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Ro ník xix., ( . 212)  cena 5,- K

Hledej volnou vstupenku do kina! 
Kup noviny a najdi volnou vstupenku pro 2 osoby na film 

Kv t poušt , Alenka v íši div  nebo Ženy v pokušení.

Letošní rok v našem m st  probíhá 
ve znamení oslav 700. výro í od první 
zmínky. Do tohoto slavnostního rámce 
dob e zapadá i slavnostní vysv cení
kostela sv. Kate iny. 

Asi dva roky po svém p íchodu do 
Zub í jsem se za al zajímat o datum vy-
sv cení kostela, nebo  nebylo známo. 
Kostel však není tak starý, aby se datum 
nemohlo v n jakých dokladech zachovat. 
Po marném pátrání ve farních kronikách 
a ve Státním okresním archivu ve Vsetí-
n  jsem za al pátrat ve Státním okresním 
archivu v Olomouci. Díky ochotné po-
moci tamního pracovníka pana Št pána
Kohouta se poda ilo zjistit, že náš kostel 
ješt  nebyl slavnostn  biskupem posv -
cen. Po svém dokon ení roku 1788 byl 
benedikován, ili požehnán Františkem 
Kostelníkem, tehdejším fará em a d -
kanem ve Valašském Mezi í í. Tím byl 
p edán k užívání. Kostel však nebyl ješt
úpln  vybaven. Byla to otázka pen ž-
ních prost edk , která hrála svou úlohu 
i v dalších dobách. Vliv m ly také složi-
té spole enské pom ry, které se b hem
dvou století r zn  projevovaly. Rok po 
postavení kostela vypukla ve Francii re-
voluce a za aly napoleonské války. Bo-
hužel to nebyly poslední války, které se 
nás dotkly. Lidé ešili existen ní otázky 
i díky r zným p írodním pohromám, o 
kterých sv d í i farní kronika. Ani po-
zvání biskupa do farnosti vzhledem k 
tehdejším dopravním možnostem nebylo 
úpln  zanedbatelnou záležitostí. 

V sou asné dob  máme tedy vysv -
cenou kapli ve Starém Zub í, ale „jen“ 
požehnaný farní kostel. To se mi ne-
zdálo p im ené. Výraz sv cení se sice 
b žn  užívá i pro r zné jiné budovy i
p edm ty, avšak p esn jší výraz, který 
lépe odpovídá latinskému benedictio, je 
žehnání. Požehnané p edm ty nám p i-
pomínají Boha a jejich správným užívá-
ním máme Boha oslavovat a dostat se k 
n mu blíž. Tak byl požehnán i náš kostel. 
Takové žehnání m že konat každý kn z. 
Sv cení kostela je slavnostn jší forma, 
kterou m že konat jen biskup, a kostel je 
tím vy at z jakéhokoli civilního užívání 
(což t eba u požehnaného auta neplatí). 
Ovšem i u kostela, který je „jen“ požeh-
nán, mají ostatní kulturní akce, které se v 
n m konají, respektovat jeho smysl a mají 
mít náboženský charakter. Posv cení kos-
tela je stanoveno na 
11. zá í 2010. Bude 
tomu p edcházet ješt
úprava presbytá e. 

P jde o mimo ád-
nou akci, jejíž zahá-
jení se p ipravuje na 
konec ervna tohoto 
roku. P jde o celkové 
vydlážd ní mramoro-
vou dlažbou ve výši 
sou asného d ev né-
ho stupn  a o po ízení 
mramorového oltá e a 
ambonu (stojanu, od 
kterého se te Boží 

slovo). V sou asné podob  je presbytá
pon kud nesourodý. Má 3 stupn , každý je 
z jiného materiálu a jiné výšky. Dlažba je 
na n kolika místech poškozena. D ev ný 
oltá  s ambonem nebyl p vodn  d lán pro 
tento kostel, ale byl v roce 1973 p ivezen z 
jiného zrušeného kostela. Tato úprava by 
m la p isp t ke zkrášlení a lepší funk nosti 
interiéru. Protože ješt  nemáme dostatek 
finan ních prost edk , rozhodli jsme s 
ekonomickou radou farnosti o vydávání 
pam tních list  t m, kte í by byli ochotni 
p isp t minimální ástkou 500,- K , kte-
rá symbolicky odpovídá cen  jedné nové 
dlaždice. Proto bychom byli rádi, kdyby 
dárci p edávali své dary na tento ú el na 
fa e nebo v zákristii. Tak budeme moci 
p edat pam tní list a také zaznamenat, ko-
lik pen z se tímto zp sobem získalo.

