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DNY OTEV ENÝCH DVE Í V DEPOZITÁ I MUZEA ZUB Í
Vážení ob ané, Odbor kultury a Muzejní rada 

nabízí široké ve ejnosti první dny otev ených dve í Výstavního depozitá e Muzea m sta Zub í.
Depozitá  je umíst n v pat e budovy bývalých jeslí na Sídlišti 6. kv tna vedle stávající MŠ. 

A co zájemc m depozitá  nabídne? Vedle vystavených exponát  zuberských výšivek i sbírku mineralogie, archeologie, 
staré fotografie, ukázky z vybavení domácností, ná adí, ukázky uniforem, ale také možnost obohatit své znalosti 
z historie Zub í s pr vodci na slovo vzatými, kterými budou pan Jan Kolá ek a n kte í lenové Muzejní rady. 

Otev eno bude v sobotu 8. a v ned li 9. kv tna. Po oba dny od 9.00 do 11.30 a od 14.00 do 18.00 hodin. 
Vstup je volný. Zpest ete si sobotní nebo ned lní procházku a p ij te nahlédnout do naší historie. ZH-OK

O velikono ním víkendu, a to 
v sobotu 3. dubna, po ádal oddíl 
moderní gymnastiky TJ Gumárny 
Zub í v hale již 9. ro ník závod
O pohár starosty m sta Zub í a 
zárove  prob hl druhý závod po-

hárové sout že ESG Cup 2010 v estetické skupinové gymnastice. Kdo se p išel podívat na spole né skladby gymnastek, 
ur it  byl odm n n p knými zážitky. Závodilo se v 6. kategoriích: 8 let a ml., 8 – 10 let, 10 – 12 let, 12 – 14 let, juniorky 
a seniorky. Do Zub í se sjelo více než 160 závodnic z t chto oddíl : TJ Sokol Velký Týnec, SK MG Mantila Brno, GK TJ 
Sokol Opava, SK MG Zlín, SK MG ernovice, SK MG B eclav, TJ Sokol Židenice a TJ Gumárny Zub í.

Zuberská d v ata sout žila v kategoriích 8 – 10 let, kde získala 3. místo za TJ Sokolem Velký Týnec a SK MG Mantila Brno. 

Družstvo ve složení Barbora Cábová, Adéla Lojkásková, Sabina Holišová, Sabina Jurajdová, Sára Bambuchová, Ester Kon-

ko ová, Gabriela Ka áková a Pavla Pšenicová si tak odneslo bronzové medaile. V kategorii  10 – 12 let s velkým náskokem a 

suverénním provedením získala d v ata ze Zub í 1. místo a zlatými medailemi byly ocen ny Klára Chlápková, Dominika Chu-

dá ková, Valentina Havlová, Karolína Davidová, Dora Zemanová, Tereza Hrachovcová, Barbora Bergová a Dana Martinková.  

Medaile a poháry p edal závodnicím starosta m sta Ing. L. Vaculín, který se také postaral o záv re né slovo.
A protože byl závod o Velikonocích, halu navštívil i Zubr - 

maskot zuberských házenká , aby nejen gymnastkám držel p s-
ti p i závod ní, ale také je po ádn  „vyšmigrustoval“.

Tento krásný velikono ní závod by se nemohl uskute nit 
bez pomoci ob tavých rodi  závodnic a všech len  oddílu. 
Proto d kuji všem, kte í se jakoukoli m rou podíleli na organi-
zaci závodu.

Pod kování pat í také všem sponzor m 9. ro níku závodu 

O pohár starosty m sta Zub í, a to: M sto Zub í, FP Technolo-

gies group Val. Mezi í í, Matuschka – vlasová kosmetika, Skle-

ná ství Bambuši Rožnov, Kv tiny Pavelková Zub í, Kovoobráb -

ní Petr Pšenica, Kovoobráb ní Mar as, LB Silver, Milan Konko ,

Pavel Ka ák – zednické práce.

za oddíl MG Zub í Gabriela Cábová

9. ro ník O pohár starosty m sta Zub í
v estetické skupinové gymnastice 

ESG Cup II. 2010

Zuberské novinyZuberské noviny

w
w

w
.zubri-mesto.cz



* Narození
  Klára Trojáková
  Tereza Juříčková
  Tereza Jaroňová
  Karolína Žáková
  Sofie Anna Křesťanová
  Filip Žilla
  Richard Pavelka
  Natálie Nejedlá
  Radmila Nejedlá
  Lucie Hoferová
  Klára Dobešová
  Vít Onderka
  Markéta Šimurdová
* Jubilanti - duben
  Anastázie Koláčková
  Jaroslav Žák
  Anna Šamánková
  Božena Tovaryšová
  Jaroslav Krupa
  Dymana Mičková
  Leonida Dobšová
  Rudolf Petřek
  Květoslava Boráková
  Otto Lezna

 Úmrtí 
  Karel Jánský
  Oldřich Marek
  Vladimír Klvaňa
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Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme







Na dobré lidi se nezapomíná, 
ti žijí v srdcích stále.

V měsíci dubnu by se dožil 100 let náš ta-
tínek a dědeček, 

pan Rudolf Juříček.
Na jeho zlaté srdce a velké ruce s láskou 
a úctou vzpomínají děti s rodinami. 

Velký dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.

Odešla jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen krásné vzpomínky zůstaly nám.

Dne 9. dubna 2010 jsme vzpomněli 4. výročí, 
co nás opustila navždy naše milovaná man-
želka, maminka, babička a prababička, 

paní Anna Hrstková. 
S láskou vzpomíná manžel a syn Jan s rodinou.

Dne 15. dubna 2010 by se dožil 60 let náš ta-
tínek, 

pan František Dořičák.
S láskou vzpomínají dcery Lenka, Markéta, 
Oldřiška s rodinami. 

Tak rychle uběhlo jedenáct let,
kdy jsi nás opustil.

Už Tě neprobudí ranní sluníčko
ani krásný den,

na zuberském hřbitově 
sníš svůj věčný sen.

Dne 16. dubna 2010 uplynulo 11 smutných let, 
kdy nás opustil náš tatínek a dědeček, 

pan Václav Ulrych.
S láskou vzpomínají syn Václav, dcery Ludmila, Marie 
a Anna s rodinami.

