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Velikonoční pozdrav
Velikonoce jsou ústřední svátky všech křesťanů: celé 

jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a osla-
vení Ježíše Krista. A účast na Ježíšově vítězství a oslavení 
získává člověk skrze křest. Pak je docela pochopitelné, že 
jedním z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípra-
vy katechumenů (dospívajících či dospělých osob, kteří si 
přejí být pokřtěni) na křest. Pro ostatní věřící je tato doba 
přípravou na obnovu křtu o Velikonocích. 

Velikonocům předchází postní období. Půst chápeme 
často jako odpírání si pokrmu. Případně se ještě trochu 
víc snažíme omezit nějaké špatné návyky a podobně. 
Toto období je však i příhodným časem k obnovení chá-
pání křesťanského života jako velkého putování do domu 
Otcova. Začíná na Popeleční středu udělováním „popel-
ce“ - znamenání popelem na hlavě s výzvou: „Obraťte se 
a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Těmito slovy započal Ježíš 
své poslání na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uve-
dl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán 
spásy (záchrany) pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí 
a k němu směřují. Bohužel někdy přisuzujeme Bohu své 

pocity. Proto máme dojem, že Bůh je s námi nespokojen, 
že je tvrdý, mrzutý, lhostejný, prostě takový, jací bychom 
byli na jeho místě my. Toto mínění v nás zabíjí naději, víru, 
lásku a život vůbec... Celé Zjevení nám však říká, že Bůh 
není jako my. Je Otec, původce lásky. Právě o tomto mlu-
ví Ježíš v podobenství o milosrdném otci a marnotratném 
synu (srov. Lk 15,11). Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje 
každému z nás. Svou láskou nás naplňuje ale do té míry, 
jak se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc má možnost 
změnit náš život. 

I závěr postní doby prožijme s pokorným srdcem před 
Bohem. Nechejme se Bohem milovat, upevněme či obnov-
me své přátelství s ním a pak nás může naplnit velikonoční 
radost.

P. Karel Janečka, farář

Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektro pí 
Janošcová u Tesca, trafika u pošty, Jednota střed, Jednota Horní konec, Jednota Staré Zubří, 
Coop Jednota střed, Coop Staré Zubří. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta 
u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.
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Společenská kronika občanů v Zubří

MÚ Zubří informuje

Narození
Jan Onderka
 

Jubilanti
Jiří Koleček   80 let
Jaroslav Petřvalský 80 let
Karel Rajnoch  80 let
Zdeněk Zátorský  80 let
Olga Tovaryšová  85 let
Josef Polách  95 let

Úmrtí
Amalie Nohavicová
Mgr. Jaroslav Malík

upozornění pro novopečené rodiče:
Upozorňujeme maminky a tatínky, že pokud chtějí prostřed-
nictvím Zuberských novin informovat o narození svých 
dětí, je nutné vyplnit „Souhlas se zveřejněním v Zuberských 
novinách.“ Tento je k dispozici na matrice MěÚ, případně 
v kanceláři Klubu Zubří. Vyplněný formulář můžete odevzdat 
rovněž na matrice nebo v kanceláři Klubu Zubří.

Vzpomínáme

Měl jsi nás rád, chtělo se Ti žít,
přišla zlá nemoc a Tys musel odejít.
Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstane jen... 

S bolestí v srdci oznamujeme všem pří-
buzným, přátelům a známým, že nás navždy 
opustil náš manžel, tatínek, syn, bratr, švagr 
a strýc, pan 

Zdeněk Pavelka.
Zemřel náhle v pátek 9. března 2012 ve 

věku 31 let.
S naším drahým jsme se rozloučili dne 14. 3. 2012 v úzkém 

rodinném kruhu v Zubří.
Za zarmoucenou rodinu manželka Zdenka, dcery Kateřina 

a Terezka, rodiče Jindřich a Zdenka, bratr Jindřich s rodinou, 
bratr Jiří s manželkou a ostatní příbuzní.

„Kdo v srdcích žije -  neumírá.“

Dne 9. 3. 2012 si připomeneme 18 let od 
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka  
a dědečka, pana 

Štěpána Mizery.
S láskou stále vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

blahopřání
Dne 10. 4. se dožívá krásného jubilea 80 let paní 

drahomíra Juříčková.
Tímto jí přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a Boží-

ho požehnání.
Přeje celá rodina.

Jen jednou v roce přijde den
Slavnější než dny jiné,
V němž se pak člověk zamýšlí,
Jak život rychle plyne.

Ať ještě mnohý rok se k těm Tvým létům přidá,
Štěstí, zdraví a pohoda, to vše ať se střídá.

Z usnesení 32. schůze Rady města Zubří 
konané dne 20. 02. 2012

Jmenování člena Muzejní rady
RM jmenuje paní Zdeňku Hrachovcovou, 756 54 Zubří, člen-

kou Muzejní rady Města Zubří. 

dotace z rozpočtu města do 50.000,- Kč:
RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří 
na rok 2012:
a)  Římskokatolická farnost Zubří - Schola, Zubří, PSČ 756 54, 

15.000 Kč, 
b)  Dechová hudba Zubřanka, občanské sdružení, Zubří, PSČ 

756 54, 12.000 Kč,
c)  Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

a mládeže, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, 20.000 Kč,
d)  Rodinné a mateřské centrum Rarášek-Zubří, Zubří, PSČ 

756 54, 17.000 Kč, 
e)  Domov Jitka, o. p. s., Vsetín, PSČ 755 01, 2.000 Kč, 

Čas neúprosně letí a vzpomínky zůstávají.

Dne 22. března 2012 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka 
a bratra, pana 

Jaroslava Nohavici.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 27. 3. 2012 by se dožil pan 
Vojtěch Pernica

72 let a zároveň 2. 4. 2012 uplynou 3 roky, co 
nás navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Alena, 
syn Vojta, snacha Romana a vnoučata Jakub 
s Lucií.

f)  Charita Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01,  
5.000 Kč, 

g)  Diakonii ČCE – hospic CITADELA, Valašské Meziříčí, PSČ 
757 01, 40.000 Kč, 

h)  Jiří Krupa, vydavatelské činnosti, Zubří, PSČ 756 54, 
2.000 Kč, 

i)  Český svaz včelařů, o. s., základní organizaci Zubří, Zubří, 
PSČ 756 54, 5.000 Kč, 

j)  MS Českého červeného kříže Zubří I - dolní, Zubří, PSČ 
756 54, 5.000 Kč,

k)  MS Českého červeného kříže Zubří II – horní, Zubří, PSČ 
756 54, 5.000 Kč,

l)  MS Českého červeného kříže III - Staré Zubří, Zubří, PSČ 
756 54, 5.000 Kč, 

m)  Klub žen při Českém svazu žen – místní výbor Zubří, Zubří, 
PSČ 756 54, 5.000 Kč,

n)  Myslivecké sdružení Březovec Zubří, o. s., Zubří, PSČ 
756 54, 5.000 Kč,

o)  ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, 
5.000 Kč, 

p)  Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Vsetín, 
PSČ 755 01, 1.000 Kč, 

q)  Sbor dobrovolných hasičů Zubří, Zubří, PSČ 756 54, 
5.000 Kč, 

r)  Nadační fond Základní školy Zubří, Zubří, PSČ 756 54 Zubří,  
35.000 Kč, 

s)  Nadační fond ZŠ praktické Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov 
pod Radhoštěm, PSČ 756 61, 2.000 Kč,

t)  Jezdecký klub Zubří, Zubří, PSČ 756 54, 15.000 Kč, 
u)  Modelářský klub SMČR Zubří, Zubří, PSČ 756 54, 20.000 Kč, 
v)  Svaz diabetiků ČR, územní organizace Rožnov p.R., Rožnov 

pod Radhoštěm, PSČ 756 61, 2.000 Kč, 
w)  ZO AVZO Gumárny Zubří – střelecký klub, Zubří, PSČ 

756 54, 5.000 Kč,
dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem pří-
slušných smluv.

termínovaný vklad
a)  RM schvaluje založení termínovaného vkladu u Artesa, spo-

řitelní družstvo, Praha 1, PSČ 110 00, ve výši 2.500.000,- Kč 
se splatností 6 měsíců a pověřuje starostu města podpisem 
příslušné smlouvy;

b)  RM schvaluje založení termínovaného vkladu u Evropsko-
ruská banka, a. s., Praha 5, PSČ 150 00, ve výši 2.500.000,- 
Kč se splatností 6 měsíců a pověřuje starostu města podpisem 
příslušné smlouvy.

Smlouva – veřejná služba – Úřad práce ČR 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu ve-

řejné služby s Úřadem práce České republiky, Praha 2, PSČ 
128 00, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Nebytové prostory domu služeb – podnájem
– udělení souhlasu

RM souhlasí s podnájmem části nebytových prostor Domu 
služeb, Zubří, Hlavní 79, PSČ 756 54, pronajatých paní Barboře 
Bolckové, Zubří.

Z usnesení 33. schůze Rady města Zubří 
konané dne 5. 03. 2012

Pd – oprava kanalizace – dodatek č. 1 Sod – EP Rožnov
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

na zpracování projektové dokumentace akce „Oprava kanaliza-
ce v Zubří“ ze dne 25. 11. 2011 s firmou EP Rožnov a.s., Rožnov 

pod Radhoštěm, PSČ 756 61, týkající se změny předmětu díla, 
ceny díla, termínu plnění, a pověřuje starostu města jeho pod-
pisem. 

dramaturgický plán - kulturní akce - II. Q roku 2012
RM schvaluje dramaturgický plán kulturních akcí II. čtvrtletí 

roku 2012 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města 
podpisem příslušných smluv. 

daňového přiznání města Zubří (daň z příjmů pr. osob) 
za rok 2011

RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování a podání da-
ňového přiznání na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací 
období roku 2011 s Ing. Zdeňkou Pobořilovou, daňovou porad-
kyni KDP, Zubří, včetně udělení plné moci k zastupování, a po-
věřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy i plné moci. 

