, ale také legrace a spo-
lečných večerů s tanečky, písničkami, vzpomínáním na to, „co život dal i vzal“,  
při kterých jsme se skvěle bavili.

Na druhé straně jsme spolu s ostatními skupinami z Valašského Meziříčí, 
Halenkova a Karolinky byli velmi ukáznění účastníci celé akce, což by jistě 
potvrdila Jana Mikulenková, která nám denně připravovala skvělý cvičební 
program. Vždyť už ráno v 7.15 jsme každý den začínali na hotelové terase ran-
ní rozcvičkou. Po snídani nás čekala hodina intenzivního cvičení v tělocvičně 
a do oběda jsme si stihli ještě procvičit naše těla v bazénu.
Odpolední společné procházky kolem přehrady a v okolí Luhačovic, putování 
za léčivými prameny a večerní posezení při dobrém vínku bylo pak zaslouže-
ným bonusem po našich celodenních aktivitách.
Jako byl skvělý celý týden, takový byl i poslední hodnotící večer. Velké podě-
kování patřilo všem organizátorům tohoto rekondičního pobytu v čele s paní 
Martou Václavíkovou, předsedkyní okresní organizace SPCCH, naší skvělé 
lékařce Saše Lánikové  a zejména naší cvičitelce Janě Mikulenkové.

Zdena Hrachovcová
2x foto: P. Czinege

Dýmovník, černoušek, kominíček, kominík
(Některé druhy hub na území města Zubří, 6. část)

Hřib nachovýtrusý (Por-
phyrellus porphyrosporus) 
roste v posledních letech již 
hojněji od července do října 
převážně v jehličnatých le-
sích. Jeho vzhled - až 15 cm 
velký sametově šedohnědý 
klobouk, zakouřené rour-
ky, jemně plstnatý, začaze-
ně šedohnědý třeň – z něj 
dělá poměrně málo zamě-

nitelnou, ale houbaři i přehlíženou houbu. Bílá dužina plodnice po rozkrojení 
růžoví, někdy i zelená, šedne nebo černá.
Podle některých houbařů je hřib nachovýtrusý nevýrazné vůně i chuti. Podle 
jiných houbařů je tato houba mírné chuti, podle jiných zase velice výrazné 
chuti a vůně. Shodují se ale v doporučení sbírat mladé plodnice (starší mohou 
pokrm pokazit zemitým a nepříjemným petrolejovým zápachem) do směsí 
a především k sušení, kdy pak rozemletý prášek z usušených hub používají 
k dochucení pokrmů, např. omáček a polévek. 

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť

V našem okénku zdraví se věnujeme zdravotním potížím a jak si pomoci nebo 
jim předejít. Ale pravda je taková, že to nezáleží vždy jen na funkci těla a jeho 
tělesných orgánů. Velmi často se nám do našeho zdraví promítá i stav psychi-
ky. I o tom se snažím s lidmi povídat, vysvětlovat. Vím, že i o tom už byly na-
psány celé knihy (např. Jan Hnízdil). Já se pokusím vám přiblížit některé své 
zkušenosti z praxe. Např.:  
Blokáda krční páteře. Člověk by řekl, že tam je to opravdu jen o nějakém 
špatném pohybu, o dlouhodobé jednostranné zátěži nebo třeba o prochlad-
nutí. Ano, většinou to tak je. V takových případech stačí všechny osvědčené 
prostředky, o kterých jsem už psala. Ale stane se, že to nepomáhá. Že páteř 
uvolníme, člověk cítí úlevu. Ale jen 2-3 dny. Přijde za týden a všechno je zpátky. 
Můžeme začít znovu. Pak už mě napadá, že příčina bude někde jinde. A tak se 
ptám lidí, jestli nemají třeba nějakou starost doma nebo v práci. A ono to z nich 
potom po troškách „vyleze“. Třeba jedna paní má v zaměstnání kolegyni, která 
jí velmi znepříjemňuje život. Nejradši by ji už nepotkala, ale bohužel, do práce 

chodit musí, denně ji potkává. Navíc to nemá úplně 
„růžové“ ani doma s manželem, nemůže mít děti... 
A její krční páteř toto neustálé napětí ukládá. A bolí. 
A bolí i hlava, neustále přetížená. Tady, bohužel, spo-
čívá moje pomoc jen v tom, že paní nechám vypovídat 
a přes reflexní plošku solar plexus (viz obrázek) jí po-
hladím bolavou duši. 
Vloni v květnu jsem se zúčastnila velmi zajímavého 
semináře o psychosomatice. Ta metoda se jmenuje 
Germánská nová medicína a jejím autorem je lékař, 
psychiatr. Na svých pacientech dlouhodobě pozoro-
val, jak jejich psychický stav ovlivňuje jejich fyzické 
zdraví. Přístrojem na měření činnosti mozku (ence-
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rém se letos rozezněl dětský sportovní den, v nás všech bude ještě dlouho 
znít. A kdo ví, třeba v té hromadě nadšených sportujících dětí byl schovaný 
alespoň jeden človíček, který bude jednou Zubří reprezentovat na oprav-
dové olympiádě podobně jako Imrich Bugár – král našich Brazilských her. 
Místní děti k tomu mají výborně našlápnuto. 
Již od samého rána byly sluneční paprsky ostré jako břitva, na nebi nad „zuber-
ským Riem“ ani mráček a tartanový povrch místního hřiště byl nažhavený tak, 
že kdyby po něm děti měly běhat bosy, jejich rychlost by se blížila rychlosti Usai-
na Bolta. Děti, jejich rodiče a také pořadatele čekal parný letní den plný sportu, 
her, zábavy a nevšední podívané. Cesta na druhý konec světa tentokrát ani netr-
vala tak dlouho. Stačilo s dětmi vyrazit na polyfunkční hřiště za ZŠ Zubří.

První část programu patřila Čokoládové trepce, tedy atletickému víceboji 
ve sprintu, skoku dalekém z místa a hodu zuberskou metlou. Role patrona 
Čokoládové trepky se ujal bývalý fotbalový reprezentant René Bolf, který spo-
lečně s dětmi, českou vlajkou a za zvuků národní hymny soutěže slavnostně 
zahájil. Na 160 přihlášených dětí zápolilo v úmorném horku, od dráhy od-
skakovaly jiskry, žhavý písek se přeléval ze strany na stranu a vzduchem létala 
jedna metla za druhou. Ještěže byla k dispozici „tenisová“ sprcha na osvěžení 
všech malých sportovců, protože jinak by skutečně mohlo začít těm rychlejším 
za patami hořet.  O tom, jak to všechno dopadlo, se dozvíte v následujícím vý-
sledkovém servisu. Ve finále však vyhráli všichni, kteří atletický víceboj úspěš-
ně dokončili. Musíme před nimi hluboce smeknout – o kolik snazší by bylo 
válet se na zahradě u bazénu! 
S přibývajícím časem začal vzduch pomalu pulzovat v latinsko-americkém 
rytmu. Zubří očekávalo historicky první a nejspíš taky poslední brazilský prů-
vod, který startoval od budovy kavárny Tip Café, kde sobotní odpoledne zpří-
jemňovala kultovní zuberská hudební formace FARAON. Je pravda, že holky 
z Brasil show na sebe nechaly chvilku čekat, ale to čekání za to stálo. Mohlo se 
začít. V čele průvodu kráčel Bursas Charalambos, hlavičkový mág a držitel 21 
světových rekordů. Nesa na hlavě balón a pohrávaje si s ním, odkráčel celou 
trasu zpět na hřiště následován dvěma brazilskými tanečníky bojového umění 
capoeira, na kterých s radostí spočinulo nejedno oko přítomných maminek. 
To pozornost tatínků směřovala spíše k exotickým krasavicím oděným do pes-
trobarevných brazilských kostýmů plných peří, kamínků a třpytek, které svá 