Není pravda, že čas bolest zahojí,
v srdci zůstane rána, 

která nikdy nepřebolí.
Dne 18. dubna 2010 to byl jeden rok, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, syn 
bratr, švagr, strýc, 

pan Josef Maléř.
S láskou vzpomínají manželka Vlasta, syn Jo-
sef s manželkou, vnuci Nikola, Matěj, dcera 

Vlasta s manželem, vnuci Petra, Jakub, rodiče Josef a Ce-
cílie, sestry Miluška a Věra s rodinou, celá rodina a všichni, 
kdo ho měli rádi.

A za vše,
za vše dík.

Za lásku jaká byla,
za život jaký byl. 

Dne 1. května by se dožil 80 let 
pan Miroslav Španihel.

O tichou vzpomínku prosím manželka, dcera 
a synové s rodinami. 

Tvůj život byla starost a práce, 
pro vše dobré měl jsi cit. 

Dobré srdce utichlo a přece nezemřelo, 
v paměti bude stále žít.

Dne 9. května 2010 vzpomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí manžela, tatínka, tchána a dě-
dečka 

Josefa Jurky ze Zubří. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za vzpo-
mínku děkují rodiče, manželka a děti s rodinami. 

Kdo v srdci žije – neumírá.
Dne 15. května 2010 by se dožil 95 let můj 
milovaný manžel

 MUDr. Jaromír Haas.
30. července tomu bude 16 let, co odešel. 
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene Bo-
huslava Haasová s rodinou.

„Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, jenž jsi pro nás žila.“

Dne 15. května 2010 by se dožila 100. na-
rozenin 

paní Anna Pobořilová.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Jarmila a 
Eva s rodinami. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.



   Zuberské noviny 04/2010                   3

Z usnesení 69. schůze Rady města Zubří
konané dne 25. 03. 2010

RM schvaluje smlouvu č. 10/009 na Vánoční koncert Evy 
Pilarové s Uměleckou agenturou RAJCHA, Mánesova 556, 
572 01 Polička.
RM schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu  části nebytových 
prostor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 
38,2 m2, s panem Alešem Mikulenkou, Převrátí 219, Zubří, 
na dobu neurčitou od 01. 04. 2010.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části  nebytových 
prostor v objektu - budovy, Horní 144, Zubří, o výměře 
160,05 m2 a části pozemku p.č. 2205/2, ostatní plocha, 
o výměře 38,47 m2, k. úz. Zubří. 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výší 
18.000 Kč za provedení zajišťovacích prací po povodni na 
Čertoryjském potoce u domu č.p. 165 panu Rudolfu Fabia-
novi, Čertoryje 165, Zubří.
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o ná-
jmu pozemku pro stavbu Cyklostezka údolím Rožnovské 
Bečvy - Zubří se spoluvlastníky pozemků, kterými jsou Mgr. 
Bauerová Lydie, Pechova 1713/9, Brno, MUDr. Velčevský 
Jan, Údolní 552/65, Brno, MUDr. Lesenská Daniela, Šikmá 
159/12, Brno, a Valčuhová Eva, Pod Chlacholovem 2511, 
Rožnov pod Radhoštěm.
RM souhlasí s realizací opatření vedoucích k zachování ša-
fránu karpatského na pozemcích města Zubří, parc. č. 2402 
a 2406 v k. ú. Zubří, neziskovou organizací ČSOP Salaman-
dr, Tvarůžkova 1805, Rožnov pod Radhoštěm.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování pro-
jektové dokumentace pro výběrové řízení na akci „Nástav-
ba, přístavba a stavební úpravy školy v Zubří“ s firmou AV 
PROJEKT s.r.o., Michala Urbánka 476, Vsetín.
RM schvaluje smlouvu o architektonické dílo na zpracování 
zjednodušené studie pro akci „Nové náměstí v Zubří“ s Ing. 
arch. Václavem Zimou, A. T. Studio, Jedovnická 8, Brno.
RM v souladu s § 102 odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000Sb. 
o obcích, v platném znění, schvaluje zvýšení počtu zaměst-
nanců města zařazených do městského úřadu o 8, tj. z 22 na 30 
zaměstnanců, a to na dobu od 1.4.2010 do 31.12.2010 v od-
boru výstavby, a to zařazením na veřejně prospěšné práce. 
RM bere na vědomí uplynutí funkčního období členů správ-
ní rady Hala Zubří o.p.s. pana Milana Zemana, Zemánky 
1170, Zubří, a jmenuje v souladu se zakládací listinou novým 
členem Správní rady Hala Zubří o.p.s. pro funkční období do 
24.3.2013. pana Milana Zemana, Zemánky 1170, Zubří. 
RM souhlasí s použitím znaku města Zubří pro firmu Ing. 
Jana Jaroňová, Rožnovská 772, 756 54 Zubří, IČ 73090930, 
na výroční turistickou známku. 
RM souhlasí s použitím znaku města Zubří pro firmu AK-
TIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 110/24, 747 05 OPAVA, na re-
klamních předmětech typu „BUTON“.  
RM souhlasí s použitím znaku města Zubří pro firmu Ly-
die Gigerichová, Sidonie 157, 763 34 Brumov-Bylnice 3, na 
webové stránky jako rozcestník k informačním kanálům. 

Z usnesení 70. schůze Rady města Zubří
konané dne 06. 04. 2010

RM schvaluje ukončení nájmu části nebytových prostor 
v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, s fa SD.Disagne 
s.r.o., Randusky 1279, 756 54 Zubří, zastoupenou paní Šár-
kou Dořičákovou, dohodou ke dni 30. 04. 2010.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v 
objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 44,6 m2.

RM schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování 
hudebních děl, č. VP-2010-34911, s Ochranným svazem au-
torským, Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6.
RM schvaluje smlouvu na vystoupení DH Bošičanky AK, 
zastoupenou kapelníkem Antonínem Koníčkem, Kněžpole 
333, 687 12 Bílovice.
RM schvaluje navržený program a rozpočet 16. Metlářské-
ho jarmarku 2010.
RM schvaluje převod hospodářského výsledku příspěvko-
vých organizací MŠ Sídliště 6. května 1109, MŠ DUHA, Na 
Potoku 369, ZŠ Zubří, Hlavní 70, za rok 2009 do rezervního 
fondu.
RM schvaluje použití výtěžku z výherních hracích přístrojů 
na pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji při pořádání kultur-
ních akcí v Klubu Zubří.
RM souhlasí s navrženým prázdninovým provozem MŠ 
Sídliště a MŠ Duha v roce 2010.