Nájem nebyt. prostor dS - vyhlášení záměru
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových pro-
stor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 
60,27 m2.

Žaloba o určení neplatnosti výpovědi – Ing. Pleva 
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomo-

ci s „Advokátní kancelář Drápal Jiří“, se sídlem Vsetín, PSČ 
755 01, zapsán v ČAK pod ev. č. 00107, ve věci zastupování 
v soudním řízení a u soudního jednání vedeného u Okres-
ního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí, č.j. 19 C 
188/2011-13, o určení neplatnosti výpovědi ze dne 02. 08. 2011, 
včetně dalších úkonů v této věci, a pověřuje starostu města pod-
pisem smlouvy a příslušné plné moci. 

Rekonstrukce nebytových prostor dS – kadeřnictví 
– dodatek č. 1 – E.P.I., s.r.o. 

RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 
02. 02. 2012 na akci „Úprava provozovny kadeřnictví, manikú-
ry, pedikúry a solária v nebytovém objektu Domu služeb, Hlavní 
79, Zubří“ s firmou E.P.I., s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 
756 61, týkající se změny termínu plnění, a pověřuje starostu 
města jeho podpisem.

Z usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Zubří 
konaného dne 08. 03. 2012

ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 8. zasedání ZM 
ze dne 15. 12. 2011 bez připomínek. 

ZM vydává dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší 
OZV č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Mi-
nisterstvem financí.

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří 
na rok 2012 pro:
a)  „Valašský soubor písní a tanců Beskyd, Zubří, 756 54“, 

ve výši 68.000 Kč
b)  „Římskokatolická farnost Zubří, Zubří, 756 54“, ve výši 

100.000 Kč
c)  „Hala Zubří, o. p. s., Zubří, 756 54“, ve výši 870.000 Kč
d)  „Handball club Zubří, Zubří, 756 54“, ve výši 810.000 Kč
e)  „FC Zubří, Zubří, 756 54“, ve výši 160.000 Kč
f)  „Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, Zubří, 756 54“, 

ve výši 250.000 Kč
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g)  „Nadační fond Talent házená – šance pro všechny, Zubří, 
756 54“, ve výši 80.000 Kč

h)  „Tělovýchovná jednota Lesana Staré Zubří, Zubří, 756 54“, 
ve výši 100.000 Kč

i)  „Pečovatelská služba, o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm, 
756 61“, ve výši 79.000 Kč

dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města podpisem pří-
slušných smluv.

ZM deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Vsetín, a. s., která se koná dne 07. 06. 2012, 
pana Jiřího Randuse, starostu města a jako náhradníka Mgr. Ale-
nu Dobšovou, místostarostku.

VydáVáNí obČaNSKÝCh PRŮKaZŮ 
– INFoRMaCE obČaNŮM

Dne 28. 11. 2011 byly zveřejněny na oficiálních stránkách 
města Zubří informace o novele zákona č. 328/1999 Sb. o ob-
čanských průkazech - a ke kterým změnám ve vydávání občan-
ských průkazu od 1.1.2012 dochází.

Z důvodu častých dotazů uvádíme, co to znamená pro ob-
čana našeho města. 

Občanský průkaz vydává podle tohoto zákona obecní úřad 
obce s rozšířenou působností - pro naše občany je k vyřízení 
nejblíže v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 
128.
Občanský průkaz pro patnáctiletého – žádost o vydání lze 
podat 2 dny před dovršením 15 let; má platnost 10 let a už se 
nepředkládá osvědčení o státním občanství dítěte - pro naše 
občany je k vyřízení nejblíže v Rožnově pod Radhoštěm, 
Masarykovo náměstí 128.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladší-
mu 15 let - nahrazuje cestovní pas v rámci Evropské unie, 
má platnost 5 let a správní poplatek činí 50,- Kč. Pro naše 
občany je k vyřízení nejblíže v Rožnově pod Radhoštěm, 
Masarykovo náměstí 128.
V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občan-
ského průkazu vydává i nadále potvrzení o občanském 
průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ma-
triční úřad - pro naše občany je k vydání potvrzení nejblíže 
matriční úřad Zubří, U Domoviny 234.

Marie Žambochová

Zprávy ze školky

PodĚKoVáNí
V průběhu letošní zimy měli předškoláci z MŠ Zubří – Sídliště 

možnost zúčastnit se lyžařského a plaveckého kurzu. My rodi-
če jsme se potom mohli přijet podívat na poslední lekce obou 
těchto kurzů.

Je až neuvěřitelné, jak obrovské pokroky děti za těch pár lekcí 
udělaly. V plaveckém kurzu se z neplavců stali potápěči hledají-
cí na dně bazénu diamanty a vodníčci, kteří byli schopni uplavat 
různými styly několik metrů.

Na lyžařském kurzu zase děti, které stály v pondělí na lyžích 
poprvé, sjely při pátečních závodech bravurně menší i větší kopce.

Ostatní

bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 
Květná neděle 1. 4. – 7:45 a 11:00 hodin, 
Pondělí 2. 4. – 19:10 hodin,
Úterý 3. 4. – 6:30 hodin,
Středa 4. 4. – 19:10 hodin v kapli sv. Ducha,
Zelený čtvrtek 5. 4. – 18:00 hodin, 
Velký pátek 6. 4. – 15:00 hodin, 
Bílá sobota 7. 4. – vigilie 18:30 hodin, 
Neděle Zmrtvýchvstání 8. 4. – 7:45 a 11:00 hodin, 
Velikonoční pondělí 9. 4. – 7:45 hodin. 

VÝRoČNí ValNá hRoMada 
SboRu dobRoVolNÝCh haSIČŮ

V sobotu, dne 7. 1. 2012, se v restauraci Pod Lipůvkou konala 
výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Zubří. Val-
né hromady se tradičně zúčastnili i hosté, a to za město Zubří 
ing. Krupa, za  ČČK dolní sestra Garšicová ml. a Mgr. Janušová, 
za ČČK horní sestra Billová, za SDH Staré Zubří br. Novák, 
za okrsek č. 15 a za výkonný výbor OSH Vsetín člen výkonného 
výboru br. Vlk.

Na programu valné hromady bylo mimo jiné i přednesení 
zprávy o činnosti a hospodaření SDH Zubří za rok 2011 a také 
předávání ocenění vyznamenaným členům a dále členských prů-
kazů nově přijatým členům SDH Zubří.

Sbor dobrovolných hasičů Zubří má k 31. 12. 2011 celkem 
85 členů, a to 2 členy v kategorii 6 – 14 let, 5 členů v kategorii 
15 – 18 let, 9 členů v kategorii 18 – 26 let, 69 členů v kategorii 
nad 26 let.

Průměrný věk členů SDH Zubří je 46,5 roku (oproti roku 2010 
sbor o 1,5 roku omládl). V roce 2011bylo přijato 5 nových členů 
a bylo odhlášeno 7 členů (z tohoto počtu byla 3 úmrtí).

Za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 došlo v katastru města 
Zubří celkem k 11 událostem, které si vyžádaly zásah či asis-
tenci složek IZS (požáry, dopravní nehody, technická pomoc, 
záchrana osob apod.). Z tohoto počtu se jednotka SHD města 
zúčastnila celkem 4 zásahů a mimo katastr města Zubří se zú-
častnila celkem 3 zásahů – z toho dvou zásahů u požáru v Chro-
pyni - firma Rentiva (za účinnou pomoc při likvidaci tohoto mi-
mořádně rozsáhlého a nebezpečného požáru byli členové JSDH 
města oceněni hejtmanem Zlínského kraje, od kterého převzali 
děkovný list a pamětní medaili). V pořadí třetím zásahem mimo 
katastr města bylo hašení požáru travního porostu v městě Rož-
nov p. R. V roce 2011 jsme dále provedli nebo se podíleli celkem 
na 12 akcích, které byly pořádány jak SDH Zubří, tak i městem 
Zubří. Celkový výčet těchto akcí byl uveden na letáčku, který 
byl součástí „Novoročního blahopřání SDH občanům města“. 
Rovněž lze kladně hodnotit rozvíjející se spolupráci s hasiči ze 
Zubří u Trhové Kamenice a s hasiči ze Zubří u Nového Města 
na Moravě. V měsíci červnu byl po odstěhování dnes již bývalé 
členky sboru s. Hoferkové uvolněn dosavadní služební byt v ha-
sičské zbrojnici. Po jednání na MÚ bylo domluveno, že tento 
byt již nebude obsazen, a tyto uvolněné prostory byly předány 
smlouvou  SDH Zubří do užívání. Účastníme se rovněž akcí 
souvisejících se zřízením nových web stránek partnerské spolu-
práce mezi Zubřím a Rosdorfem a to u příležitosti plánovaných 
oslav trvání 20. let partnerství.

ocenění členové :
Čestné uznání Sdh obdrželi dne 7. 1. 2012: 
Tichá Lucie, Gajdošová Daniela, Šubová Kristýna.
Čestné uznání oSh Vsetín obdrželi dne 7. 1. 2012: 
Konečný Dušan, Vašát Matěj, Číp Josef ml.
Čestné uznání KSh Zlín obdrželi dne 7. 1. 2012: 
Klimek František, Krupa Pavel.
Medaili za příkladnou práci obdržel dne 7. 1. 2012:
Kotůlek Josef.
Medaile za zásluhy obdrželi dne 7. 1. 2012:
Hlaváčová Anna, Vovesný Stanislav, Šimurda Josef st.
Medaile za věrnost 10 let obdrželi: 
Petrle Antonín, Dobeš Tomáš.
Medaili za 40 let obdržel: Mičola Rudolf.
Členské průkazy nově přijatých obdrželi: Kotulková Dagmar, 
Hofer Jiří, Drda Vojtěch, Pšenica Miroslav, Koláčková Michela.