falograf) dokonce změřil výkyvy v činnosti mozku, když přišel „zvenku“ nějaký 
nepříznivý impulz. Něco, co ten člověk nedokázal přijmout, s čím se nedoká-
zal srovnat. Tento lékař dokonce určil, která část mozku ovlivňuje který orgán 
v těle. A od toho se potom odvíjí, jak ta událost, která se nám stala, ovlivní naše 
fyzické zdraví. Když to velmi, velmi zjednoduším, pomůže mi v tom naše úžas-
ná, bohatá čeština. To, co nemůžeme „strávit“, nám rozhodí zažívání. Nejčas-
těji je to strach. Jako ve škole před písemkou, taky nás bolelo břicho. Strach 
o někoho. O sebe, z někoho... U někoho průjem, u jiného zácpa. Pokud je ten 
strach propojený se vztahy (třeba v rodině), postupně nám zhorší ledviny. 
Když něco nemůžeme „rozdýchat“, můžou nás dlouhodobě zlobit průdušky. 
Opakují se záněty, na které antibiotika nezabírají.... Když už něco nechceme 
nebo „nemůžeme vidět“, může se nám rozjet třeba zánět spojivek nebo do-
konce můžou slábnout oči. Když se v našem okolí děje něco, co nechceme 
poslouchat, co nám hodně vadí, ubližuje, problém se projeví v uších. Co asi 
znamenají vracející se záněty středního ucha u dětí?  Nejsou to hádky rodičů, 
které už děti nechtějí poslouchat? Podle Germánské nové medicíny i angína 
znamená, že nám někdo něco slíbil a nedodržel to. Proč mají děti angíny před 
Vánocemi? Mají slíbené dárky, ale až na Ježíška... U žen jsou vracející se gy-
nekologické záněty důkazem, že je problém v rodině, spíše s partnerem. Prsa 
potom znamenají situaci s dětmi, kterou ta žena „prostě nedává“. Třeba i jen 
„prázdné hnízdo“... Tady má problém žena - matka.
Někdy se ovšem takovýto problém objeví, až když je daná situace vyřešená.  
Sama jsem něco takového zažila, a to dost intenzivně. Půl roku jsem měla 
veliké problémy se svým mladším synem. Viděla jsem, že se trápí, a nemohla 
jsem mu pomoct.  Cítila jsem se bezmocná, asi jsem se i zlobila sama na sebe, 
možná i na druhé, kteří neměli moc zájem mu pomoct... Když se tento pro-
blém podařilo vyřešit a viděla jsem opět spokojeného kluka, mohlo by se zdát, 
že je všechno v pořádku. Ale moje tělo reagovalo tím, že jsem dostala ukrutné 
bolestivé křeče do břicha. Z reflexních plošek byl nejbolavější žlučník (to ta 
zlost). Dalo by se říct, že jsem prodělala poměrně slušný žlučníkový záchvat, 
i když jsem nikdy neměla problémy se žlučníkem... Protože jsem si domyslela, 
co to znamená, nechala jsem vše proběhnout. Nešla jsem k lékaři, i když měl 
o mě manžel obavu. Věděla jsem, že si moje tělo jen potřebuje odreagovat ty 
měsíce napětí a stresu. Usnula jsem a do druhého dne bylo všechno naprosto 
v pořádku. 
V příštím čísle ZN napíšu více o tom, jaké konkrétní fyzické potíže nám může 
způsobit naše psychika.
Přeji vám krásné léto plné zdraví a dobré nálady.

Vaše Radka Dvořáková 

Prodám pozemek na ul. Rožnovská. Pozemek je vhodný ke zřízení zahrady, 
sadu, včelína apod. Rozloha 530 m2, cena 239 000 Kč. V případě zájmu 
volejte po 15. hodině na telefon 773 846 054.

Brazilské Rio po zubersku
Nejlepší sportovce celého světa to čeká příští rok na letní olympiádě, 
zuberské děti už to mají za sebou. Zažily líté sportovní boje v tropickém 
vedru, a to v kulisách Cukrové homole a Ježíše nad panoramatem měs-
ta, karnevalový průvod s brazilskými tanečnicemi i tanečníky, bubeníky 
i slavnými sportovními osobnostmi po svém boku. Rytmus samby, v kte-
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těla rozpohybovaly přesně v rytmu, jaký jim udávala patnáctičlenná skupina 
bubeníků pod vedením Ivo Samiece. 

Tím ale celá ta paráda nekončila. Následoval alegorický vůz tažený koněm. 
Dominovalo mu však jiné zvíře – papoušek. O tom, že se práce našich krea-
tivců do puntíku vydařila, svědčí rozhovor několika přihlížejících dětí, které 
vášnivě debatovaly o tom, zda je ten papoušek pravý nebo vyrobený. 

V načančaném pestrobarevném povozu se hrdě vezl král Brazilských her a náš 
čestný host, legendární atlet Imrich Bugár. Jelikož se v jeho osobnosti pojí 
smysl pro humor, láska ke sportu a proslulé taneční umění s lidskou poko-
rou a dobrotou, letošní volba nemohla padnout na nikoho jiného. A my jsme 
nesmírně šťastní, že naše přání bylo vyslyšeno a mistr světa i Evropy a držitel 
stříbrné olympijské medaile v hodu diskem naše pozvání do Zubří přijal. Zadní 
část alegorického vozu pak patřila patronu Čokoládové trepky Rendovi Bolfo-
vi, panu starostovi a dceři pana Bugára. Průvod ozdobila taky partička Bum-
brlíků, malých tanečníků, kteří se na Dětský den parádně vyšňořili, ač jejich 
velká chvíle měla teprve přijít. Za Bumbrlíky už se řadili všichni účastníci Čo-
koládové trepky, jejich rodiny a další a další. Troufám si říci, že mnozí nezasvě-
cení, kteří se v onen okamžik ocitli na místě, si připadali jako Alenka v říši divů. 