Důležité upozornění!
Provoz MŠ Sídliště a MŠ DUHA o prázdninách r. 2010 

Oznamujeme rodičům, jejichž děti navštěvují školky MŠ 
Sídliště a MŠ DUHA, že tyto budou v době letních prázdnin 
z důvodů čerpání řádných dovolených zaměstnanců a pro-
vozní údržby uzavřeny a to následovně.
MŠ Sídliště 6. května v době od 05. 07. 2010 do 06. 08. 
a MŠ DUHA v době od 12. 07. 2010 do 20. 08. 2010 
budou uzavřeny. 
Individuální požadavky rodičů budou řešit osobně ředitelky 
školek. 

Výzva organizacím a spolkům
V dubnu byly spuštěny nové webové stránky města Zubří.
Prosíme všechny organizace a spolky o kontrolu a aktualiza-
ce svých údajů.
Případné nesrovnalosti, prosím, oznamte na emailovou ad-
resu podatelna@mesto-zubri.cz

Děkujeme za připomínky a podněty od občanů.

Taktické cvičení složek 
IZS Zlínského kraje

V pátek 30. dubna 2010 od 9.00 hod. se bude konat tak-
tické cvičení složek integrovaného záchranného systému 
Zlínského kraje. Toto cvičení bude simulovat částečnou 
destrukci části stropu sportovní haly Zubří.
Cvičení se zúčastní Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 
– stanice Valašské Meziříčí  a Hasičský záchranný sbor měs-
ta Rožnova p/R., jednotky Sboru dobrovolných hasičů Zub-
ří a Zašové. Dále pak Záchranná zdravotní služba ZLK Va-
lašské Meziříčí, Policie ČR a Městská policie Rožnov p/R.
Cvičení bude ukončeno cca v 11:00 hod.

Ing. Lubomír Vaculín
Starosta Zubří

Informace
Na webových stránkách https://portal.mpsv.cz/sz/local/vs_info 
jsou zveřejněny aktuální informace o vývoji nezaměstna-
nosti v okrese Vsetín k 31. 3. 2010. 
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VÝZVA – kompostéry do rodinných domů zdarma
Vyzýváme všechny občany, kteří mají zájem o zapůjčení 

kompostérů a dosud si nepodali žádost, aby se přihlásili na 
Odboru výstavby Městského úřadu Zubří. Jakmile budou vy-
řízeny všechny zbývající náležitosti, budou kompostéry za-
půjčeny jednotlivým domácnostem, a to na základě smlouvy 
o bezplatném zapůjčení.

Kompostéry
- slouží ke zpracování bioodpadu z domácností, který pře-
měňují na kompost,
- zrychlují kompostování a lze v nich zužitkovat až 30 % 
odpadu z domácností,
- nemají dno z důvodu volného styku s půdou a přístupu 
mikroorganismů, červů a žížal,
- se umísťují na volnou rovnou půdu mimo přímé slunce.

Předběžnou žádost o zapůjčení kompostéru je možno po-
dat na Odboru výstavby MěÚ Zubří nebo elektronickou poš-
tou na adresu: paseka@mesto-zubri.cz. Vaše případné dota-
zy ohledně kompostérů Vám na tel. čísle: 571 757 065 zod-
poví Mgr. Pavel Paseka.

Odbor výstavby MěÚ Zubří

Výzva
Vážení spoluobčané, mnozí z Vás našli ve svých 

schránkách leták týkající se rodiny Pavlátových – To-
dorovič, či jste jej zahlédli na veřejných prostranstvích 
města. 

Prosíme Vás tímto, pokud byste muže z fotografie 
kdykoliv zahlédli v našem městě nebo jeho blízkém oko-
lí, ihned kontaktujte policii či naši rodinu na tel. čísle 
731 844 797.  

Bojíme se o bezpečí našich dětí. Děkujeme Vám 
Pavlátová – Todorovič

Nad Rozcestím 194

Školní skřivánek 2010
22. – 24. března se do staré školy slétli ptáci. Byli to ti 

nejzpěvnější skřivánci ze širokého okolí. Předváděli své zla-
to v hrdlech ve dvou kategoriích - sólisté a členové skupin. 
Mohli se doprovázet na jakékoli dostupné hudební nástroje 
(posluchači i soupeři se kochali zvukem štěrchadel a štěr-
chadélek, palic a paliček, kytar, fléten, houslí a klavíru).

Přestože každý zpěváček přispěl k jarní jásavé náladě, 
porota musela vyhlásit vítěze.

Sólisté
1. ročník

1. Barunka Petřeková
2. Denisa Mikulenková a Karin Křesalová
3. Anita Poláčková a Jakub Románek

2. - 3. ročník
1. Denisa Dukátová,  2.B
2. Natálie Ondřejová, 2.B, Katka Holčáková, 3.A, a Magda 
Urbanová, 2.A
3. Klára Frýdecká a Lukáš Křiva, 3.B

4. - 5. ročník
1. Adéla Ulrychová 5.A
2. Tereza Kamencová, 4.B, a Jan Dvořák, 5.B
3. Michaela Valchařová, 4.B, a Iveta Mikulenková, 5.A

Skupiny
1. ročník

1. Hana Mikulenková a Leona Jurajdová
2. Denisa Mikulenková, Barča Petřeková a Marie Zbranková
3. Linda Chmelařová a Eva Stružková

2.-3. ročník
1. Jakub Krupa, Bohdan Mizera, Šimon Mizera a Patrik Va-
šek, 3.A
2. Nika Červená, Sabina Jurajdová, Verča Poláchová a Na-
tálka Vrátná, 3.B
3. David Martinek, Martin Divín a Michal Opálka, 2.A

4. - 5. ročník
1. Verča Faitová a Tereza Krupová, 5.B
2. Matěj Juříček a Martina Kovářová, 5.A
3. Tereza Jurajdová, Lucie Zemanová, Gabriela Sváková a 
Nikola Krupová, 5.B

Děkujeme, gratulujeme a přejeme (si) spoustu dalších 
melodických chvilek………S. Bludná

Zprávy ze školy

Zprávy z mateřské školky

Maškarní karneval na Starém Zubří
Jako tradičně, tak i v letošním roce jsme se sešli na maš-

karním karnevale pro děti, tentokrát až v měsíci březnu. V 
kulturním domě se objevily princezny, klauni, rytíři a mnohé 
jiné masky za doprovodu svých rodičů, prarodičů i ostatních 
příznivců dětí a radostných chvil. Všichni přítomní se moh-
li pobavit a zatancovat si v rytmu známých písniček, na pro-
gramu byly soutěže i hry a nechyběla tradiční tombola, do 
které ceny zajistili samotní rodiče dětí z MŠ DUHA. Touto 
cestou všem děkujeme za krásné a nápadité hračky i dárky. 
Rodiče i děti se mohli posilnit párky, zákusky i jinými dob-
rotami. Ti statečnější si zazpívali na podiu s mikrofonem a 
všichni si zasloužili velký potlesk. 