  
Do roku 2012 přejeme všem občanům Města Zubří pevné 

zdraví, osobní a rodinnou spokojenost.

Josef Číp
Starosta Sdh Zubří

obNoVENí ČINNoStI MladÝCh haSIČŮ 
V Zubří

Dne 2. 3. 2012 v 16:00 se v hasičské zbrojnici uskutečnil nábor 
dětí do kroužku mladých hasičů. Poté co se více jak desítka dětí 
s rodiči usadila na židličky, přivítal zúčastněné vedoucí kolek-
tivu mladých hasičů Číp Josef ml., představil pomocné vedoucí 
Renatu Petřekovou, Anetu Kovářovou, Matěje Vašáta a zároveň 
se omluvil za nepořádek vzniklý stavebními úpravami hasičské 
zbrojnice. Dětem byla představena náplň kroužku, což je pře-
devším seznámení se s hasičskou technikou a následná práce 
s ní, výlety a exkurze. Děti budou zapojeny do hry Plamen, která 
začíná v září závodem hasičské všestrannosti, jež obnáší střelbu 

Rádi bychom moc poděkovali paní ředitelce za to, že dětem 
tyto kurzy umožnila, a všem učitelkám, které děti na kurzech 
doprovázely, za jejich milou péči a starostlivost, se kterou jim 
pomáhaly překlenout případné obtíže a malé strachy… 

Veliké poděkování patří i všem instruktorům – byli milí, pro-
fesionální a děti toho naučili opravdu hodně!

J. divišová

ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první po-
moci a požární ochrany a překonávání překážky po vodorovném 
laně. Na jaře se pak zúčastní obvodového kola, kde se soutěží 
v různých štafetách a požárním útoku. První plánovaná akce, 
do které se kolektiv mladých hasičů zapojí, bude ,,Pálení čaro-
dějnic“ konané 5. 5. 2012 v prostranství starého házenkářského 
hřiště u Petrohradu. Tréninky po domluvě s dětmi i rodiči budou 
zatím ve čtvrtek v 16:00. Za nepříznivého počasí se nácvik usku-
teční v hasičárně, kde bude pro děti připravena zábava v podobě 
her či procvičování topografie a uzlování. 

Závěrem pak vedoucí kolektivu otevřel diskuzi. Děti si ro-
zebraly přihlášky, které si vzaly domů, některé je vyplnily již 
na místě. Děkujeme všem za účast a případní zájemci se mohou 
na náš trénink, který probíhá každý čtvrtek od 16:00 buď v ha-
sičárně, či na prostranství u Petrohradu, podívat a případně se 
přihlásit.

Sdh Zubří

Na houby KdyKolI
Penízovka smrková

(Strobilurus esculentus)

Penízovka smrková je jedním z prvních jarních jedlých druhů 
hub. Roste od února do května. Vyskytuje se hojně ve smrko-
vých lesích. Vyrůstá ze starých smrkových šišek, většinou z po-
lorozpadlých, ponořených v zemi. Plodničky bývají zbarveny 
do různých odstínů hnědi. Ke konzumaci, nejlépe pro přípravu 
polévek nebo omáček, se hodí jen kloboučky. Ty bývají široké 
průměrně 20 mm, maximálně 40 mm. Abychom probudili jejich 
příjemnou houbovou chuť a vůni, je vhodné je nejdříve podusit 
v trošce tuku.

Penízovka smrková je na první pohled neodlišitelná od jedlé 
penízovky provázkové a mírně hořké, ale jedlé penízovky na-
hořklé. Penízovka provázková i penízovka nahořklá ale rostou 
výhradně z borových šišek. 

Záměna je také možná s nejedlou helmovkou šiškomilnou 
rostoucí na smrkových šiškách stejně jako penízovka smrková. 
Helmovka šiškomilná ale na rozdíl od penízovky smrkové ne-
voní, ale zapáchá.

Penízovka smrková obsahuje glukan, který příznivě působí 
na zdraví člověka. Ten napomáhá udržovat organismus člověka 
v rovnováze a posiluje imunitní systém.

Penízovku smrkovou je prý možné vypěstovat i v květináči. 
Brzy na jaře si z lesa přineste starší smrkové šišky, které na zemi 
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tačí, když náhle bezohledný řidič projíždí, víří prach a nastává 
všeobecný zmatek.

Tak asi začaly problémy související s alejí směřující od síd-
liště k hamerskám rybníkům. Ke cti vedení obce patří dodat, 
že dříve byly vjezdy osazeny dopravní značkou zákazu vjezdu. 
Ty však vydržely jen asi 14 dnů. A pak už docházelo k postup-
né devastaci a rozšiřování komunikace na úkor okolní zeleně.  
Že by řidičům přišla vhod úspora štamprličky benzínu tím, že 
si nepatrně zkrátí cestu? Nelikvidujeme si přírodu podobným 
způsobem i jinde v našem městě ? Zamysleme se spoluobčané.

P. C. (adresa v redakci)

oKÉNKo ZdRaVí
Při své práci jsem v kontaktu s lidmi,  často mě žádají o radu 

nebo pomoc, a to mě přivedlo na myšlenku tyto rady předat co 
nejširšímu okruhu lidí. 

V průběhu roku náš organismus funguje podle určitých bio-
logických hodin a v jednotlivých obdobích jsou některé orgá-
ny zatíženy víc než ostatní. Když se o svoje tělo budeme starat 
podle těchto hodin, můžeme potížím předcházet a budeme mít 
své zdraví ve svých rukou. Zima už se pomalu krátí, všichni 
se natáčíme ke sluníčku jako ty kytičky a těšíme se na příchod 
skutečného jara. Ale toto období je také pro mnohé z nás ve zna-
mení únavy a často i zdravotních obtíží.

Abychom zvládli „jarní“ únavu, musíme se na ni připravit už 
v únoru, kdy jsou nejvíc zatíženy ledviny. Je proto dobré v úno-
ru pít bylinný čaj na podporu funkce ledvin, vlastně vůbec hodně 
pít. 

A nezapomínejme na dostatek hořčíku! Pro dobré vstřebávání 
je nutné, aby byl v kombinaci s vápníkem, nejlépe v přírodní 
formě. Když ho máme v potravě málo, zmáhá nás únava. 

Ale protože březen teprve začal, ještě můžete všechno dohnat! 
V březnu se velké spoustě lidí začíná ozývat žlučník. 
Projevuje se většinou celkem nenápadně, jen častým říháním, 

tlakem nebo bodáním na pravé straně pod žebrem, pálením žáhy. 
Taky se nenechte zmýlit reklamou na nejmenovaný jogurt, kde 
přesně popisují příznaky poruchy funkce slinivky. Ta je velký 
kamarád se žlučníkem a oba společně vás dokážou pozlobit, 
hlavně večer a v noci.  A opravdu vám nepomůže dotyčný jogurt 
jíst. 

Někdy se žlučník projevuje nenápadně a skrytě, hlavně bo-
lestmi kloubů. Věřte, že za váš bolavý loket nebo rameno může 
právě on.

ležely déle než rok. Vložte je do květináče nebo truhlíku, za-
kryjte mechem a udržujte půdu vlhkou. Brzy se mohou objevit 
hnědavé kloboučky penízovky.

lenka Šimurdová
ČSoP Radhošť

NENí StoPa JaKo StoPa
Pokud jste se v minulých týdnech pohybovali v lesích nad 

Zubřím, kde ještě leží ještě sněhová pokrývka, mohli jste za-
hlédnout velikou stopu kočkovité šelmy. To, že se nemůže jed-
nat o nějakého velkého psa, nám bylo jasné ihned, protože by 
byly otištěny i drápy. Lynx lynx – neboli rys ostrovid pojal lesy 
nad Zubří za svoje teritorium, což je pro nás milovníky přírody 
velká pocta. 

Nové mapování šelem vypuklo v Beskydech koncem února 
již po třinácté a po stopách zvěře se vydalo na sedmdesát pro-
fesionálních ochranářů, dobrovolných strážců chráněné oblasti, 
studentů i dalších brigádníků a zájemců. Určitě se do sčítání za-
počítá i tato „kočka“, která nás velikostí tlapy skoro šokovala.  
Zahlédnout rysa samotného se nám však nepodařilo, jedná se 
totiž o velmi plaché zvíře, a proto není nutné se obávat, že by 
mohlo dojít k nějakému nepříjemnému střetu.

Eliška divínová

.... a JaKá to byla KRáSNá alEJ.
  Dvě řady starých jabloní, polní cesta, okolo samá zeleň. Dě-

tičky ze školky pečlivě střežené paní učitelkou bezstarostně sko-

Abyste si žlučník uklidnili, asi to nepůjde bez dietky. Stačí, 
když vynecháte v jídelníčku tuky, hlavně přepalované. A naopak 
přidáte některou z bylin, které Váš žlučník „pohladí“.  Dopo-
ručuju vlaštovičník v tinktuře, pampelišku, zeměžluč…nebo 
některý z odborně namíchaných čajů. Alespoň 1x denně.