Průvodem se program celého sportovního dne přehoupl do své druhé poloviny 
a mohly začít Brazilské hry i jejich doprovodný program, v rámci kterého se 
postupně představili všichni ti, již zdobili průvod. Od ucha k uchu rozesmá-

té tváře i slzičky dojetí provázely letos 
opravdu fantastické taneční vystoupení 
Bumbrlíků. Elegantní „pánové“ v čer-
ném s bílým motýlkem a slečny v laš-
kovných růžových sukýnkách a černých 
topech nadchli i přihlížející brazilské 
tanečnice. Pak už hlavní scéna patřila 
slavnostnímu zahájení. Špalírem bu-
beníků přišli Bursas Charalambos i král 
Brazilských her Imrich Bugár, kteří 
společně odeslali po balóncích poselství 
zuberských dětí sportovním duším ce-
lého světa. V krátkém rozhovoru s Ma-
rianem Žárským, moderátorem celého 

dne, Imrich Bugár (podobně jako v loňském roce Denisa Rosolová) neskrýval 
nadšení nad množstvím dětí, které v našem malém Zubří sportují, ale také 
vtipkoval nejen na téma tanec.   
Brazilské hry sestávaly z několika disciplín, jež děti seznamovaly s krásami 
i nástrahami Brazílie. Děti musely projet Dálnici duchů na koloběžkách, pře-
konat překážky Amazonského pralesa, vběhnout do Ďáblova chřtánu, napo-
dobit fotbalovou legendu Pelého, na stadionu Maracaná předvést to nejlepší 
z fotbalové ekvilibristiky či zdolat horolezci milovanou a vyhledávanou výzvu 
– Cukrovou homoli v Riu. Za každou z disciplín byly děti odměněny víčky, jež 
pak ve stánku měnily za drobné dárky pro radost. 

V doprovodném programu jsme byli 
svědky bubenického koncertu „Or-
chechestru“ Ivo Samiece, Bursasovy 
neskutečné show s balónem, včetně 
soutěže pro malé hlavičkáře, či zdolá-
ní rekordu v hodu zuberskou metlou, 
o který se nepostaral nikdo jiný než le-
gendární atlet, který nám po celou dobu 
nad hrami kraloval. Došlo samozřejmě 
i k dekorování všech vítězů Čokoládové 
trepky i k odměně pro všechny, kteří 
letos na stupně vítězů nedosáhli. U pře-
dávání cen asistoval Imrich Bugár, ale 

také pan starosta Lubomír Vaculín i místostarosta Standa Petružela. 
Letošní dětský den měl ale ještě jeden rozměr. Je radost celý den koukat 
na zdravé sportující děti, plné energie a nadšení. Všechny děti však nemají ta-
kové štěstí. Jsou i takové, kterým způsobuje bolest i obyčejné polykání, doteky 
či sebemenší pohyb. Mezi ně patří děti s nemocí motýlích křídel. A protože jsme 
těmto dětem chtěli alespoň trochu pomoci, mohli jste si v rámci akce všimnout 
všudypřítomných motýlích křidélek. Byla možnost si je koupit nebo dokonce si 
svá křidélka ozdobit a odnést domů. Vrcholem aktivit pro DEBRU – organiza-
ci, jež dlouhodobě pomáhá takto nemocným dětem, byl motýlí tanec.

 Pod tanec motýlích křídel v podobě světoznámé Macareny se podepsaly dvě 
„brazilské lektorky tance“, v Zubří také dobře známé pod označením DUO 
z LIBEDEJ ANILAM. Obě krasavice roztancovaly většinu dětí, které nám 

16

červen ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2015



ještě většina z vás nemá ani potuchy, co se v Zubří zase chystá. Její scénáře dá-
vají těmto akcím podobu. Dalšími v řadě jsou členové kreativního týmu v čele 
s jeho „ředitelem“, Tomem Indrákem. Alegorický vůz vypadal tak, jak vypadal, 
nejen díky jemu, ale i Erice Ondřejové a Aleně Machalové. Společně se posta-
rali o podobu motýlích křídel, o doplňky brazilských her, o kostým pro krále 
Imricha. Abyste se cítili v areálu Polyfunkčního centra jako v Riu, se postarala 
Vendy Smočková, pod jejíma rukama dostávala již dlouhou dobu před dnem 
Dé podobu socha Ježíše, který dohlížel na fair play jednání všech zúčastněných 
sportovců.
Další skupinou byli „trepkaři“ v čele s Peťou Volným. Oni se starali o přípravu 
sportovišť, o registraci, průběh samotných soutěží a následné zpracování vý-
sledků, vypisování diplomů a předávání cen nejlepším. Velké díky Peťo, Štěpo, 
Ondro, Stando, Lenko, Martine, Petro, Davide, Lucko, Míšo, Pepo, Lenko, 
Míro, Petro, Katko, Míšo, Lucko a Honzo, že jste tu výheň společně s malými 
sportovci vydrželi!

O zdárný průběh Brazilských her se postarala „motorová myš“ Verča Janů 
spolu s (jako vždy perfektním) týmem učitelek z mateřských školek Sídliště 
a Duha. K tomu musíme připočítat opět brilantní výkon moderátora Mariana 
Žárského, kterému se dokonce ani v takovém vedru nemotal jazyk, dík patří 
také zvukaři, lékaři, hasičovi, ženám z VIP stánku, úklidové četě, maskérce, 
fotografovi, prostě všem, kdo se aspoň malým dílem podíleli na zdárném prů-
běhu akce. I Lukymu, který nemohl být na akci, ale před ní zařídil spoustu věcí.
Zvláště bych chtěl poděkovat Lence a Standovi Petruželovým, Ondrovi Cabá-
kovi a Štěpovi Krupovi, kteří se od rána nezastavili a byli při ruce vždy ve chvíli, 
kdy je člověk nejvíce potřeboval.
Neobešli bychom se bez nezbytného zázemí prostor základní školy, kde jsme 
po celou dobu akce, i před ní, našli útočiště a mohli připravovat vše potřebné. 
A nejen to. Žáci školy pod dohledem Heleny Dufkové a Jarky Juříčkové vytvá-
řeli krásné motýlky a výtěžek z jejich prodeje putoval sdružení Debra.
Co by to bylo za akci bez vážených hostů a doprovodného programu. O dob-
rou náladu se při řazení průvodu v prostorách u Tip Café postarali naši známí 
Faraoni, bez kterých už si téměř neumíme představit žádnou větší akci, paní 
Trančíková zase kočírovala alegorický vůz. O začátek slavnostního zahájení 
her se postarali naši nejmenší, tedy Bumbrlíci, a opět byli famózní!! Za vy-
stoupení v obrovském vedru si všichni zaslouží uznání, vždyť tančit bosky  

v tom horku vydržely až do konce a rozesmály nadšené rodiče. Kdo o toto „čís-
lo“ přišel, najde jej podobně jako tanec Bumbrlíků na Facebooku Zubřana.