Prožili jsme společně veselé a zábavné nedělní odpoled-
ne,děti si zaskotačily se svými rodiči a následující den v MŠ 
si vyměnili své zážitky z karnevalu. Bylo nám všem spolu 
moc hezky….a zase brzy huráááá na další akci.

Za MŠ DUHA Jarka Šudáková

Farní charita Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci 
s Diakonií Broumov 

VYHLAŠUJE
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 
   a zbytky látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
   - vše nepoškozené
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce  
   -  z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - transportem se znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne:  17. - 25. května 2010  

čas:   8: 00 – 11:00 hod.  14: 00 – 17:00 hod.
pondělí a úterý 24. a 25. května 13:00 – 17:00 hod.

místo:  objekt bývalé Farní charity – Nádražní 23,
 naproti  kostelu v Rožnově p. R. 

kontakt: 571 654 954     603 549 682 - Jan Lušovský
Děkujeme za Vaši pomoc.
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ČČK Staré Zubří
Když konečně při-

šlo Jaro a všichni si za-
metli před svými domy 
veškerý posypový ma-
teriál, bylo na čase vy-
šlápnout ven. Naše 
skupina ČČK Staré 
Zubří vyrazila v so-
botu 20. 3. 2010 smě-
rem na Dolní Paseky 
přes kopec a Zemánky. 
Bylo pěkně, teploučko, 
ale mraky na západě 
nevěstily nic dobrého. 
Naše hlavní zastávka 
byla „Na Vlachovce“, 
kde jsme si odpočinu-
li, osvěžili se a po ho-
dince se vypravili zpět 
domů. Sice jsme tro-
chu zmokli, ale pro-
cházka jarní přírodou 
stála za to. Tak zase 
příště…

28. 3. 2010. Byla neděle téměř před Velikonoční, a tak 

jsme se rozhodli, že 
by nebylo špatné zdo-
bit perníčky. Vanda 
s Aničkou zadělaly a 
upekly těsto a na nás 
zbylo je nazdobit. Po 
13.00 hod. to vypuklo 
v Kulturáku na Sta-
rém Zubří, přišlo nás 
asi 22, někteří zaspali 
po obědě. Chtěly by-

chom poděkovat paní Janě Melichaříkové, která s námi 
měla trpělivost při ukázkách a dotazech při zdobení. Hos-
tem byla paní Prášková, která předvedla drátkování a škrá-
bání vajec. Paní Fabiánová zase donesla moc dobrou tva-
růžkovou pomazánku, a tak jsme v pohodě prožili příjemné 
odpoledne. Všichni zúčastnění se snažili a výsledky sku-
tečně stály za to. Těšíme se na další akci.

Z akcí
Zpěváček 2010

Dne 28. 3. 2010 se konalo oblastní kolo pěvecké sou-
těže ,,Zpěváček 2010.“ Soutěž pořádá každý rok Valašské 
folklórní sdružení ve spolupráci se Střediskem volného 
času v Rožnově pod Radhoštěm.

Naši  Beskyďáčci se opět přihlásili a přišli si zazpívat 
v neděli odpoledne do Střední zemědělské školy v Rožnově 
pod Radhoštěm, kde se soutěž konala. Nálada byla od začát-
ku výborná, každý soutěžící zazpíval dvě valašské písničky, 
jednu s hudebním doprovodem a druhou bez doprovodu. Za 
náš soubor zazpívali v mladší kategorii Natálka Ondřejová, 
Ellen Randusová a David Martínek. Ve starší kategorii za-
stupovaly Malý Beskyd Gabriela Valová a Eva Solanská.

Všichni zaslouží velikou pochvalu a my jim přejeme do 
dalších soutěží, aby i nadále zpívali s láskou a nadšením.

 vedoucí  Beskyďáčků           

Inzerce ZN

(placená inzerce)

Kamenictví Burda
vám nabízí tyto služby:

 kompletní výroba žulových pomníků
 rekonstrukce stávajících pomníků
 broušení terasových pomníků, 

  impregnační nátěry
 pomníkové doplňky (lampy, vázy, vitríny)
 povrchové úpravy písma (zlacení, stříbření)
 čištění pískovcových a kamenných památek,  

  plotů, zídek, soch a mramoru
Po telefonické domluvě přijedeme sjednat zakáz-
ku na Vámi určené místo. Poradenství, zaměře-
ní a doprava zdarma. Využijte naší mimořádné 
předsezonní nabídky, při uzavření zakázky do 
konce dubna poskytujeme slevu 20% na veškeré 
kamenické práce.

Kamenictví Burda • tel.: 774 889 261
Havlíčkova 1177 • Valašské Meziříčí

www.kamenictviburda.cz
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„Není krásnějších pohádek než ty, které píše život 
sám.“ Hans Christian Andersen

V pátek 26. 03. 2010 propukla nejen na území České re-
publiky, ale i na dalších místech naší planety akce pořádaná 
na podporu dětského čtenářství  - dokonce už jubilejní, de-
sátá „Noc s Andersenem.“ I naše zuberská knihovna uspo-
řádala pro děti tu kouzelnou noc a naši malí nocležníci měli 
možnost zjistit, jak to vypadá v knihovně večer, když ode-
jdou poslední návštěvníci…

Aby děti měly na tento den hezkou vzpomínku, snažili 
jsme se pro ně vymyslet program, který by splnil očekávání 
i u „náročnějších“ nocležníků. 

Po krátkém přivítání jsme se všichni podívali na výsta-
vu modelů letadel a aut, které nám modeláři dokonce uká-
zali v „akci.“

Poté jsme všichni zdobili velikonoční vajíčka, která jsme 
na druhý den rozvěsili na strom Pohádkovník. Ten jsme měli 
již připravený před knihovnou. Děti během večera soutěžily, 
hrály hry a luštily všelijaké kvízy. Před tím, než jsme uleh-
li do svých spacáků, roztančili jsme se při diskotéce, kte-
rá děti obzvláště bavila. Při taneční hudbě se všechny děti, 
které byly již oblečeny do svých pyžámek, zúčastnily vol-
by „Miss a Missák pyžamko“, při které nemohla chybět pro-
menáda – v pyžámkách!!