Nesmíme zapomenout ani na to, že žlučník je velmi citlivý 
na stres, na vztek, který „dusíme v sobě“. Proto zkusme s přichá-
zejícím jarem naladit i sebe pozitivně, jít do přírody, zhluboka 
dýchat a těšit se z té krásy kolem. 

 A nenechme si to zkazit ani alergií. O té si budeme povídat 
příště. 

Pevné zdraví přeje Radka dvořáková

Foto Ondřej Divín

Kultura

MaSoPuSt Zubří
Dne 18. února jsme se po roce v Beskydu zase sešli, aby-

chom navázali na loňský úspěšný ročník masopustní obchůzky 
po městě Zubří. Celou organizaci včetně zajištění potřebných 
masopustních masek realizoval za soubor Beskyd především 
Jirka Krčma.

Před samotným „vykročením“ průvodu hrála před Klubem 
dechová hudba Zubřanka a ve vestibulu pak mladá cimbálová 
muzika souboru Beskyd. V okolí Klubu byly prodejní stánky, 
kde si návštěvníci mohli zakoupit něco k zakousnutí i na pití.

Ještě před odchodem průvodu od Klubu Zubří proběhla sou-
těž o nejlepší masopustní koblihu. Vítěz byl odměněn pěkným 
dárkem, jen škoda, že se sešli pouze 4 soutěžící. Snad to bude 
příští rok o něco lepší.

Průvodu předcházelo požádání starosty, pana Jiřího Randuse, 
o povolení konat tento průvod v Zubří. A když bylo povolení 
uděleno, průvod vyrazil za doprovodu beskyďáckých muzikan-

Foto Pavel Czinege

Rádi bychom Vás upozornili, že v zuberské knihovně 
natáčela Česká televize. Na premiéru pořadu „Záhady 
toma Wizarda“, v němž se objeví knihovnice lenka Ca-
báková, se můžete podívat dne 4. 4. na Čt 2 na Planetě 
Jo!

tů směrem ke Gumárnám, následně přes sídliště až k rozcestí 
na Staré Zubří, což byl nejvzdálenější bod. Následovalo putová-
ní zpět po hlavní silnici ke Klubu.

Průvodu se vedle nás Beskyďáků a našich přátel, převleče-
ných za typické masopustní maškary, účastnili i zuberští hasi-
či, oblečení do historických uniforem, a dva, ač netypičtí, tak 
nezapomenutelní, indiáni. Na každé zastávce bylo připraveno 
výborné pohoštění, za které byla paní domácí vytančena medvě-
dem, maškary zazpívaly typické masopustní písně a samozřej-
mě slámoví „pohrebeni“ sbírali výslužky na své dřevěné meče 
a do košíků. Hasiči se účastnili průvodu i jako jeho zabezpečení, 
za což jim patří velký dík, protože přeci jen se celý průvod ubíral 
i po silnicích, kde jinak probíhal normální provoz.

Celá akce se velmi vydařila, návštěvníků u Klubu bylo po-
měrně velké množství a zájem o průvod byl po celé trase také 
značný. Mnoho obyvatel pozorovalo průvod ze svých domů 
a bytů a věříme, že příští rok se i oni zúčastní průvodu mnohem 
aktivněji.

Beskyd děkuje všem návštěvníkům i sponzorům akce.

VSPt beskyd

MaSoPuStNí obChŮZKa
V sobotu 11. února nás hned zrána vítalo sluníčko, o to víc 

jsme se báli, že nás překvapí nemilosrdný mráz. A opravdu… 
Když jsme vyráželi po desáté hodině do muzea v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm, bylo -10 °C. 

Hned po příchodu jsme se v muzeu navlékli do masek a netr-
pělivě očekávali čas první obchůzky, která začínala po 11. ho-
dině dopolední. V muzeu bylo i v takovém počasí opravdu na-
rváno a návštěvníci se shlukovali nejen kolem stánků s masem, 
jídlem a pitím, ale i kolem reje masopustních masek. 

Masopustní průvod byl velmi bohatý, návštěvníci mohli 
shlédnout medvědy, slony, hasiče, myslivce, vodníky, kostlivce, 
babu s chlapem v koši a mnoho dalších roztodivných masopust-
ních masek. Nechyběl ani pro masopust typický pohrebeň vodící 
na řetězu medvěda. Pohrebeň v průvodu plní zásadní funkci, na-
pichuje na dřevěný meč a sbírá výslužky ze stánků a od hospo-
dářů z chalup v podobě nádherně vonících slaninek, podhrdků, 
prorostlých špeků a samozřejmě koblížků.

Masopustní obchůzka po náměstíčku v muzeu trvala asi hodi-
nu a všichni jsme z ní byli opravdu vyčerpaní a unavení. Naštěstí 
jsme měli před sebou asi dvouhodinovou pauzu a během ní jsme 
se skoro doslova přecpali masopustních pochoutek.
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Ještě než se všichni rozešli do svých domovů, mnozí si vy-
zvedli pěkné výhry z bohaté tomboly. Za dárky do ní chceme po-
děkovat všem našim četným sponzorům i anonymním dárcům.

Bez ochotných rukou a obětavosti našich členů, ať starších či 
mladých, by se taková akce sotva uskutečnila. Proto všem veliké 
díky a hlavně všem pevné zdraví, bez něhož by všechno snažení 
bylo marné.

Jednu vadu však sál kulturního domu na St. Zubří má, a tou 
je špatná akustika, na jejíž zlepšení už dlouho marně čekáme. 
Snad se už brzy dočkáme a naše maminky, babičky a prababičky 
si o Svátku matek, který chystáme na 13. května, budou moci 
v klidu popovídat a pobavit se chystaným programem.

Chceme věřit v pochopení Rady města našeho Městského úřa-
du a jeho štědré ruce, ochotné investovat do zlepšení akustiky 
v sále ke spokojenosti návštěvníků kulturních akcí i hudby.

ČČK Staré Zubří

„tEPláKoVÝ“ KaRNEVal
V sobotu 18. února 2012 se uskutečnil v prostorách bý-

valé Horní školy tradiční karneval. V odpoledních ho-
dinách patřil celý sál dětem a jejich rodičům. Sál patřil 
princeznám, šaškům, objevili se i Šmoulové. Pořádaly se 
soutěže, závody a každé dítě bylo odměněno malým dárkem. 

Nedílnou součástí karnevalu byla bohatá tombola. Kveče-
ru utancované, unavené, ale spokojené děti odcházely domů. 
Večer se zase sál zaplnil „maskami“ dospělých. Teplákový - 
takové bylo téma letošního karnevalu. Ty neuvěřitelné kreace 
se nedají ani popsat!! Také večerní tombola byla velice bohatá. 

Po druhé hodině odpolední jsme se vydali na druhou obchůz-
ku. Návštěvníků viditelně ubylo a minusových stupňů citelně 
přibylo. I proto byla obchůzka o něco kratší a všichni jsme tomu 
byli rádi, když jsme společně s veterány ze souboru Radhošť 
procházeli náměstíčkem ve smutečním průvodu, abychom po-
chovali basu. Samotný smuteční akt nebyl moc smutný, neboť 
veteráni měli do pěkných veršů shrnut celý uplynulý rok včetně 
politické situace, a to je sama o sobě úsměvná kapitola. Nakonec 
se návštěvníci od srdce zasmáli a nezbývalo než si popřát hezký 
zbytek dne a rozejít se do svých domovů.

VSPt beskyd

PoChoVáVáNí baSy Na StaRÉM Zubří
I když únorové arktické mrazy a dosti vysoká nemocnost nedo-

volila členům ČČK uspořádat 11. února maškarní průvod po St. 
Zubří se zvaním na už tradiční „Pochovávání basy“, přesto o tý-
den později sál kulturního domu praskal množstvím návštěvníků 
ve švech a byl zaplněn víc než do posledního místečka. K naší 
radosti se přišel pobavit i pan starosta se svou manželkou. Oba 
byli našimi vítanými hosty.

K dobré pohodě přispěla a až do ranních hodin vyhrávala hud-
ba DUO ANDY.

Po výborných koblihách se rychle zaprášilo. K zakousnutí 
byly chlebíčky, nechyběl chutný guláš a pestrého tekutého ob-
čerstvení všeho druhu byl také dostatek.

Pochovali jsme BASU a na dlouhých 40 dní nastal půst 
od tance a veselí.

Na tomto místě bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat všem 
sponzorům. 

K tanci i poslechu malým i velkým hrál  pan Radek 
Nohavica, který měl nemalý podíl na příjemné atmosfé-
ře celého odpoledne i večera. Patří mu za to veliký dík! 
Také velký dík patří členkám výboru ČČK horní, jak 
za přípravu,  tak také za obětavost v průběhu celé akce.  

Výbor ČČK horní II - Zubří

ŽIdoVSKÉ REálIE MoRaVy
Ve Valašském Meziříčí byla v neděli 11. 3. 2012 v 15.30 hodin 

v zámku Žerotínů zahájena vernisáž fotografií ,,Židovské reálie 
Moravy“ fotografa Libora Cabáka, které si i nadále můžete pro-
hlédnout v Zámecké kavárně.

Po vernisáži byl zahájen již osmý ročník série programů vě-
novaných Izraeli. Nedělní beseda otevřela program přednášek 
s názvem CHAVERUT – PŘÁTELSTVÍ, kde vystoupil a na do-
tazy odpovídal izraelský velvyslanec v ČR Yaakov Levy a také 
poslanec Parlamentu ČR Marek Benda.