Závěr patřil fotografování těch slunci nejodolnějších pod majestátní sochou 
Ježíše, která celou dobu her a soutěží držela ochrannou ruku nad zdravím 
všech dětí i rodičů. 
Za organizační tým děkuji všem, kteří nám s přípravou celého dne pomáhali 
– věřte či ne, letos to bylo takřka 60 lidí. Ale děkuji především vám za vaši pří-
zeň a za to, že své děti vedete k pohybu a ke sportu. Všichni si zasloužíte palec 
nahoru a vaše děti obrovskou jedničku s hvězdičkou k tomu. 

Lenka Přečková

OBRIGADO aneb brazilské díky!!!
Sobota 13. června - azurové nebe, vedro k padnutí, samba, nádherné tanečni-
ce, capoeira, alegorický vůz, socha Ježíše tyčícího se nad areálem Polyfunkč-
ního centra. Snad už jen slavná pláž Copacabana chyběla k tomu, abychom se 
cítili jako v brazilském Riu!! Ano, Zubří zažilo Sportovní dětský den v rytmu 
samby. A za to, že tento úžasný den dopadl tak, jak dopadl, může následující 
tým.
Tým lidí, kteří mají rádi sport, děti, tanec a humor. Kdo tohle všechno spískal? 
Kdo se postaral o to, že jsme se rázem ocitli v Latinské Americe, a komu přijde 
poděkovat? Nebude lehké uvést úplně všechny a nezapomenout na někoho, 
ale pojďme to zkusit.

V prvé řadě musíme poděkovat vám, rodičům a dětem, kteří jste i přes tropic-
ké počasí přišli a v úmorném vedru se oddali Brazilským hrám a sportovnímu 
zápolení v rámci atletického víceboje Čokoládová trepka. Člověk se potil už při 
sebemenším pohybu, natož aby předváděl výkony hodné možných budoucích 

olympijských vítězů.
Kým začít z pořadatelského dream 
teamu? Nejspíše Lenkou Přečko-
vou. To ona vymýšlí a ve své hlavě si 
sumíruje myšlenky již několik týdnů 
dopředu. Ona je mozkem a duší akcí 
sportovně-kulturních v době, kdy 
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na rozpáleném povrchu chtělo kus hrdinství. Při vystoupení tanečnic z Brasil 
show nebylo zřejmé, zda pot na čelech tatínků má na svědomí sluníčko nebo 
právě tyto krasavice, které v nádherných kostýmech předvedly v Zubří obdi-
vuhodné taneční kreace. To samé v mužském provedení předvedli dva borci 
v rámci ukázky brazilského bojového umění capoeira. 
Vše se odehrávalo v rytmu Bubenického Orchechestru Ivo Samiece (BORIS), 
který se staral o hudební doprovod i v průběhu celého průvodu. Ale závěr dne 
patřil tanci Macarena a dvěma hlavním protagonistům, Aleši a Pepovi z Libe-
dej Anilam, kteří roztančili v neskutečných rytmech celý areál a postarali se 
o parádní tečku za celým dnem.

 

Renda Bolf, ač ho odpoledne čekalo důležité fotbalové derby mezi týmy Rož-
nova a Vigantic, místo aby po obědě ležel na kanapi, zahájil závod Čokoládové 
trepky a následně se věnoval malým nadějím při fotbalových hrátkách. Bursas 
Charalambos, nebojíme se říci jeden z nejlepších žonglérů světa, nám před-
vedl, že se snad musel narodit s fotbalovým míčem  vedle hlavy. Předváděl ne-
uvěřitelné kousky ve stoje, vsedě, vleže, v průvodu či při vystoupení v areálu 
PC. A o tom, že má i srdce na správném místě, nás přesvědčil tím, když třetinu 
svého nevelkého honoráře věnoval sdružení Debra se slovy, že se mu v Zubří 
moc líbí a rád se vrátí. Z Imricha Bugára, krále Brazilských her, sálala upřím-
nost, pokora, radost a při předávání cen nejmenším bylo vidět, že si „to“ užívá. 
Stejně jako hod zuberskou metlou, při kterém bylo vidět, že i ve svých letech 
má v sobě zápal a touhu vítězit!!
Na závěr je třeba poděkovat sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Vedení Měst-
ského úřadu Zubří, které dalo od začátku této akci zelenou a zaštítilo ji. Gene-
rálnímu partnerovi Gumárnám Zubří, který tuto akci podpořil finančně, stejně 
jako firmy Mercury star – kancelářské židle, ROBE, C. S. Cabot, Petr Omelka 
– AKLEMO-klima, K. S. K – Systém, s. r. o, Husqvarna Zubří, Mézl a Janíček, 
s. r. o., Regmont spektrum a Stylo. Manželům Macháčkovým z firmy HENDS 
products, kteří nám kromě finanční podpory poskytli velké množství knih, kte-
ré byly předány dětem jako ceny, manželům Mechlovým z Cykloservisu Mechl, 
kteří také věnovali hezké ceny nejlepším, cukrárně Sladká fantazie, která upek-
la všem dětem nádherné perníkové motýlky, paní Bařákové, která věnovala 
výborné frgály, Jirkovi Hanskutovi za skleněné pokladničky, firmě Beskydský 
šindel, který zapůjčil horolezeckou stěnu – Cukrovou homoli - a Laser aréně 
Ostrava, která poskytla poukazy na využití jejich služeb, děvčatům ze studia 
Zdravé Já, které vás vyšetřily zdarma. Dále informačnímu portálu Zubřan a TV 
Beskyd a v neposlední řadě kavárně Tip Café, která se v tropickém dni starala 
nejen o pitný režim všech zúčastněných!! Ještě jednou VELKÉ DÍKY!!!

Pepa Randus

Vzkaz Pepovi… 
Nejvíce se za sportovní den sluší poděkovat autorovi článku samému, a to ne-
jen za to, jak bravurně celý den „odřídil“, přestože cesta k cíli byla velmi po-
dobná brazilské „Dálnici duchů“ -  byla plná výmolů, děr, nerovností a míst, 

kde vlastně cesta schází úplně a projíždí se pralesem! Každopádně se svým 
týmem zdárně dojel až do cíle, byť to pro řidiče nebyla žádná procházka rů-
žovým sadem… 
 

Za celý tým ti děkujeme, Pepo! 

Čokoládová trepka ve výsledcích 
Před dvěma roky, kdy atletický víceboj Čokoládová trepka vznikl, se soutěže 
zúčastnilo přes čtyřicet dětí ve čtyřech kategoriích a soutěžilo se ve čtyřech dis-
ciplínách. Letos se již zaregistrovalo 157 dětí ve třinácti kategoriích a museli 
jsme ubrat jeden běh, abychom stihli tento závod ukončit před slavnostním 
zahájením Brazilských her. 