P. Karel Jane ka, fará

Opravy a sv cení kostela sv. Kate iny
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Je tisíce hvězd na nočním nebi,
tisíce kapek rosy po ránu, 

miliony kamínků na břehu moře, 
ale jen jedna maminka na celém světě.

Dne 9. června 2010 slaví své krásné devadesá-
té narozeniny paní 

Celestína Dorotíková 
ze Zubří. Do dalších let hodně zdraví a životní 

pohody přejí dcera Ludmila a syn František s rodinami. 

* Narození   Prokop Budiš
  Jan Figura
  Nela Gurášová
  Ema Hasalíková
  Kateřina Lojkásková
  Vítek Pšenica
  Tereza Pšenicová
  Patrik Jelínek
  Natálie Kurišová
  Vítek Pernica
* Vítání občánků

* Sňatky
  Tomáš Štroblík a Petra Fusková
  Milan Smetana a Petra Janošková
  Petr Číp a Alena Horáková
  František Tovaryš a Jana Onderková
  Václav Ulrych a Kateřina Vaculínová
  Miroslav Svak a Lenka Cábová
* Diamantová svatba

* Jubilanti -  květen
  Františka Šimurdová
  Marie Vašková

 Úmrtí 
 Adam Juříček  František Koleček
 Josef Ovčáček  Marie Kyselá
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Společenská kronika občanů v Zubří

Vzpomínáme









Dne 20. května 2010 uplyne 20 let, co nás 
navždy opustil náš tatínek, tchán a dědeček, 

pan Ladislav Slovák.
S láskou vzpomínají dcera s manželem, sna-
cha a vnoučata.

Dne 23. května 2010 vzpomeneme 20. smut-
né výročí, co nás navždy opustila naše milo-
vaná maminka a babička, 

paní Anna Vičanová. 
S láskou vzpomínají syn Petr s rodinou a 
ostatní příbuzenstvo. 

Dál budou šumět moje lesy 
a bude cítit vůně borovic, 

ale pod koruny v jejich stínu 
nepůjdou mé kroky již nikdy víc. 

Už tě neprobudí ranní sluníčko, 
ani krásný den, na zuberském hřbitově 

sníš svůj věčný sen. 
Dne 28. května 2010 vzpomeneme druhé smutné výročí 
úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka, strýce, 

pana Bohuslava Křesaly. 
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 30. května by se dožil 70 let 

pan František Krčma. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera 
a syn s rodinami. Kdo jste jej znali, vzpo-
meňte s námi. 

Dne 5. června vzpomeneme 15. výročí úmrtí 
pana Stanislava Švece. 

S láskou vzpomíná manželka Eva, syn Pavel 
s rodinou a syn David.

Zhasly oči, které tak milovaly přírodu, vodu a les.
Zmlkla ústa, která se uměla smát, potěšit a vždy radu dát.

Nebylo dopřáno osudem zlým, 
abys tu, tatínku, s námi žil. 

Bez tebe život je těžký, my bychom 
za tebou kraj světa přešli. 