O týden později, 18. března, bude pokračovat beseda v zámku 
Kinských na téma Judaismus a Izrael, které se zúčastní rabín 
Ronald Hoffberg a hebraista a diplomat Dr. Robert Řehák. Sérií 
uzavře přednáška 25. března 2012 na téma ,,Cesta, která vedla 
k holocaustu: kroky od nenávisti k vraždám“.

Vernisáž i beseda se setkaly s velkým zájmem občanů ze ši-
rokého okolí.

bc. Šárka dořičáková

dIVadElNí PRKNa JSou Jí SouZENá
Rozhovor s Kateřinou Gazdovou

V posledních dnech a týdnech se nejen v prostorách zuberské-
ho Klubu ve všech pádech skloňoval název divadelního spol-
ku „SPONA“. Lístky na detektivní komedii „Poslední výkřik“ 
se nestačily ani tisknout. Pro mladé zuberské nadšence nebyl 
problém představení odehrát v průběhu měsíce hned 4 krát, 
pokaždé pro plný sál dobře se bavících diváků. Takový povyk 
by pravděpodobně nikdy nenastal, kdyby nebylo Kateřiny Gaz-
dové, která vše vzala pod svá ochranná křídla a s energií sobě 
vlastní se ujala režisérské taktovky. A protože o hře samotné již 
toho v minulém čísle bylo napsáno spoustu, poprosili jsme Kat-
ku, aby nám odpověděla na pár otázek.  

Na první pohled to vypadá, 
jako by ses pro tuto práci na-
rodila. Jak je to doopravdy?

Nikdy jsem si nemyslela, 
že budu dělat divadlo, proto-
že jsem to měla denně doma 
(maminka byla operní pěvky-
ní a otec operetním hercem). 
Když chodíte jako malý capart 
každý den do hlediště Divadla 
Jiřího Myrona v Ostravě a pak 
i dalších v Brně, Olomouci, 
Plzni (tam všude jsme bydleli), 

tak se chcete věnovat jiné práci a já jsem chtěla vždycky učit 
děti.  A teď se to tak najednou spojilo. 

Jak se zrodila tvá spolupráce se SPoNou?
Už po té, co mí bývalí žáci opustili základní školu, bývali jsme 

spolu často v kontaktu. Naznačovali mi, že by byli rádi, kdyby 
ještě mohli hrát divadlo. Byla jsem nejdříve na pochybách, ale 
pak jsem si v červnu 2011 pustila všechna DVD za ty 4 roky, co 
jsem vedla dramaťák na ZŠ, a najednou jsem si uvědomila, že ty 
děcka ještě potřebuji vidět a něco s nimi vytvořit.  Tak jsme se 
sešli a dohodli se, že chceme naší hrou oslovit i dospělé diváky 
a současně pokračovat v trendu, aby se lidi pobavili, ale zároveň 
se zamysleli nad tím, co se děje kolem nás.

Proč právě detektivka? 
Chtěli jsme vyzkoušet žánr, který jsme dosud nedělali, ale 

hned jsme všichni věděli, že to musí být současně komedie. Vy-
cházeli jsme z postav, které každý dospělý zná z detektivních 
seriálů.  Chtěli jsme, aby se tam i zpívalo, tanec mi nakonec 
neodsouhlasili. Tak jsem si prosadila alespoň tanec v rámci scé-
ny oslavy narozenin vrchního komisaře. S většinou postav přišli 
sami herci, že chtějí hrát tu a tu osobu. 

 Kdo patřil při zkouškách mezi hlavní tahouny celého  
souboru? 
Říkám to nerada, ale proč vlastně ne? Za všechny bych 

jmenovala třeba Anetu Kovářovou, Danču Gajdošovou, Kaču 
Gazdovou, Lucku Janků, Davida Poláška, Míšu Huba, Honzu 
Petruželu, Vojtu Měrku atd. atd…….. oni mě pak „zbijou“, když 
se tady neuvidí.

Kdo přinesl nejvíc nápadů? 
Asi já …. ale taky Pepa, Anet, Honza, Kača, Lucka, Míša, 

Vojta ….
Kterou scénu ty osobně máš nejraději?
No blázinec!!! (zcela bezprostředně a bez přemýšlení)
u nácviku které scény jste se nejlépe pobavili?
Pokaždé, když přichází na scénu inspektor Clouseau – Michal 

Hub, který si charakter své postavy držel na všech zkouškách už 
od počátku nácviku.

Měla jsi někdy chuť s tím seknout?
Asi milionkrát. 
a co tě přesvědčilo o tom, abys to neudělala?
Právě nasazení těch děcek, která to od začátku brala poctivě.
Kdy u tebe propukla největší radost z odvedené práce?
Pokaždé, když bylo plné hlediště, lidi se bavili a zatleskali.
a kdy se můžeme těšit na pokračování?
Hned po maturitách začneme. Náměty máme pro 2-3 hry.  

Každopádně nechceme fušovat do řemesla opravdovým her-
cům, ale chceme se bavit a bavit lidi. 

děkuji za milý rozhovor!
lenka Přečková
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ZPRáVy Z KNIhoVNy

KultuRa - PoZVáNKy

škole jeho snem bylo studium na střední škole cestovního ruchu. 
Tam ho však kvůli zdravotnímu stavu nepřijali. „Řekli nám, že 
součástí studia jsou i praxe v cizině, a to přece na vozíku nejde. 
I to byl pro nás impulz dokázat, že to jde, “ řekl v rozhovoru pro 
ČT 24 Jirkův otec, Jiří Mára starší.

Před pěti lety se proto rozhodli cestovat sami. Začínali na No-
vém Zélandu, pak následovala Jižní Amerika. Byli tam šest týd-
nů, věnovali se španělštině, cestovali po Ekvádoru a navštívili 
i Galapágy. Další zemí bylo Japonsko. Následně plánovanou 
výpravu do Afriky museli odložit. Jirku čekala náročná operace, 
při které mu lékaři vyztužili páteř 32 šrouby.   

Márovi prý proto uskutečnili jen kratší cestu na Island 
a do Grónska. Najeli 8 500 kilometrů autem a 3 500 na lodi, 
2 500 kilometrů urazili letadlem. „Grónsko je vlastně geografic-
ky součástí Severní Ameriky, takže přibyl další světadíl,“ podo-
tkl v rozhovoru Mára starší. Do Afriky se nakonec podívali až 
letos. „Byli jsme v Jihoafrické republice, v Namibii, v Botswaně 
a v Zimbabwe,“ vyjmenovává Jirka nejnovější přírůstky ve své 
sbírce navštívených zemí.

Cesty po světě plánuje výhradně Jirka, rodiče mu do toho ne-
mluví. „Stačí, když mu položíme ruku na počítačovou myš, pak 
už všechno zvládne,“ popsal otec. Zážitky si ale nenechávají pro 
sebe, vydávají knihy a točí filmy. „Byla bych ráda, kdyby byl 
Jirka zdravý a tohle by nikdy nebylo. Na druhou stranu, jak se 
říká, všechno zlé je k něčemu dobré a nás to posunulo úplně ně-
kam jinam,“ říká Jirkova maminka Alena Márová. „Na cestová-
ní vyděláváme prostřednictvím besed, které pořádáme v knihov-
nách nebo školách, z každé cesty vydáváme knížku,“ říká Jirkův 
tatínek. Jejich první kniha se prodala v nákladu neuvěřitelných 
8 000 kusů.

Cestu Márových mapovala právě i Česká televize v pořadu 
Objektiv, a to hned v několika dílech.

Dokonce je Jirka zapsán do české knihy rekordů jako první 
invalida, který projel všechny obydlené kontinenty.

Nezapomeňte tedy, 12. 04. 2012 v 17.30 vyrážíme na cesty!!!  
Všechny knížky p. Máry jsou Vám samozřejmě  k dispozici 

v knihovně. zdroj: ČT24

lenka Cabáková

MaRta töPFERoVá  oPĚt V Zubří
koncert české zpěvačky s latinskoamerickou duší

V pátek 13. dubna 2012 vystoupí v Klubu Zubří zpěvačka 
českého původu Marta töpferová, která již od roku 1987 
žije a umělecky tvoří v uSa.  Marta je u nás známá spíše 

břEZEN – MĚSíC ČtENářŮ
V rámci měsíce března jsme pro zapomnětlivé čtenáře 

vyhlásili „čtenářskou amnestii“.
Nebudeme tedy vybírat poplatek za upomínky!!! 
Dále v rámci tohoto měsíce připravujeme pro děti již tra-

diční „Noc s Andersenem.“

A na jakých knižních pochoutkách a novinkách si můžete 
u nás smlsnout?

ŽENa V KlECI - JuSSI adlER-olSEN
Komisař Karel Mork je po traumatické události při práci pře-

ložen do oddělení Q, kde se má zabývat nevyřešenými případy 
z minulosti. Případ mladé političky, která před pěti lety beze stop 
zmizela, v něm probudí detektivní instinkty, o kterých si myslel, 
že jsou dávno ztracené. Čím víc Mork proniká do případu, tím 
větší nachází nesrovnalosti. Je opravdu možné, že ta žena stále 
ještě žije, uvězněná a týraná na neznámém místě? 