Kolem 11. hodiny večerní jsem všem dětem přečetla ně-
kolik pohádek na dobrou noc. 

Zprávy z knihovny
Děti brzo ráno štěbetaly jako ptáčata, takže o nějakém 

vyspávání jsme si my starší - mohli nechat jen zdát. Ale to 
nám nevadilo. Posnídali jsme všechny ty vynikající koláče 
a buchty, které nám šikovné maminky upekly, (tímto chtě-
la všem maminkám moc poděkovat) a opět jsme se vrhli do 
víru her a soutěží. Dopoledne jsme se pak všichni rozešli do 
svých domovů. 

Doufám, že se dětem spaní v knihovně líbilo, a už teď 
mohu slíbit, že tato noc nebyla v naší knihovně poslední.

Ráda bych poděkovala Míše Wrobelové, Gábině Kociáno-
vé a Zdence Hrachovcové, které tvořily náš organizační tým 
a díky kterým mohlo do knihovny přijít 22 dětí. I přes vysoký 
počet dětí jsme nemohli uspokojit všechny, které se na no-
cování těšily, a to z důvodů kapacitních a bezpečnostních.

Zvláštní poděkování patří p. Randýskové z České spořitel-
ny, díky níž jsme měli pro děti zajištěny reklamní dárečky.

A tak se děti mohou těšit zase za rok, kdy v kouzelný 
podvečer na dveře knihovny zaklepe pan Andersen a my s 
ním a jeho tajemnými pohádkami budeme moci strávit dal-
ší pohádkovou noc…

Ze Zubří přímo na Ekvádor a Galapágy
Ve čtvrtek 07. 04. 2010 pořádala knihovna a odbor kul-

tury cestovatelskou besedu, a tak nás navštívil velký ces-
tovatel, autor několika cestopisných knih a tvůrce doku-
mentárních filmů, pan Jirka Mára, který se přišel podělit 
se svými zážitky z cest po Ekvádoru a Galapágách.

Na pomoc si přivezl nejen svou velice příjemnou paní, 
která se k vyprávění aktivně připojovala, ale i Jirku, své-
ho syna, který je již několik let připoután na invalidní vozík. 
Poutavé vyprávění přednášejících bylo doplněno videoukáz-
kami a krásnými fotografiemi s podmaňujícím hudebním do-
provodem.

Všichni přítomní účastníci besedy ocenili zejména ne-
všední zážitky a zajímavosti z rozmanité přírody. Myslím si, 
že všichni „účastníci zájezdu“ se mohli alespoň na chvíli 
oprostit od starostí všedních dní, zapomenout na svá trápení 
a prožít s rodinou pana Máry úžasnou cestu po krajích nám 
ne až tak známých. Vyprávění bylo po všech stránkách na-
učné a chvílemi i poučné. Vždyť ne nadarmo se říká: „Jiný 
kraj – jiný mrav.“

Nakonec ráda konstatuji, že nejen mne, ale i Márovy po-
těšil velký zájem i to, že jsme se sešli v tak hojném počtu. 

S rodinou Márových  jsme se ale neviděli naposled. 
Takže příště - na viděnou v Japonsku!

foto: Pavel Czinege
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 Nerada bych porušila pravidlo nabídky novinek, kte-
ré jsem do knihovny na konci března pořídila. Proto ser-
víruji malou ochutnávku:

Roman Streichsbier – Martina Sáblíková Zázrak na 
bruslích

Kniha sleduje krok za krokem zatím krátkou, ale o to 
blyštivější kariéru „Popelky z hrbolatých rybníků“ – hlavní 
favoritku zimní olympiády ve Vancouveru 2010!

Jana Paulová – Jak běžet do kopce
V této knize se známá herečka odhaluje citově skoro až 

na dřeň. A činí tak s nadhledem a lehkou, záviděníhodnou 
graciézností. Její knížka, s láskou hýčkaný prvorozenec, je 
tak najednou skutečně o něčem podstatném. Vychází s pů-
vabnými barevnými ilustracemi autorčiny dcery Adély Svo-
bodové.

Přijďte si pochutnat na vynikajícím počteníčku, rádi Vám 
v knihovně pomůžeme vybrat tu správnou knihu pro Vás.

Lenka Cabáková, knihovnice

Ze sportu

ESG Cup III. v Břeclavi
V neděli 11. dubna 2010 proběhl již třetí závod v es-

tetické skupinové gymnastice, tentokrát jela naše děv-
čata do Břeclavi. Naše mladší družstvo Jasmíny (cvičí 
na hudbu z filmu Aladin), se umístilo na 4. místě. Druž-
stvo starších děvčat, i když bylo oslabeno o 2 závodnice, s 
velkým sportovním nasazením zabojovalo a získalo další 
zlatou medaili. Opět přesvědčilo rozhodčí a diváky, že je-
jich skladba patří mezi nejlepší. Další závod ESG Cupu 
se uskuteční 2. května v Opavě.

za oddíl MG Zubří Gabriela Cábová

Plán turistických akcí květen 2010
i pro příznivce turistiky

sobota 1. května     Zubří  -  Rožnov p/R.   -  Pustevny  -  
Čertův mlýn  -  Kněhyně  -  Čeladná  23 km     
vlak. Zubří  nádr.   7. 30  -  Rožnov p/R
aut.  Rožnov p/R.  8.15  -  Pustevny

středa 5. května      Zubří  -  Lešná  u  Val. Meziříčí, zá-
mek, zámecká zahrada
vlak.  Zubří nádr. 8.48  -  Val. Meziříčí

středa 12. května     Zubří  -  Rožnov p/R.  -  Valašská Bys-
třice  ,,DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ“  turistické zá-
kladny ,,MRAVENIŠTĚ“
vlak:  Zubří nádr.    9.31  -  Rožnov p/R.
aut. Rožnov p/R   10.15  -  Val. Bystřice, kostel

sobota15. května     Zubří  -  Bystřice p/Host.  -  Tesák  -  
Čerňava  -  Jahelník  -  Kelčský Javorník     14 km       
vlak:  Zubří nádr. 6.41  -  Val. Meziříčí
vlak:  Val. Meziříčí 7.13  -  Bystřice p/Host.
aut.  Bystřice p/H  -  Tesák

středa 19. května    Zubří  -  Val. Meziříčí  - ,, Naučná  stez-
ka  T.G.Masaryka“,  Jarcovská kula  -  Jarcová  -  Val. 
Meziříčí            13 km     
vlak:  Zubří nádr. 8.48  -  Val. Meziříčí

pátek 21. května   Staré Zubří  -  smažení  vajíček

úterý 25. května    Jednodenní společný zájezd s organizací 
S.P.C-CH  -  prohlídka pivovaru Nošovice, dále do Oldřicho-
vic s výjezdem lanovkou na horu Javorový, v odpoledních 
hodinách do HRČAVY- TROJMEZÍ na česko - polsko - slo-
venské hranici.