Boje to byly urputné pod žhavým slunečným nebem a my vám přinášíme 
výsledky nejlepších tří v každé kategorii. Nutno dodat, že letos byli vítězové 
všichni, kdo se Čokoládové trepky zúčastnili – děti, rodiče i pořadatelé, kteří 
zvládli svůj závod v tropické aréně!! A možná i tím horkem došlo k jedné chy-
bě při počítání výsledků a my jsme nesprávně vyhlásili kategorii Kluci 2003-
2004. Tímto se Kubovi Cibulcovi a jeho rodičům moc omlouváme a udělujeme 
v této kategorii dvě první místa!! Na výsledky na dalších místech se můžete 
podívat na stránkách http://sport.mesto-zubri.cz/ a www.mesto-zubri.cz. 

Kluci 2011-2013         Holky 2011-13
1. Michal Šimurda           1. Kristýna Švecová  
2. Prokop Orság                2. Natálie Žáčková     
3. Vilém Krupa                3. Anna Minarčíková

Kluci 2010                      Holky 2010      
1. Jakub Randus             1. Johana Krupová
2. Adam Orság                   2. Amálie Cibulcová
3. Jan Machala                 3. Jolana Orságová

Kluci 2009                      Holky 2009
1. Filip Mikulenka           1. Beata Mičolová
2. Marián Pavlica            2. Kreuszelová Andrea
3. Lukáš Slanina              3. Izabela Kretíková
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Pořadí:
1. Fuchse Berlín
2. Nettelstedt-Lübecke
3. SC Magdeburg
4. HC Zubří
5. Empor Rostock atd.

Trenéři a vedoucí: Randýsek Tomáš, Skýpala Stanislav, Mika Jiří
 

Mladší žáci se zúčastnili turnaje díky podpoře města Zubří a Zlínského 
kraje! Děkujeme za podporu!

Jakub Šimurda

Mistrovství ČR v ESG dětských kategorií 
Jarní soutěžní sezóna zuberských gymnastek měla své zakončení v neděli 24. 
5. 2015 v Olomouci. Proběhla tu nejvrcholnější soutěž dětských kategorií – 
Mistrovství České republiky ve společných skladbách estetické skupinové 
gymnastiky. Naše tři dětské kategorie bojovaly na závodním koberci s družstvy 
z celé České republiky. Byly mocně podporovány svými rodiči ve žlutých zuber-
ských tričkách s trumpetkami a chrastítky, což jim dodalo sílu a jejich výkony 
byly opravdu skvělé. Nejlépe si vedlo družstvo 8 – 10 let, kterému se podaři-
lo získat bronzovou medaili. Také další dvě kategorie 8 let a ml. a 10 - 12 let 
chválíme za snaživý výkon a jejich umístění těsně pod stupni vítězů byla v silné 
celorepublikové konkurenci velmi cenná.
Pro družstvo juniorek to byla poslední zkouška před mistrovstvím světa, které 
proběhne na Faerských ostrovech, kde budou spolu s Mantilou Brno a Velkým 
Týncem reprezentovat ČR.

ESG Cup 2015  přinesl Zubří 4 poháry
V neděli 24. 5. 2015 v Olomouci také vyvrcholil svým posledním pátým závo-
dem seriál soutěží v estetické skupinové gymnastice ESG Cup 2015. Pro zu-
berské gymnastky to znamenalo ocenění za celou jarní soutěžní sezónu.
Všechna 4 závodní družstva pilně trénovala, upravovala své závodní skladby, 
zdokonalovala choreografie i zalepovala místa nemocných nebo zraněných 
závodnic. V celkové rekapitulaci 5 závodů v Zubří, Brně, Praze, Opavě a Olo-
mouci patří mezi nejúspěšnější družstva v republice, o čemž svědčí 3 stříbrné 
a 1 bronzový pohár v celkovém hodnocení ESG Cupu 2015.

Celkové výsledky v ESG Cupu 2015:
Děti 8 let a ml.     3. místo

Trenérka: Renata Bechná; Michaela Radová, Eliška Hrachovcová, Agáta Ba-
rošová, Natálie Benová, Štěpánka Cibulcová, Nela Fiedlerová, Eliška Kanto-
rová, Karolína Trojáková, Natálie Švecová.  
Děti 8  – 10 let 2. místo

 Trenérka: Adéla Zedníčková; Michaela Šimurdová, Táňa Nečyporuková, Te-
reza Mizerová, Markéta Křivová, Klára Mikulenková, Adéla Fiedlerová, Eva 
Holubová, Pavlína Žemlová, Alžběta Mizerová, Alžběta Petřeková.

Kluci 2008                      Holky 2008
1. Štěpán Ondruch            1. Štěpánka Cibulcová
2. Filip Lukašík                2. Natálie Benová
3. Tomáš Urban                3. Natálie Švecová

Kluci 2007                        Holky 2006-2007
1. René Bayer                   1. Adéla Fiedlerová
2. Filip Mach                    2. Šárka Kašparová
3. David Gašpar                3. Tereza Mizerová

Kluci 2005-2006               Holky 2003-2005
1. Filippos Dimitriadis     1. Neli Mičolová
2. Petr Bumbala                 2. Nečyporuková Taťána
3. Daniel Rada                  3. Nikol Šuplerová 

Kluci 2003-2004 
1. Marek Diviš, Jakub Cibulec 
2. Alexandr Paťava 
3. Martin Zeman 

Pepa Randus

Autoři fotek k článkům o sportovním dnu: Pepa Randus, Lenka Přečková, Ště-
pán Krupa a další.

Projekt „Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“, 
který byl realizován v roce 2010, byl spolufinancován Evropskou unií z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci podpory z Regionálního ope-
račního programu Střední Morava. Více se o tomto projektu můžete dozvědět 
na webových stránkách ROP Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.

Úspěch mladších žáků ve Schwerinu 
Pěkného úspěchu dosáhli naši mladší žáci  na velkém mezinárodním turnaji 
v německém Schwerinu. Loňské vítězství sice neobhájili, ale i tak je 4. místo 
v konkurenci 20 německých družstev velmi dobrým výsledkem. Účastníky vý-
borně zorganizovaného turnaje byly totiž i vyhlášené školní házenkářské aka-
demie z Magdeburgu, Berlína, Lipska, Rostocku či Lübecku, kde se dle slov 
jejich trenéra věnuje házené na škole neuvěřitelných 1500  žáků…
Naše družstvo vyhrálo s přehledem základní skupinu a ve čtvrtfinále přehrálo 
HC Empor Rostock 10: 8. V semifinále jsme však nestačili na tým Nettelstedt-
-Lübecke (11:16) a na závěr jsme odehráli náš nejlepší zápas s SC Magdeburg. 
Po velkém boji a dramatické koncovce jsme podlehli svému sokovi o 1 branku 
(10:11).
Součástí zájezdu malých házenkářů byla i návštěva starobylého přístavního 
města Wismar a krásného zámku ve Schwerinu.
Všechny hráče je nutno pochválit za vzornou reprezentaci klubu i města Zubří.
Sestava: Cibulec Jakub, Vlk Štěpán, Zeman Jiří, Cabák Štěpán, Pšenica Ma-
rek, Svoboda Vojtěch, Randýsek Tomáš, Havran Matěj, Románek Jakub, Fiala 
Štěpán, Skýpala Tomáš, Adam Martin, Krupa Ondřej, Jurajda Jonáš.