ŠaMaNoVy ŽENy  - taMaR MyERS
Amanda přijme nabídku vést penzion v africkém Kongu, kam 

v době diamantové horečky denně míří stovky Belgičanů za vi-
dinou zbohatnutí. K závisti všech najde největší drahý kámen 
místní šaman. Prodejem by jednou provždy vyřešil stupňující se 
existenční problémy, avšak šamanovy ženy pochopily, že dia-
mant nepřinese rodině nic dobrého, a proto musí zmizet…..

Krásné jarní dny s krásnou knihou v ruce a mimořádné čte-
nářské zážitky

Vám přeje
lenka Cabáková, knihovnice

jako dcera herce a senátora tomáše töpfera, ale ve světě si 
vytvořila renomé jedné z nejlepších interpretek tradiční la-
tinsko-americké muziky. V Zubří zpěvačka zahajuje své le-
tošní evropské turné, v rámci kterého navštíví pouze 9 měst 
z České republiky. doprovodí ji basista tomáš liška a dva 
hudebníci z Chile: alejandro Soto lacoste (kytara, akorde-
on) a Cristian Carvacho (perkuse/bubny, charango).

Marta Töpferová se narodila v České republice a jako dcera 
dvou herců vyrůstala de facto v zákulisí divadla. V jedenácti 
letech emigrovala spolu s matkou a se sestrou do USA. Sama 
říká: „Byla jsem odříznutá od vlastní kultury ... takže když jsem 
začínala nový život v Americe, byla  jsem  přitahována různo-
rodostí této země a tíhla  jsem především k přistěhovalcům.“ 
Během dospívání v novém prostředí Marta začala cítit velkou 
spřízněnost se španělským jazykem a hlubokou náklonnost k la-
tinskoamerické hudbě a kultuře. 

Marta Töpferová se poprvé v Zubří objevila v roce 2006. 
Marta tehdy v rámci evropského turné zařadila Zubří do své, co 
do počtu vystoupení skromné, evropské koncertní šňůry vedle 
Prahy, Brna a velkých měst v Německu, Velké Británii, Španěl-
sku a Nizozemí. Pamětníkům koncertu jistě utkvěl v hlavě nejen 
její podmanivý, hluboký a nenapodobitelně zabarvený hlas plný 
něhy a umění jejich spoluhráčů (Pedro Giraudo – basa, Jenny 
Scheinman – housle), kteří nás prostřednictvím rytmů, jako je 
venezuelský vals či kubánský son, alespoň v myšlenkách pře-
nesli do Latinské Ameriky, ale také Martina hudební vzpomínka 
věnovaná rodné zemi, kdy za doprovodu cimbálové muziky Ja-
vořina nezapomenutelným způsobem zazpívala nejen dojemnou 
„V širém poli studánečka“.   

Od té doby uteklo dlouhých 6 let. Marta se pravidelně obje-
vovala na pódiích a festivalech po celém světě, kde získávala 
zasloužené uznání, ale také vystoupila v mnoha rozhlasových 
a televizních programech (např. BBC „The World“, RTVE - špa-
nělský národní rozhlas a televize, ARTE TV - Francie, Rádio 
W  - Kolumbie, u nás např. na Nově, Primě, ČT 2, Radiu Vltava 
& Proglas) 

Nyní, po dlouhých dvaceti letech pobytu v USA, dozrál čas 
a Marta napsala a natočila poprvé album s písněmi v angličti-
ně (The Other Shore). Nosnou částí tohoto počinu však zůstá-
vá Martino poetické cítění. V četných klubech v New Yorku, 
kde Marta tento projekt představila, byl ohlas velmi pozitivní. 
Její dubnové vystoupení v Klubu Zubří tak sebou přinese zcela 
nový, ale jistě stejně okouzlující zážitek z hudby, jaká v těchto 
zeměpisných šířkách nemá obdoby.

a3V – dáNSKo, FaERSKÉ oStRoVy, 
ISlaNd a GRÓNSKo 

Sny jsou jako vesmír... Tak nekonečné, tak tajemné… Děsi-
vé, ale zároveň i krásné… Plné očekávání a iluzí, dohad a zá-
had… A NIKDY NEKONČÍ…

Milí čtenáři,
Ráda bych Vás všechny pozvala na cestovatelskou besedu 

DÁNSKO, FAERSKÉ OSTROVY, ISLAND A GRÓNSKO, 
která se uskuteční  v rámci A3V 12. 04. 2012 v 17.30 ve velkém 
sále Klubu Zubří.

Již potřetí budeme mít tu možnost přivítat p. Máru s jeho 
rodinou. Ti nám povyprávějí vše o svém cestování. Mladému 
Jirkovi se tak splnil další sen, a ač upoután na invalidní vozík, 
procestoval s rodiči Jiřím a Alenou Márovými severské ostrovy.

Pan Mára se již několik let věnuje cestování s handicapem, 
jak nazývá putování po světě společně se svým synem Jirkou. 
V roce 2010 převzal Jiří Mára z rukou předsedy vlády České 
republiky čestné uznání za publicistiku. 

Ještě bych Vám ráda přiblížila mladého Jirku. Tento dvaceti-
letý hoch trpí od narození svalovou dystrofií, tedy ochabnutím 
svalstva. Je zcela odkázaný na celodenní péči rodičů. Ve škole 
byl vždy jeho nejoblíbenějším předmětem zeměpis. Po základní 

Perličky:
●  Album Marty Töpferové s českými lidovkami Homage to Ho-

maland si v jednom obchůdku na Manhattanu koupila i zpě-
vačka Björk.

●  Debutové album Marty Töpferové „Sueño Verde“ vzniklo 
v koprodukci s Joe Boydem, který před 30 lety objevil Pink 
Floyd a jehož diskografie zahrnuje řadu významných umělců, 
kromě jiných spolupracoval například s REM nebo Bobem 
Dylanem.

Hudební ukázky můžete najít na 
http://www.martatopferova.com/

lenka Přečková

JIŽ 15 lEt V dáMSKÝCh ŠatECh…
Po krátkém čase se do Zubří vrací naše nejúspěšnější travesti 

skupina Screamers s novým programem, který je nazván „15 
let v dámských šatech“. Jejich narozeninovou divadelní show 
Vás provede moderátorská dvojice láďa a Nadja (Láďa Černý 
a Vojta Kohoutek). 

SCREAMERS vystupovali se spoustou hvězd naší i světo-
vé populární hudby, které sami parodují a předvádějí ve svém 
programu. Zpěvačky, jako např. Bára Basiková, Ilona Csáko-
vá, Marcela Holanová, Heidi Janků, Petra Janů, Eva Pilarová 
a Hana Zagorová, byly přítomny vystoupení skupiny a nejednou 
se při zaznění svých skladeb k programu připojily. Velkým zá-
žitkem bylo vystoupení se skupinou Boney M.

V novinách a časopisech vycházejí o SCREAMERS zajímavé 
články, které svědčí o úspěšnosti skupiny. SCREAMERS byli 
představeni televizním divákům v pořadech Žito, Sauna, Prima 
jízda, silvestrovský pořad Tak neváhej a toč!, Snídaně s Novou, 
Rande, Vabank, Hogo Fogo, Show Jana Krause, TV Markíza, 
VTV a také se podíleli na natáčení spousty klipů k písničkám 
a také celovečerních filmů např. Otesánek a Mandragora. Sku-
pina se stala semifinalisty 1. ročníku soutěže Česko Slovensko 
má talent.

Chcete-li se se skupinou SCREAMERS pobavit, neváhejte … 
Vstupenky budou v prodeji od pondělí 2. dubna.

lenka Přečková

10 11

ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2012 ZUBERSKÉ
NOVINY

www.mesto-zubri.cz

2012březen březen



Inzerce

Středa  4. dubna 2012 v 18.30 hodin
ShERloCK holMES: hRa StíNŮ
Robert Downey jr. hraje roli nejslavnější-
ho detektiva na světě Sherlocka Holme-
se. Jude Law se vrací jako jeho úžasný 
kolega Dr. Watson.
Sherlock Holmes býval nejchytřejším 
mužem salónu... až dosud.  Na scéně je 
ovšem nový kriminalistický mozek  - 
profesor Moriarty,  který se intelektuálně 
Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho cit 
pro špatnost spolu s naprosto chybějícím 

pocitem svědomí mu vlastně může pomoci slavného detektiva 
předstihnout. Když najdou rakouského korunního prince mrtvé-
ho, podle důkazů, jak je interpretuje inspektor Lestrade, to vy-
padá na sebevraždu.  Ale Sherlock Holmes usuzuje, že princ se 
stal obětí vraždy, která je navíc pouze kouskem větší a daleko  
zlověstnější záhady, kterou zkonstruoval profesor Moriarty. Při 
výkonu služby spojené se zábavou Holmes najde stopu v pod-
zemním pánském klubu, kde spolu se svým bratrem Mycroftem 
Holmesem zapíjí poslední noc svobody Dr. Watsona. Právě tady 
se Holmes seznámí se Sim, cikánskou kartářkou, která vidí víc, 
než prozrazuje. Vyšetřování se stává ještě nebezpečnějším, když 
se Holmes, Watson a Sim dostávají na starý kontinent. Prohna-
ný Moriarty je pořád o krok napřed a spřádá sítě smrti a zkázy. 
Všechno je součástí většího plánu, který, pokud vyjde, změní 
celé dějiny.
Délka filmu je 129 minut, do 12 let nevhodný.
Režie: Guy Ritchie
Scénář: Michele Mulroney, Kieran Mulroney
Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Jared Harris, Eddie Marsan, 
Rachel McAdams, Noomi Rapace, Stephen Fry a další
Žánr: Akční
Vstupné: 60 Kč.