Výbor odboru  turistiky

Zpráva oddílu kuželek 
Zuberští kuželkáři se v sezóně 2009/2010 již tradičně 

účastnili mistrovské soutěže meziokresního přeboru (N. Ji-
čín, Přerov a Vsetín) na 4x100 HS.

V této velice úspěšné sezóně jsme odehráli celkem 18 
utkání, z toho skončilo 16 vítězně a jen ve dvou zápasech 
(Kelč „A“ a Lipník „C“) jsme odešli těsně poraženi. V obou 
dvou případech o pouhých 6 kuželek. Celou soutěž jsme tak 
vyhráli s pohodlným náskokem 8 bodů. 

Dobrý dojem z této sezóny ještě zlepšuje fakt, že při zá-
věrečném hodnocení výkonu jednotlivců  - všech hráčů celé 
soutěže (sleduje se průměr shozených kuželek ze všech zá-
pasů), obsadili naši kuželkáři první a druhé místo.

Podrobné výsledky a statistiky z celé soutěže lze na-
lézt na: www.kuzelky.com (v sekci MOP Nový Jičín, Pře-
rov, Vsetín).

Jelikož jsme si tímto vítězstvím vybojovali postup, měli 
bychom se v příštím roce účastnit krajské soutěže. Zde je hra 
časově náročnější, protože za tým již nastupuje 6 hráčů (mís-
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to současných 4), jeden zápas trvá cca. 4,5 hodiny a hraje se 
na kuželnách, které jsou ve větší vzdálenosti od Zubří (např. 
Ostrava, Opava, Bohumín atd.) Pozitivní je, že se nám do ak-
tivní činnosti podaří zapojit více zuberských kuželkářů. Jest-
liže jsme si v letošní soutěži vystačili se 7 aktivními hráči, 
v příštím roce to již bude minimálně 12 hráčů.
Zde je konečná tabulka soutěže MOP 2009/2010.

Potěšující bylo, že v průběhu celého roku byla kuželna, více 
než v minulosti, navštěvována zuberskou veřejností.
Znovu můžeme zopakovat, že v kuželně jsou nainstalovány 
nové automatické stavěče kuželek s elektronickými ukazate-
li. Hra je zajímavější, než tomu bylo v minulosti. Všichni zá-
jemci o aktivní odpočinek jsou vítáni. Kuželky je možno hrát 
celoročně. V případě zájmu volejte na telefon: 731/478108, 
nebo pište na: krupa.radim@seznam.cz.

Oddíl kuželek TJ Gumárny Zubří.

Zuberský   fotbal   ve   výsledcích
Mladší žáci    
Sokol  PODLESÍ  -  FC  ZUBŘÍ    10 : 0
Starší žáci      
SK  LIDEČKO  -  FC  ZUBŘÍ   1 : 1
             Branka: Grygar
Dorost           
Spartak  JABLUNKA  -  FC  ZUBŘÍ   2 : 5
           Branky: 2 x Tobola, Krupa, Dlabaja, Majer
Muži              
SK  LIDEČKO  -  FC  ZUBŘÍ    1 : 4
            Branky: 2 x Jurajda, Hejný, Drda
Dorost          
 Jiskra  KRHOVÁ  -  FC  ZUBŘÍ   2 : 3
             Branky: Tobola, Krupa, Majer
Mladší žáci   
TJ  VIDČE  -  FC  ZUBŘÍ   2 : 8
            Branky: 3 x Štverák, 3 x Smílek, Šustáček, Polášek
Muži              
TJ  VIDČE  -  FC  ZUBŘÍ    3 : 1
            Branka : Jurajda
Starší žáci     
Sokol  VAL. POLANKA  -  FC  ZUBŘÍ   2 : 1
             Branka: Ševčík
Dorost          
TJ  VIDČE  -  FC  ZUBŘÍ    2 : 7
             Branky: 4 x Krupa, 2 x Majer, Tobola
                                                                            M. Bartoň

fotbal

(placená inzerce)(placená inzerce)

Inzerce ZN

Tabulka po 18. kole

Po adí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Pr m r Skóre Body

1 TJ Zub í A  18 16 0 2 1630.3 140 : 40 32 

2 TJ Sokol Sedlnice B  18 12 0 6 1597 110 : 70 24 

3 Kel A  18 12 0 6 1598.9 108 : 72 24 

4 KK Lipník nad Be vou C  18 11 0 7 1553.1 102 : 78 22 

5 TJ Sokol Sedlnice C  18 10 0 8 1554 94 : 86 20 

6 TJ Spartak Bílovec B  18 9 0 9 1576.3 89 : 91 18 

7 KK Hranice B  18 8 0 10 1582.7 90 : 90 16 

8 Frenštát B  18 5 0 13 1510.3 71 : 109 10 

9 TJ Nový Ji ín B  18 4 0 14 1419.7 55 : 125 8 

10 Kel B  18 3 0 15 1432.4 41 : 139 6 
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téma: mobilní internet

Jak šetří chytří

CO ZNAMENÁ PŘEDPLACENÝ INTERNET?

S PŘEDPLACENÝM 3G MOBILNÍM 
INTERNETEM JSOU VŠECHNY 
ODPOVĚDI SPRÁVNĚ. SKUTEČNĚ 
PLATÍTE JEN ZA DNY NEBO HODINY, 
KDY JSTE OPRAVDU PŘIPOJENI 
A TÍM ZÍSKÁVÁTE PLNOU 
KONTROLU NAD VÝDAJI 
ZA INTERNET.
• Běžná rychlost internetu 400–700 kb/s, 

v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s.