Výsledky :
HC Zubří - Bramsdteter 13:5
HC Zubří – ESV Schwerin 11:7
HC Zubří – VFL Potsdam 8:2
HC Zubří – DHFK Leipzig  20:13
HC Zubří – Empor Rostock 10:8 (čtvrtfinále)
HC Zubří – Nettelstedt-Lübecke 11:16 (semifinále)
HC Zubří – SC Magdeburg 10:11 (o 3.- 4.místo)
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Děti 10  – 12 let 2. místo
Trenéři: Hana Šírová, Kryštof Havel; Kateřina Vrátilová, Eliška Jurajdová, 
Eva Stružková, Hana Fryšová, Denisa Vaculínová, Denisa Mikulenková, Bára 
Kachtíková, Anna Pernicová, Terezie Románková.
Juniorky  2. místo

Trenérky: Hana Šírová, Jana Šírová; Daniela Martinková, Dominika Chudáč-
ková, Karolína Davidová, Klára Chlápková, Valentina Havlová, Barbora Cábo-
vá, Sára Bambuchová.

 

Blahopřejeme k medailím, děkujeme za skvělou reprezentaci našeho oddílu 
a do příští závodní sezóny přejeme všem gymnastkám hodně úspěchů. Záro-
veň bych chtěla poděkovat všem trenérkám našeho oddílu za náročnou práci, 
kterou pro zuberskou gymnastiku dělají, také všem rodičům závodnic za pod-
poru a ochotu a všem sponzorům a přátelům moderní gymnastiky v Zubří. 

Gabriela Cábová

Zuberské gymnastky na Mistrovství světa 
na Faerských ostrovech v Tórshavnu 
(pokračování z titulní strany)

Pro nás Středoevropany zní Faerské ostrovy docela exoticky, a i když leží ně-
kolik stupňů od polárního kruhu a žádné sluncem zalité a vyhřáté pláže tam 
nemají, pobyt tak daleko na severu byl pro nás opravdu neopakovatelným zá-
žitkem. Faerské ostrovy (nazývány také „Ovčí ostrovy“) leží v severním Atlan-
tickém oceánu na jihozápadním okraji Norského moře v polovině cesty mezi 
Islandem a Norskem a jsou autonomní částí Dánska. 
Pro naše juniorské družstvo ze Zubří to byla již pátá účast na závodu světové 
úrovně a děvčata na něj odjížděla s nelehkým cílem. Chtěla vylepšit své umístě-
ní z předchozích dvou mistrovství světa, opět si vyzkoušet závod ve velmi silné 
světové konkurenci a nezklamat při reprezentaci ČR a svého města.
Cesta zuberských gymnastek na tento šampionát byla dlouhá a náročná. Za-
čala trénováním hned v září, pokračovala kvalifikačním závodem v únoru a po-
tvrzena byla 28. března 2015 mistrovstvím ČR v Zubří, kde družstvo juniorek 
TJ Gumárny Zubří získalo stříbrné medaile a spolu s dalšími dvěma družstvy si 

vybojovalo postup na mistrovství na Faerských ostrovech. 
Společná fotografie - zleva: trenérka Jana Šírová, Dominika Chudáčková, Daniela Mar-
tinková, Barbora Cábová, Klára Chlápková, Valentina Havlová, Karolína Davidová, 
Sára Bambuchová, trenérka Hana Šírová

Náš tým ve složení Sára Bambuchová, Barbora Cábová, Karolína Davidová, 
Valentina Havlová, Klára Chlápková, Dominika Chudáčková, Daniela Martin-
ková, trenérky Hana a Jana Šírovy a vedoucí družstva Gabriela Cábová tedy 
odletěl ve středu 3. června z pražského letiště hned brzy ráno do Kodaně, kde 
bylo mezipřistání s krátkou prohlídkou královského města. 
Ihned po večerním příletu do Vagaru na nás dýchla severská atmosféra. Celá 
česká výprava se přesunula autobusy na největší z 18 ostrovů Streymoy 
do hlavního města Tórshavn. S výkladem do mikrofonu autobusu jsme pro-
jížděli opuštěnými silnicemi, kolem nás kamenité a zelené kopce s mnoha 
vodopády a typicky všude volně pobíhajícími ovcemi. Ubytovali nás ve škol-
ním internátu, kde naše družstvo spolu s ostatními 34 českými závodnicemi 
a závodníky spalo v tělocvičně. 
Čtvrtek byl určen k odpočinku a prohlídce hlavního města Tórshavn. Označení 
„hlavní město“ je možná až moc honosné a rozhodně si pod tím nepředsta-
vujte nic velkého. Je to takové malé městečko na jihu ostrova, kde je přístav, 
hezké staré město s barevně natřenými domečky a se střechami po faersku 
porostlými trávou. Všude jsme potkávaly velmi milé a usměvavé domorodce. 
Odpoledne nás čekal výlet krásnou historickou plachetnicí kolem ostrova 
Nólsoy s výhledy na úžasné útesy a oceán. A protože jsme sportovci, den jsme 
zakončily malým kondičním tréninkem.
Po krásném volném slunečném dnu plném zážitků začala konečně příprava 
na závod. Páteční odpolední oficiální trénink probíhal již před zraky všech 
nominovaných rozhodčích (závod rozhodovalo 12 mezinárodních rozhodčích 
pro juniorskou kategorii a 12 pro seniorskou kategorii. Česko mělo zastoupení 
po jedné rozhodčí v obou kategoriích.) 
Nasledující sobotní den byl už jen závodní. Po slavnostním nástupu se holky 
chystaly na své předvedení na závodní ploše jako 7. v pořadí juniorské katego-
rie, která se střídala se seniorskou. Více než tříhodinová rozcvičovací příprava 
v přeplněné a nervózní moderní tréninkové hale byla důsledná. Trenérky si své 
svěřenkyně chválily, že byly celý den soustředěné a motivované. Holky vyšly 
na koberec lehce nervózní, ale s dobrým pocitem, že pro tento závod udělaly 
vše, co bylo v jejich silách. Svou sestavu na píseň „Hit the road Jack“ od Raye 
Charlese zacvičily velmi dobře. Na závodním koberci vypadaly přesvědčivě 
a profesionálně. Úsměv na tvářích holek i trenérek svědčil o tom, že se jim 
sestava povedla. I diváci v hledišti je odměnili velkým potleskem. A pochvala 
prezidentky Českého svazu ESG za projev a odhodlání velmi potěšila celý tým.
Po celou dobu své přípravy se družstvo potýkalo s nemocemi a úrazy, a proto 
si zaslouží více než v minulých letech obrovskou pochvalu za morální vlast-
nosti a vůli, které děvčata mají. Právem jsem na ně a na trenérky hrdá a opět 
se musím poklonit a smeknout před jejich neúnavnou pílí. Musím poděkovat 
za nekonečně velkou práci, dřinu a úsilí, které celý tým odvádí. Vím, že život 
sportovce je nejen o skvělých a výborných okamžicích, ale také o smůle i ne-
štěstí. Po trošku nešťastném startu ale holky tento svůj velký závod zvládly 
výborně a všem, kteří měli možnost zhlédnout závod on-line, určitě umožnily 
zažít krásný pocit ze své reprezentace. Jejich účast na Mistrovství světa v Tór-
shavnu a 17. místo je krásným zakončením soutěžní sezóny 2015. 
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Závod, který se běžel v rámci celorepublikového běžeckého seriálu Agrofert 
Run 2015, byl vrcholem jarní přípravy. Nyní pokračujeme účastmi v seriálech 
závodů Frenštátského běžeckého poháru a Valašské běžecké tour.