Úterý 13. dubna 2012 v 9.30 hodin
Pásmo pohádek pro děti
Jak stařeček měnil, Krtek a muzika, Míša Kulička, Perníková 
chaloupka, Zvířátka a Petrovští, Zasadil dědek řepu
Vstupné: 12 Kč

Středa 18. dubna 2012 v 17.30 hodin.
VElKá SÝRoVá louPEŽ
Napínavé a humorné vyprávění o třech myšácích žijících v bi-
ografu. Jednoho dne se rozhodnou vydat do opravdového světa 
a podniknout riskantní, ale lákavou akci. Terčem jejich zájmu 
je obchod se sýrem, který se chystají vyloupit... Filmové plátno 
bylo svědkem nespočetného množství zločinů. Někdy se dokon-
ce stalo, že samo k zločinu inspirovalo. Pravidelný pobyt v ki-
nosále také zapůsobil na hlavu Velkého Tvrdého Marvina, v níž 
se zrodil kolosální, nepřekonatelný, vychytaný, jedinečný, vý-
dělečný a v neposlední řadě nebezpečný plán na loupež století. 
Animovaná rodinná komedie.
Délka filmu je 52 minut.
Režie: Václav bedřich 
Hudba: Petr Skoumal 
Vstupné: 40 Kč.

aNdĚlSKá lENKa duSIloVá 
& baRoMaNtIKa

V květnu se můžete mimo jiné těšit na koncert novopečené 
držitelky ceny Akademie populární hudby ANDĚL v kategorii 
„zpěvačka roku“ Lenky Dusilové. Ocenění získala za kritikou 
opěvované album BAROMANTIKA, které je podle mnohých 
tím nejlepším, co dosud zpěvačka vydala. Pestrou směsici popu, 
elektroniky, baroka a Lenčina nezaměnitelného hlasového pro-
jevu si můžete přijít do klubu Zubří vychutnat ve středu 23. 
května od 19 hodin.

Čtvrtek 19. 4. od 16. hodin v Muzeu Na Petrohradě
VERNISáŽ VÝStaVy IVaNa JaKEŠE obRaZy a RE-
lIÉFy PRo PotĚChu duŠE
Výstavu zahájí PhDr. Alena Podzemná.

19. dubna – 20. května v Muzeu Na Petrohradě
obRaZy a RElIÉFy PRo PotĚChu duŠE
Ivan Jakeš
Výstava bude otevřena vždy od úterý do pátku od 13 do 17 ho-
din, v sobotu a neděli od 9 do 11.30 a od 13 do 17 hodin.
Vstupné: dobrovolné

PRoGRaM Na dubEN

Čtvrtek 12. 4. od 17.30 hodin
a3V – VE StoPáCh VIKINGŮ
V roce 2010 se cestovatelé Márovi vydali na další expedici, ten-
tokrát za evropskou exotikou na trase: Dánsko – Farské ostrovy 
– Island – Grónsko. Přijďte si poslechnout jejich zážitky a podí-
vat se na fotografie z cestování s handicapem.
Vstupné: 20 Kč

Pátek 13. 4. od 19 hodin 
MaRta töPFERoVá QuaRtEt
Koncert české zpěvačky s latinskoamerickou duší – poprvé 
s písněmi v  anglickém jazyce.  Multikulturní zážitek z hudby, 
jaká v těchto zeměpisných šířkách nemá obdoby, umocní Mar-
tini spoluhráči:  Tomáš Liška (basa) a dva hudebníci z Chile: 
Alejandro Soto Lacoste (kytara, akordeon) a Cristian Carvacho 
(perkuse/bubny, charango).
Vstupné: 160 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Rezervace vstupenek: tel: 571 659 447, 602 483 785, e-mail: 
kultura@mesto-zubri.cz   
Prodej vstupenek: od 26. března v kanceláři odboru kultury 
v Klubu Zubří

Pátek 20. 4. od 18 hodin
tRaVEStI SKuPINa SCREaMERS
15 lEt V dáMSKÝCh ŠatECh
Naše nejúspěšnější travesti skupina s novým programem, jenž je 
oslavou a současně symbolem již patnáctileté existence soubo-
ru, který dokáže stále ve stejném obsazení bavit diváky v České 
republice i v zahraničí. 
Vstupné:  220 Kč 
Rezervace vstupenek: tel: 571 659 447, 602 483 785, e-mail: 
kultura@mesto-zubri.cz   
Prodej vstupenek: od pondělí 2. dubna v kanceláři odboru kul-
tury v Klubu Zubří

Připravujeme: 
10. 5. – A3V – Hrozba těžby uhlí v Beskydech, 
23. 5. – Lenka Dusilová & BAROMANTIKA
19. 5. – Metlářský jarmark
25. 5. – Zkrocení zlé ženy – Těšínské divadlo

Klub Zubří

KINo Zubří PRoMítá MuZEuM Zubří

Prodám byt 3+1 v Zubří, s lodžií. Tel: 731 646 338. 

Koupím les, platba hotově, kontakt: 734 435 648.

Práce z domova - 15 až 50 tis. za měsíc. Hlavní, vedlejší činnost 
či přivýdělek. Využití PC a internetu. www.skvelapracezdomu.cz, 
tel.: 777 032 288 

Jaroslav Vančura 
 kameník

30 let zkušeností v oboru

Nabízím sekání a pískování písma včet. 
úprav (zlacení, stříbření, barvení), 
bronzové (plastické) písmo, montáže 

doplňků (lampy, vázy, mísy, fota, krytí 
atd.) Kompletní vyhotovení urnových 
pomníků. Objednávka písma, fotogale-

rie a další informace na: 
Valašská Bystřice 294

www.vancurakamenik.cz 
vancura.kamenik@email.cz

604 712 602, 571 646 502
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oSEVa PRo, s.r.o., 
Výzkumná stanice travinářská
Zubří, hamerská 698

Zahajuje 26. 3. 2012 prodej
Po – Pá: 8.00 – 16.00 hod
mobil: 739 321 334 
(p.Smočková)

nabízí k prodeji sazenice 
●  balkonových rostlin  

(pelargonie, surfinie, fuchsie, bacopa …)
●  přísady zeleniny  

(salát, kedluben, celer, rajčata, paprika…)
●  a bylinek  

(bazalka, máta, šalvěj, oregáno, rozmarýn...)
● jahody

dále nabízí
● travní směsi (parková, hřišťová, luční)
● substráty (zahradnický, pelargonie, rašelina...)
● netkanou textilii (bílá, černá) 
● hnojiva, postřiky, aj.
● a jiné

VÝZVa – ZáJEZd ZaŠoVSKÝCh VČElařŮ
Vážení občané,
zašovští včelaři pořádají včelařský autobusový zájezd v neděli 
3. června 2012. Protože máme v autobuse ještě některá volná 
místa, dovolujeme si je nabídnout a byli bychom rádi, pokud 
byste chtěli jet s námi.

Program:
*Sezemice u Pardubic - MUDr. Radek Hubač - Včelí produkty 
a apiterapie (přednáška)
*Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky (hlavní bod pro-
gramu) - Prezentace učiliště, nákup včelařských potřeb v místní 
prodejně, prohlídka včelnice Libáň, prohlídka arboreta s odbor-
ným výkladem – Pastva, ekologie, kočování, Chov včelích matek
*Národní hřebčín Slatiňany 
Pokud byste neměli zájem o včelařské přednášky v Nasavrkách, 
můžu Vám nabídnout prohlídku arboreta v Nasavrkách (zdarma) 
a návštěvu Skanzenu na Veselém Kopci.

Cena zájezdu je 370 Kč a obsahuje dopravu a čekání auto-
busu, pronájem sálu na přednášku MUDr. Hubače a poplatky 
za exkurzi v arboretu a škole v Nasavrkách.
Nástupní místa: Zašová - Střítež n. B. – Zubří – Rožnov – Ve-
selá - Val. Meziříčí – Lešná - Choryně – Hustopeče – Hranice 
- Střítež nad Ludinou - Olšovec a případně další místa po trase.

Prosím Vaše závazné přihlášky zaslat pokud možno co nej-
dřív, nejpozději však do středy 4. 4. 2012.

Ing. Miroslav Macháček, předseda ZO ČSV
756 51 Zašová 114
telefon: 776 679 985, e-mail: mirek2106@seznam.cz

V ÚNoRu VE ZNaMENí
ŠRubařoVa MEMoRIálu

Po lednové porci závodů se naši závodníci TJ Gumárny 
Zubří oddílu běžeckého lyžování  zaměřili na  regeneraci 
a pomalu se připravovali na známý a velmi populární dvou-
denní závod – ŠRUBAŘŮV MEMORIÁL konaný letos 18. 
- 19. 2. na Pustevnách. Jelikož v tu dobu panovaly velmi sil-
né mrazy, nebylo do poslední chvíle jasné, jestli závod pro-

běhne, organizátoři 
z oddílu TJ Frenštát  
však měli potřebné 
štěstí a mrazy  spadly 
v sobotu na krásných 
-14°C,  takže se jelo. 
Na startu nechyběli 
ani borci z naše-
ho oddílu, i když 5 
okruhů na závodních 
tratích na Pustevnách 
v tomto mrazu byly 
opravdovou zkouš-
kou lásky k tomuto 
sportu. Závod se 
běhá 25 km klasicky 
v sobotu a v neděli je 
na programu 25 km 

volným stylem. Z našich závodníků si vedl nejlépe Tomáš 
Vlček, který v sobotu dojel na třetím místě, v neděli ve vol-
ném stylu pak na pátém místě, v součtu obou dnů pak obsadil 
krásné třetí místo. Opět potvrdil, že právem patří v mužích 
do 40 let mezi nejlepší lyžaře Zlínského a Severomoravské-
ho kraje.  