SURFUJTE NA KREDIT 
BEZ ZÁVAZKU!

získáváte 300 Kč 
vstupní kredit zdarmaDneuzavíráte smlouvyB

platíte jen ty dny nebo hodiny, 
které skutečně prosurfujeteCneplatíte paušálA

TEČNĚ 
HODINY, 

OJENI 

T 

29 
Kč/den

9,90
Kč/hodina

nebo

OBJEDNÁVEJTE
NA 811 811 811 • NA WWW.UFON.CZ

NEBO KONTAKTUJTE NAŠE PARTNERSKÉ PRODEJNY

PMT MOBIL – Lego-Smetanova 1056, VSETÍN, tel.: 608 712 766, e-mail: pmt77@tiscali.cz

Lukáš Klein - DIGIPOINT – Křižná 32/2, VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ, tel.: 604 992 191, e-mail: digipointvm@centrum.cz

Inz_180x255_PredplMobInt_rodina_Zubri.indd 1 25.3.10 12:52

(placená inzerce)
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Inzerce ZN

OSEVA PRO, s.r.o., Výzkumná stanice travinářská
     Zubří, Hamerská 698
       mobil   739 321 334  
            (p. Smočková)

     Po – Pá 8. 00 – 16.00 hod
nabízí k prodeji sazenice 

 balkonových rostlin (pelargonie, surfinie,  
 fuchsie, bacopa …)

 přísady zeleniny (salát, kedluben, celer,  
 rajčata, paprika…)

 a bylinek (bazalka, máta, šalvěj, oregáno,  
 pažitka...)
dále nabízí

 travní směsi (parková, hřišťová, luční)
 netkanou textilii (bílá, černá) 
 zahradnický substrát, rašelina…
 hnojiva, ochrana rostlin
 a jiné

(placená inzerce)

Pozvánka na akademii ZŠ 
Žáci a učitelé ZŠ Zubří zvou širokou veřejnost

na
SLAVNOSTNÍ AKADEMII ŠKOLY

u příležitosti oslav 75 a 30 let ZŠ a 700 let Zubří
„Jak šel čas aneb Stařenka vypravuje“,
která se koná 19. a 20. května 2010 

v 17.30 hodin v Klubu Zubří!
Na středu 19. 5. je nutno rezervovat si místa 

na tel. čísle kanceláře školy  571 658 920.
Vstupné dobrovolné. 

Těšíme se na Vás

Pozvánky

Pátek 7. května 2010 v 18.00,  Klub Zubří
SCREAMERS NARUBY

S dalším novým programem plným originálních kostýmů, 
scének, písniček a humoru zavítá do Zubří 

travesty skupina Screamers.

Srdečně vás zveme na koncert 
pořádaný v rámci 700. výročí založení obce Zubří

My jsme děti, jako květy
Koncert se koná 9. května 2010 ve 14.00 hod. v Klubu Zubří.
Přijďte se zaposlouchat do tónů kytar v podání žáků 
paní učitelky Danuše Stýblové,
písní malé scholy 
z Hutiska - Solance
 pod vedením Hedviky Fjuráškové,
valašské klasiky - cimbálovky 
Malého Beskydu
a v neposlední řadě hlásků 
zuberských dětí
pod taktovkou Marie  Křenkové.
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 13. května v 17.30 hodin, Klub Zubří
AKADEMIE 3. VĚKU

Putování za tajemstvím knih od dávnověku po současnost
Akademie 3. věku pořádá přednášku Putování za tajem-
stvím knih:
 Jaké známe nejstarší knihovny?
 Jaká tajemství skrývají ty nejstarší?
Přijďte se toulat minulostí a nahlédnout do historie knihov-
nictví.
Knihovnice zuberské knihovny p. Lenka Cabáková  vás 
provede tajemnou historií knihovnictví od dávnověku až 
po současnost.
Přednáška bude spojena s počítačovou prezentací.

700 let města Zubří
Jak jsme již informovali, je letošní rok pro Zubří ro-

kem slavnostním. 8. července 1310 se datuje první písem-
ná zmínka o Zubří.  K této příležitosti bude vydána kniha 
PhDr. Baletky „Zubří 1310 – 2010 Cesta ke kořenům“, kte-
rá nám umožní nahlédnout do naší historie.

Součásti oslav bude 25. června slavnostní zasedání v 
Klubu Zubří, na kterém bude oceněno  patnáct osobnosti ve-
řejného života. Následně 26. června v odpoledních hodinách 
se uskuteční slavnostní průvod z prostor u Domu služeb ke 
Sportovní hale, kde bude následovat kulturní program. 

O tomto programu budete podrobně informováni v příš-
tím vydání Zuberských novin.

       Ing. Lubomír Vaculín
     Starosta Zubří
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TOP 09
S podporou starostù

      Oznamuje vznik MO v Zubøí.
Podílejte se s námi na práci
pro mìsto a spoluobèany.
Kontakt: Tomáš Doøièák

Tel: 776 026 466
e-mail: drin@iol.cz

(placená inzerce)

Sobota 22. května od 9.00 hodin, prostranství kolem Klubu Zubří
Město Zubří a VSPaT Beskyd Vás zvou na

16. METLÁŘSKÝ JARMARK
Sobota 22. května bude patřit v Zubří 16. ročníku Metlářského jarmarku, Dětské folklorní 
přehlídce a tradičnímu kácení máje v podání souboru BESKYD.
V dopoledním programu vystoupí: 
• Swing band Zubří Jindřicha Dořičáka 

 • Junior beskydská muzika ZUŠ z Rožnova p. R.
• dechová hudba Zubřanka 
v podvečer:
k tanci i poslechu zahraje Combo strýca Ahmeda.
Odpolední dětská folklorní přehlídka nabídne:
• Malůšata z Liptálu • Podskaláček z Rožnova pod Radhoštěm • Valašenku z Vidče a mi-
lého hosta ze Slovenska - soubor Roháčik ze Zuberce a chybět samozřejmě nebudou naši 
Beskyďáčci a Malý Beskyd. 
Odpolední programový blok zakončí tradiční kácení máje v režii souboru Beskyd
S přáním hezky prožitého dne na Metlářském jarmarku:

V. Staňo – vedoucí souboru Beskyd – tel.: 737 219 504 • Zdeňka Hrachovcová – vedoucí OK MěÚ v Zubří – tel.: 724 118 256 • Zuzana 
Krupová – OK MěÚ v Zubří - tel.: 571 659 447 • kultura@mesto-zubri.cz

Pozvánka
Římskokatolická farnost Zubří zve na oslavu 

10. výročí posvěcení kaple sv. Ducha ve Starém Zubří. 
Přijďte se s námi radovat a poděkovat za podařené dílo, 
na jehož vytvoření jste se mnozí podíleli prací, penězi 

i modlitbami. 
Hlavní slavnost se koná v neděli 23. května. 

Slavná mše svatá začne v 8 hodin v kapli za účasti 
P. Vojtěcha Kološe. 