Oddíl lyžování před závodem  Agrofert Run Desítka okolo komína

Oddíl lyžování

Stolní tenis Zubří 
Sérii posledních turnajů a přeborů skončila sezóna 2014/2015. Kluci se účast-
nili okresních a krajských turnajů, které se hrály od Hluku na Moravě až po 
Horní Bečvu.  
Ve svých soutěžních kategoriích většinou končili v první polovině startovního 
pole. Mezi nejlepší výsledky patří 3. místo v okresním přeboru družstev star-
ších žáků, kde hráli ve složení - Marek Kantor, Tobiáš Krupa a Milan Pupík.
Teď bude následovat několikaměsíční letní soutěžní přestávka, ve které bude-
me intenzivně trénovat, abychom se na podzim mohli úspěšně zapojit do ko-
lotoče soutěží  a turnajů.

Konečné pořadí v okresních turnajích pro sezónu 2014/2015:  

Kategorie - Open - 46 soutěžících
Starší žáci – 29 soutěžících 
18. KRUPA  Tobiáš  9. KRUPA  Tobiáš 
20. PUPÍK Milan  12. PUPÍK  Milan 
30. KOLEČEK Lukáš  18. KANTOR Marek 
31. KANTOR Marek  29. PUPÍK Ondřej 
44. PUPÍK Ondřej     
Mladší žáci – 20 soutěžících     
5. PUPÍK  Milan     
18. PUPÍK Ondřej     

Za Stolní tenis Zubří - Pupík Milan

 

Ihned po závodu spolu s trenérkami

(Umístění všech družstev ČR: juniorky – 12. místo SK MG Mantila Brno, 17. 
místo TJ Gumárny Zubří, 20. místo TJ Sokol Velký Týnec; seniorky – 12. místo 
TJ Sokol Velký Týnec, 17. místo SK MG Mantila Brno, 22. místo SK Trasko 
Vyškov.)
Všechno někdy končí, a tak i náš pobyt daleko na severu Evropy na Faerských 
ostrovech je už za námi. 
Naši cestu na světový šampionát bychom nemohli uskutečnit bez finančních 
příspěvků sponzorů. Poděkování patří MĚSTU ZUBŘÍ, ZLÍNSKÉMU KRAJI 
a paní radní Mgr. Taťáně Valentové Nersesjan, která převzala záštitu nad druž-
stvem juniorek a jejich účastí na MS. Dále bychom chtěli poděkovat našim 
velkým sponzorům: ROBE LIGHTING, G. D. B., KSK SYSTEM, DIOFLEX, 
ŠTEC SVT, MTT, BUKOS, ZIKO SANACE, EP ROŽNOV, ON SEMICON-
DUCTOR, MĚŘENÍ a REGULACE, SEPAS, HUSQVARNA, CS CABOT, 
MERCURY, Petr Holiš, Miroslav Chuděj, MUDr. Janíková, MUDr. Dvořák,  
MUDr. Janírková, MUDr. Kozielská, MUDr. Hutyrová, rodiče závodnic. 
Nakonec bych chtěla za oddíl moderní gymnastiky ještě jednou mockrát podě-
kovat děvčatům za krásnou a důstojnou reprezentaci města Zubří, Zlínského 
kraje a ČR, trenérkám za náročnou přípravu družstva, rodičům závodnic za je-
jich podporu a dále také všem, kteří se jakoukoli pomocí podíleli na náročné 
přípravě na tento velký závod a všem příznivcům zuberské gymnastiky. 
Odkaz na záznam ze závodu: 
http://kvf.fo/netvarp/sv/2015/06/06/hm-estetiskum-fimleiki 
(družstvo TJ Gumárny Zubří cvičí v čase 1:32:00), 
více fotografií na http://www.rajce.net/a11472928. 

Za oddíl moderní gymnastiky Mgr. Gabriela Cábová

Lyžaři úspěšní v „Běhu okolo komína“ 
Ve Valašském Meziříčí před branami podniku DEZA se konal již tradiční zá-
vod v silničním běhu – Běh okolo komína. Za náš oddíl startovalo 28 závodní-
ků a ve startovním poli čítajícím přes 1500 účastníků jsme byli nejpočetnější 
skupinou. Pro dětské a dorostenecké kategorie byly připraveny tratě v délkách 
200, 300, 600 a 1000 metrů. Hlavní závod byl dlouhý 10 km a zajímavostí této 
trasy bylo, že vedla přes chemičku Deza.  V nových oddílových tričkách jsme 
vybojovali celkem 5 umístění na stupních vítězů a i ti, co se nedostali na příčky 
nejvyšší, podali velmi kvalitní výkony. 
Největší štěstí měli a na stupně nejvyšší se postavili starší dorostenka Iva 
Kaštovská a dorostenec Dominik Konečný. Druzí skončili mladší žák Martin 
Volný a mladší dorostenka Markéta Barošová a ve stejné kategorii se na bron-
zovou příčku postavila Barbora Petřeková. Na desetikilometrové trati dosáhla 
nejlepšího umístění ve své kategorii žen Petra Holišová, která doběhla na sed-
mém místě. Z mužů byl nejlepší náš nový člen Tomáš Vrátný s časem 40:59, 
což stačilo na 53. místo v absolutním pořadí z více jak pěti set závodníků. Po-
drobné výsledky najdete na našich webových stránkách. 
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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.

ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH
St 13. 5. 2015    muži „A“    
Sokol  PODLESÍ  -  FC  ZUBŘÍ “A“        1:0   (pol.: 0:0)
Ne 17. 5. 2015   ml. přípr.  T U R N A J  v Zubří                              
FC  ZUBŘÍ  -  FC  DOLNÍ  BEČVA       2:3   (pol.: 1:2)
Branky: 2x Adam Koleček
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  VAL. BYSTŘICE   10:4 (pol.:  7:1) 
Branky: 3x Adam Koleček, 2x Karel Diviš, Filip Mach, Jakub Majer, Dominik 
Lacina, Jakub Mach, Lukáš Mikulenka 
Ne 17. 5. 2015   ml. žáci      
Sokol  PODLESÍ  -  FC  ZUBŘÍ       14:1(pol.: 8:0)
Branka: Tomáš Zeman
Ne 17. 5. 2015  muži „B“     
TJ  KLADERUBY  -  FC  ZUBŘÍ “B“       7:3   (pol.: 5:2)
Branky: 2x Michal Majer, Tomáš Lojkásek
Ne 17. 5. 2015  muži „A“     
SK  PODKOP. LHOTA  -  FC  ZUBŘÍ “A“  0:1   (pol.: 0:1)
Branka: Radek Bortl
Út 19. 5. 2015  st. přípr.        
FC  ZUBŘÍ  -  FK  VIGANTICE            3:7   (pol.: 0:2)
Branky: 2x Adam Rádsetoulal, Petr Bumbala
So 23. 5. 2015 ml. přípr.  T U R N A J      v Rožnově (UT)                      
FC  ZUBŘÍ  -  FC  ROŽNOV „A“     4:0   (pol.: 2:0)
Branky: 3x Adam Koleček, Karel Diviš
FC ZUBŘÍ  -  FC  ROŽNOV „B“               4:2   (pol.:b2:1)                                                             
Branky: 2x Karel Diviš, Dominik Lacina, Adam Koleček
FC  ZUBŘÍ  -  FK  VIGANTICE                 4:2   (pol.: 2:1)
Branky: 2x Adam Koleček, Dominik Lacina, Karel Diviš
So 23. 5. 2015 muži “B“     
FC  ZUBŘÍ „B“  -  Sokol  CHORYNĚ “B“ 4:0   (pol.: 1:0)
Branky: Jakub Borák, Jiří Němec, Marek Mičkal, Michal Blabla
Ne 24. 5. 2015 st. přípr.       
TJ  VIDČE  -  FC  ZUBŘÍ                    9:4   (pol.: 4:2)
Branky: 2x Petr Bumbala, 2x Adam Rádsetoulal
Ne 24. 5. 2015 muži “A“      
FC  ZUBŘÍ „A“  -  TJ  ŠTÍTNÁ n/Vl    0:0   (pol.: 0:0)
(na pokutové kopy : 5 : 4)  
St 27. 5. 2015  ml. žáci        
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  HUTISKO                2:4   (pol.: 0:3)
Branky: 2x Juri Pfeifer
Ne 31. 5. 2015 ml. přípr. T U R N A J  v Zubří     
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  VAL. BYSTŘICE    10:0 (pol.: 4:0)
Branky: 6x Karel Diviš, 3x Adam Koleček, Dominik Lacina
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  ZAŠOVÁ          4:4   (pol.: 1:2)
Branky: 3x Adam Koleček, vlastní
FC  ZUBŘÍ  -  FK  VIGANTICE                  2:2   (pol.: 1:0)
Branky: Karel Diviš, Martin Holub
Ne 31. 5. 2015 ml. žáci        
Sokol  CHORYNĚ  -  FC  ZUBŘÍ               2:5  (pol.: 2:1)
Branky: 2x Jaroslav Poruba, 2x Juri Pfeifer, Tomáš Zeman
Ne 31. 5. 2015 muži „B“     
Sokol  MIKULŮVKA  -  FC  ZUBŘÍ „B“    2:9   (pol.: 0:6)
Branky: 3x Michal Blabla, 2x Karel Drda, 2x Viktor Bublík, Michal Majer, Jiří Drda
Ne 31. 5. 2015 muži „A“     
TJ  VAL. MEZIŘÍČÍ „B“ - FC  ZUBŘÍ „A“ 5:0   (pol.: 2:0) 
Út 2. 6. 2015   st. přípr.        
FC  ZUBŘÍ  -  SK  HRACHOVEC            13:4 (pol.: 7:1)
Branky: 4x Tomáš Zeman, 4x Petr Bumbala, 3x Adam Koleček, Josef Mach, 
Lukáš Mikulenka 
So 6. 6. 2015   muži „B“     
FC  ZUBŘÍ „B“  -  TJ  HOR. BEČVA „B“ 11:1 (pol.: 7:0)

Branky: 5x Michal Blabla, 2x Miroslav Škrobák, Michal Majer, Jiří Němec, 
Viktor Bublík, vlastní
Ne 7. 6. 2015  ml. přípr.   T U R N A J na Dolní  Bečvě   
FC  ZUBŘÍ  -  FC  DOL. BEČVA              4:5    (pol.: 2:3)
Branky: 2x Lukáš Mikulenka, 2x Adam Koleček
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  HOR. BEČVA        3:5    (pol.: 1:3)
Branky: 2 x Lukáš Mikulenka, Adam Koleček
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  VAL. BYSTŘICE       4:4    (pol.: 2:1)
Branky: 3x Adam Koleček, Lukáš Mikulenka 
Ne 7. 6. 2015  muži „A“      
FC  ZUBŘÍ „A“  -  FC  BRUMOV „B“   1:1   (pol.: 1:1)
Branka: Libor Raždík     (na pok. kopy 5:4)
Po 8. 6. 2015  st. přípr.        
FC  ROŽNOV  -  FC  ZUBŘÍ        6:0   (pol.: 1:0)
Út 9..015        ml. žáci         
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  VAL. MEZIŘÍČÍ         1:8   (pol.: 0:4)
Branka: Adam Rádsetoulal 

M. Bartoň

PLÁN  TURISTICKÝCH  AKCÍ  červenec a srpen  2015
i pro příznivce turistiky

Ne 5. července Zubří  -  Rožnov p/R  -  Pustevny  -  Radhošť  -  Rožnov
          13 km            vlak:  Zubří nádr.    7.29  -  Rožnov
                                bus:  Rožnov         8.15  -  Pustevny

So 11. července Zubří  -  Rožnov p/R  -  Bumbálka  -  Masarykova chata   
  -  Kmínek  -  Bobek  -  Bílá
        14 km               vlak:  Zubří nádr.  7.29  -  Rožnov p/R          
                    cyklobus: Rožnov   8.15  -  Bumbálka

So 15. srpna            Zubří  -  Rožnov  -  Pustevny  -  Martiňák  -  Mečůvka  
  -  Horní Bečva,  Valaška
        12 km              vlak:  Zubří nádr.     7. 29  -  Rožnov p/R
                                bus:  Rožnov p/R     8.15  -  Pustevny

So 22. srpna           AUTOTURISTIKA:   Velká Čantoryje – rozhledna  -  
  prales Mionší
                               Odjezd  z  parkoviště  u  TESCA  v  7.00 hod.

So 29. srpna         Zubří  -  Rožnov  -  Černá hora, chata Mír  -  Dolní 
  Bečva, přes Bučník  -  Rožnov
      10 km             vlak:  Zubří nádr.   7.29  -  Rožnov

Dne 27. června 2015 se koná tradiční fotbalový turnaj 
v mini kopané

11. ročník Horní konec „CUP“
na hřišti u Pohostinství pod Obecníkem 

(turnaje se účastní družstva o 5 hráčích – 4 + 1)

Začátek turnaje v 9.00 hod. Po ukončení turnaje diskotéka.
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