Hned následující 
týden se naši borci 
postavili na start Je-
senického maratonu, 
ve zkratce Jelymana, 
na 40 km, konaného 
v neděli 26. 2. Znovu 
se ukázalo počasí, 
které v běžeckém 
lyžování hraje pod-
statnou roli, a na zá-
vodníky čekalo pře-
kvapení v podobě 
nového prašánku, 
takže původně maza-
né klistry na klasiku 
musely z lyží dolů 
a zkoušely se vosky 
tuhé, prostě taková 
normální předzávod-
ní nervozitka. Nejlé-

pe se závod podařil po vlažnějším začátku Tomáši Vlčkovi, 
který z Jelymana  dovezl 7. místo.  Celý tým pak obsadil 
pozice v první polovině závodního pole. Tento závod nás 
svým profilem a krajinou velmi oslovil a i v příští sezóně 

na něj budeme pamatovat.  V neděli se také  konal druhý ročník 
Dražanské olympiády, konané  Okrašlovacím spolkem za Dráhy  
krásnější, v Rožnově p. R., kde si hlavně naši malí  závodníci 
zkusili na 1,5km okruhu klasicky první pocity ze  závodní atmo-
sféry, první místa jsme obsadili v kategorii mladší žačky, starší 
žáci,  starší žačky,  ženy a muži.

Sněhu ubývá zatím pomalu, takže tréninky Junior týmu stále 
pokračují, momentálně nejhezčí tratě jsou stále v Karlovicích.            

lyžařský oddíl tJ Gumárny Zubří
www.sweb.cz/lyzari

INFoRMaCE o uMĚlÉ lEZECKÉ StĚNĚ 
V SoKoloVNĚ.

Lyžařský oddíl TJ Gumárny Zubří oznamuje, že umělá lezec-
ká stěna v Sokolovně bude pro veřejnost pravidelně otevřena 
do konce dubna. Poté následuje letní přestávka s lezením na pří-
rodních skalách. Srdečně zveme všechny zájemce o lezení. 
Na tuto sezónu byly zakoupeny nové chyty a k dispozici je in-
struktor a lezecké vybavení. Věk lezce není omezen!

lyžařský oddíl
www.sweb.cz/lyzari

V Zubří JEZdIly VoZy F1
Dne 25. února se na zuberské dráze v Klubu jel 5. závod Slo-

vensko-Moravského poháru rádiem řízených modelů automobi-
lů malých měřítek. Na soutěž se přihlásilo čtyřicet závodníků 

Sport

Tomáš Vlček 3. místo celkově

Radim Holiš v sobotu na trati 
ŠM 25 km klasicky

z Púchova, Bánovců nad Bebravou, Frýdku - Místku, Orlové, 
Bystřice pod Hostýnem, Ostravy, Vsetína a Zubří. Osm sou-
těžících bylo z řad mládeže do patnácti let. Soutěžilo se v pěti 
kategoriích, v měřítku 1:28 a 1:24. Soutěžící si třemi rozjížďka-
mi a následnými finálovými jízdami vybojovali body potřebné 
do celkového hodnocení letošního Poháru. Nejhezčí souboje 
na dráze předváděli sourozenci Markéta a Michal Vítámvásovi 
z Hrotovic u Třebíče, kteří svou dravou a čistou jízdou nechávali 
za sebou podstatně starší a ostřílenější závodníky.

 Nejatraktivnější soutěž proběhla v kategorii vozů F1, kde 
na startu, v čele se zaváděcím vozem Safety Car, se seřadilo šest 
vozů F1. Byly vidět vozy Toyota, Jordan, Renault, Mc Laren, 
Mercedes, Ferrari a vlastní návrh Hand-Made. Ve dvacetiminu-
tové jízdě se dvěma povinnými zastávkami v boxech odjezdil 
vítěz Martin Kumičák z Púchova 118 okruhů, na druhém místě 
David Maňák ze Zubří najel 116 okruhů a třetí místo obsadil 
Míla Kotraba z Orlové s nájezdem 115 kol.

 Celé klání proběhlo v přátelském duchu bez protestů, k plné 
spokojenosti všech soutěžících, pořadatelů a přítomných diváků, 
jejichž počet je z důvodu malých prostorů omezen. Vzhledem 
k tomu, že na soutěžích v Zubří počet účastníků stále stoupá, 
je zřejmé, že se jim na zuberské dráze líbí a rádi se na závody 
do Zubří vracejí. Je to ocenění pro nás pořadatele a zároveň dob-
rá reklama pro město.

Jaroslav Janošek

MalÉ  háZENKářKy  boJuJí
Malé házenkářky LESANY  ZUBŘÍ se ve dnech 24. - 26. 

února zúčastnily Valašského turnaje v miniházené, kte-
rý se konal v Zubří. Zde se představilo celkem 20 družstev.                                                                                                                  
Děvčata byla jedinými dívčími družstvy na tomto turnaji a i pře-

Tomáš Vlček v neděli na trati 
ŠM 25 km volným stylem 
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sto se na hřišti neztratila. Mladší děvčata obsadila v konečném 
účtování mezi sportovci neoblíbenou čtvrtou příčku. Starší si 
vyzkoušela hru na celé hřiště, která je čeká až v příštím roce, 
kdy nastoupí už v kategorii mladších žákyň.  Na turnaji skon-
čila na 6. místě. Obě družstva musíme pochválit za bojovnost 
a nasazení.

den Datum k Muži – I.A. - sk.“A“ hod. k Dorost – OP – sk.“B“ hod. k Ml.žáci - OP - sk.“B“ hod k Ml.přípr. - OP - sk.“B“ hod
SO 31.3.2012 14 Zubří - Poličná 10:30 14 Zubří - Hrachovec 15:00
NE 1.4.2012 16 Zubří - Hutisko 15:30
SO 7.4.2012 15 Hutisko - Zubří 15:30 15 Kelč - Zubří hláš.
NE 8.4.2012 17 Val.Klobouky - Zubří 15:30
SO 14.4.2012 16 Zubří - Střítež 10:30 16 Zubří - Hutisko 15:00
NE 15.4.2012 18 Zubří - Slavičín“B“ 16:00
SO 21.4.2012 19 Lukov - Zubří 16:00 17 Zašová - Zubří 16:00
NE 22.4.2012 17 Zašová - Zubří 10:00
SO 28.4.2012 18 Zubří - Choryně 10:30 18 Zubří - Vigantice 15:00 14 Zubří - Hrachovec 13:30
NE 29.4.2012 20 Zubří - Vidče 16:00
SO 5.5.2012 19 v o l n o 8 Zubří - Ars.Rožnov 13:30
NE 6.5.2012 21 Dolní Bečva - Zubří 16:30 19 Vidče - Zubří 13:00
SO 12.5.2012 20 Zubří - Val.Bystřice 10:30 20 Zubří - Val.Bystřice 15:00 9 Vidče - Zubří 13:00
NE 13.5.2012 22 Zubří - Vizovice 16:30
SO 19.5.2012 21 Zubří - Juřinka 10:30 21 v o l n o 10 Zubří - VKK 13:30
NE 20.5.2012 23 Zubří - Brumov“B“ 16:30
SO 26.5.2012 24 Juřinka - Zubří 16:30 22 Horní Bečva - Zubří 16:30 22 Krhová - Zubří hláš. 12 Zubří - Dolní Bečva 13:30
NE 27.5.2012

SO 2.6.2012 12 Zubří - Rajnochovice 10:30 12 Zubří - Poličná“B“ 15:00 13 Val.Bystřice - Zubří 14:30
NE 3.6.2012 25 Zubří - Podkop.Lhota 16:30

SO 9.6.2012 11 Vigantice - Zubří 11:30
NE 10.6.2012 26 Štítná n/Vl - Zubří 16:30 13 Branky n/M - Zubří 14:00 13 Loučka - Zubří 14:00
SO 16.6.2012
NE 17.6.2012 15 Hovězí - Zubří 16:30

dívky mladší  –  4. místo
Střelkyně: Jasmína Remešová  29, Hanka Valová 21, Terka Palá-
tová 14, Lea Jurajdová 7, Eliška Benová 1, Anitka Poláčková 1.

dívky starší  –  6. místo
Střelkyně – Bětka Krůpová 25, Kamča Nováková 8, Verča Po-

láchová 4, Denisa Dukátová 2, Terka Kamencová 2
 
Tato děvčata také všechna společně nastupují k mistrovským 

zápasům v soutěži minižáků Severomoravského kraje. V pod-
zimní části soutěže, která proběhla, byla velmi úspěšná a z 21 
utkání, která sehrála, odešla z palubovky pouze 3krát poraže-
na. K oporám družstva patří především Bětka Krůpová a Verča 
Poláchová. V brance bojovný výkon podávají Eliška Benová 
a Anitka Poláčková. Zkušenosti sbírají Denisa Dukátová, Lea 
Jurajdová, Hanka Valová a Terka Palátová. Přejeme jim hodně 
sil do jarní části, kde děvčata postoupila mezi nejlepší družstva 
této soutěže. 

Zároveň bych chtěla poděkovat i p. Radimu Krůpovi, který 
s děvčaty absolvuje všechny turnaje. 

trenérky: Simona Palátová a hana Palátová

FC Zubří - RoZloSoVáNí JaRo 2012
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