Po ní bude příležitost k občerstvení i k družnému popovídání. 
Pokud by byl ochoten někdo přispět k slavnostnější atmosféře tím, 

že by se oblekl do kroje, budeme vděčni.
Také jste zváni na bohoslužbu v pondělí 24. května 

v 17.30 hodin v kapli, po které se koná 
tradiční pohoštění vaječnicí. 

Za farnost srdečně zve P. Karel Janečka, farář

Inzerce ZN
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Kino Klub Zubří, Hamerská 10

Středa 28. dubna v 18.30 hodin
Ženy v pokušení
Komedie, 118 min, mládeži přístupný. Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Ku-
bařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach. Vstup-

né 59,- Kč
Nová komedie Jiřího Vejdělka 
Ženy v pokušení uvítala v nedě-
li 11.dubna 2010 večer v praž-
ském multikině Cinestar Anděl 
již půlmiliontého diváka.
Komedie Ženy v pokušení kra-
luje domácím žebříčkům již od 
svého startu  18. března a  za ne-
celý měsíc nasazení v kinech v 
rekordním počtu kopií se pře-
houpla přes souhrnný počet 
500.000 diváků.
Jubilejním návštěvníkem se 
stala slečna Šárka z Prahy. Na 
představení přišla s přítelem a 

od autora a režiséra Jiřího Vejdělka a herečky Elišky Bal-
zerové převzala jako dárek nejnovější multimediální smart-
phone, který používají i herci ve filmu Ženy v pokušení.
„Jsem fakt v šoku, že na mé milostné nezdary, které některé si-
tuace ve filmu inspirovaly, je zvědavo tolik lidí,“ usmívá se Jiří 
Vejdělek a dodává, že takový „šok“ je ale velmi příjemný.
Zájem o novou filmovou komedii se nese nejen ve znamení  
vysokého diváckého zájmu, ale je také provázen snahami pi-
rátů. Producenti byli informováni i o nabídkách zajímavých 
finančních částek za možnost pořízení nelegální kopie, zatím 
se však podařilo všechny tyto pokusy odvrátit. „Zvolili jsme 
maximální bezpečnostní opatření, která fungují. 

Středa 5. května 2010 v 18.30 hodin 
Percy Jackson: Zloděj blesku
Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, 
jestli je také hrdina.  Přístupný, žánr: fantasy, český dabing, 
délka filmu 118 minut. Scénář: Craig Titley, Rick Riordan
Režie: Chris Columbus. Vstupné: 59,- Kč
Percy Jackson má ve škole věčně problémy. To je ale to nejmen-

ší, co mu teď dělá starosti. Sice je 
právě začátek 21. století, ale zdá 
se, že antičtí bohové z bájného 
Olympu se rozhodli sestoupit ze 
svých trůnů a tím i vstoupit do 
Percyho života. 
Percy se totiž z ničeho nic do-
zvídá, že jeho skutečným otcem 

je Poseidon, bůh moří a vodního živlu. A to mimo jiné zna-
mená, že Percy je napůl člověk, napůl bůh. Aby toho neby-
lo málo, nejvyšší z bohů, samotný Zeus, Percyho obviní, že 
ukradl jeho magickou hůl ukrývající blesk, o níž se bez nad-
sázky dá říct, že jde o nejstarší zbraň hromadného ničení. 
Percy se proto musí připravit na nejnáročnější dobrodružství ve 
svém životě a karty pro něj nemůžou být rozdány nepříznivěji. 
Nad celým světem se začnou stahovat zkázonosné mraky, a 
tak se Percy vypraví do tábora napůl vyvolených (Camp Half 
Blood), kde se musí naučit ovládat své nově nabyté schop-
nosti a dovednosti, aby i díky nim dokázal zabránit hrozící zni-
čující válce mezi bohy. Během výcviku se skamarádí s dalšími 

mladými polobohy – válečnicí Annabeth, která hledá svoji mat-
ku, a s kamarádem z dětství a svým ochráncem Groverem, což 
je ve skutečnosti statečný, ale značně nezkušený satyr.
Percy se s kamarády vydá na transkontinentální výpravu, 
která je zavede nejen šest set pater nad střechy New Yorku, 
do výšin bájného paláce na vrcholu Olympu, ale také do pe-
kelného podzemí ukrývajícího se ve skalách za slavným ná-
pisem Hollywood. Na úspěchu jejich cesty závisí osud ce-
lého světa i život Percyho matky, kterou se pokusí zachránit 
ze samých hlubin ohnivého podsvětí. 
Fantastické dobrodružství natočil režisér Chris Columbus 
(Harry Potter a kámen mudrců, Harry Potter a Tajemná kom-
nata) podle stejnojmenné knižní série Ricka Riordana. Všech 
pět dílů této knižní série se okamžitě stalo bestsellery. 
Více informací na: www.bontonfilm.cz

Úterý 11. května 2010
PRO POTĚŠENÍ DĚTSKÉHO DIVÁKA
KRAKONOŠ A PYTLÁK 
a pásmo pohádek 
Štaflík a Špagetka, Zatoulaná ovečka, 
Krakonoš a pytlák, O Mikešovi, Rézi a 
Brok sbírají houby 8, Jak Mach a Šebestová hlídali dítě, Ča-
rovná rybí kostička
Vstupné 12,- Kč, délka filmu: 63 minut 

NENECHTE SI UJÍT!!!
Katka
Středa 12. května ve 20.00 hodin. POZOR! ZMĚNA ZA-
ČÁTKU PROMÍTÁNÍ!
90 minut, přístupnost od 12 let, žánr časosběrný dokument
námět, scénář, režie Helena Třeštíková

Oficiální stránky filmu 
http://www.aerofilms.cz/katka 
O filmu - Film Heleny Třeštíkové je 
unikátním časosběrným dokumentem 
mapujícím čtrnáct let v životě mladé 

narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Proč za-
čala brát drogy? Jak sama říká - chtěla se lišit. Píše se rok 
1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické ko-
munitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život - 
touží mít přítele, jednou i rodinu. Happy end se však nekoná. 
Režisérka zaznamenává ve svém filmu rok za rokem Kat-
čin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i 
psychického chátrání, na spirále, přerušované jen občasným 
vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat...
Vy, kdož jste v minulých letech zaznamenali příběh Katky 
uvedený v ČT, nenechte si ujít pokračování příběhu jejího ži-
vota tak, jak jej citlivě zachytila Helena Třeštíková.