S velkou bolestí 5. června 2010 vzpomínáme 
3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, 

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

Ludmila a František Švecovi 

Blahopřejeme
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Z usnesení 71. schůze Rady města Zubří
konané dne 20. 04. 2010

RM schvaluje uzavření smluv o „Dotacích o poskytnutí fi-
nančních příspěvků z rozpočtu města“ na rok 2010 s  jed-
notlivými subjekty, za podmínek dle důvodové zprávy po 
úpravě.
RM schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu  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, s panem Karlem Martinátem, Josefa Pelikána 
180, Zubří, na dobu neurčitou od 01.06.2010.
RM schvaluje uzavření smluv o dílo na zpracování žádostí o 
dotaci na instalaci solárních panelů v objektech MŠ DUHA, 
ZŠ-kuchyně, fotbalové šatny FC, koupaliště, Sokolovna a 
víceúčelová sportovní hala v Zubří s firmou IWWA s.r.o., 
Kostelany 161, Kroměříž.
RM Zubří na základě doporučení hodnotící komise v sou-
ladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. roz-
hodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základ-
ního hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky 
- zadané dle § 38 ZVZ a pravidel ROP Střední Morava na 
veřejnou zakázku na stavební práce akce „Polyfunkční cen-
trum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“ a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchaze-
čem firmou TENNIS Zlín a.s., Šternberská 300, Zlín-Louky, 
v souladu s nabídkou uchazeče.

Z usnesení 72. schůze Rady města Zubří
konané dne 11. 05. 2010

RM akceptuje výsledek výběrového řízení a schvaluje uza-
vření smlouvy na dodávku kompostérů o objemu 720 litrů 
pro akci „Separace biologicky rozložitelných odpadů ve 
městě Zubří“ s firmou Mevatec s.r.o., Chelčického 1228, 413 
01 Roudnice nad Labem.
RM schvaluje uzavření mandátních smluv o provedení za-
dávacích řízení na veřejné zakázky pro akce „Rekonstrukce 
lesních cest v Zubří“ a „Oprava MK Zubří – Zašová“ s fir-
mou MCI SERVIS s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č.6, 
Rožnovská 419, Zubří, s panem Martinem Zátorským, 
Rožnovská 431, Zubří, na dobu určitou od 01.06.2010 do 
31.05.2013.
RM schvaluje ukončení nájmu části nebytových prostor v 
objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, s paní Dagmar Pa-
velkovou, Hlavní 83, Zubří, dohodou ke dni 12.05.2010.
RM schvaluje uzavření  smlouvy o nájmu  části nebytových 
prostor v objektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 
44,60 m2, s paní Dagmar Pavelkovou, Hlavní 83, Zubří, na 
dobu neurčitou od 12.05.2010.
RM vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v ob-
jektu Domu služeb, Hlavní 79, Zubří, o výměře 36,3 m2. 
RM souhlasí se změnou provozní doby, která je uvedena v  přílo-
ze smlouvy o nájmu pozemku, ze dne 25.06.2008, s  OFF ROAD 
Klub Zubří, občanské sdružení, Starozuberská 1445, Zubří.
RM schvaluje uzavření „Smluv o dotacích o poskytnutí fi-
nančních příspěvků z rozpočtu města“ na rok 2010 s  jednot-
livými subjekty.
RM jmenuje členem dozorčí rady Hala Zubří o.p.s. pana Vác-
lava Krupu, Na Potoku 1078, 756 54 Zubří do 10.05.2013. 

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Zubří 
konaného dne 06. 05. 2010

ZM vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č.4046/2, 
ostatní plocha, o výměře 240 m2, k.úz. Zubří.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1322/2, travní po-
rost, o výměře cca 31 m2, k.úz. Zubří, manželům Ludmile a 
Vítu Krupovým, U Domoviny 1032, Zubří.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1322/2, travní po-
rost, o výměře cca 44 m2, k.úz. Zubří, manželům Anně a Jo-
sefu Petřekovým, U Domoviny 229, Zubří.
ZM vyhlašuje záměr na prodej nemovitosti (bez č.p.), 
umístěné na p.č.3354/3, zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře 70 m2, k.úz. Zubří.
ZM schvaluje koupi pozemku p.č.3234/3, ostatní plocha, o 
výměře 413 m2, k.úz. Zubří, od pana Jaroslava Vodárka, Pod 
Ostrým 282, Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy a po-
věřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a zároveň 
ukládá vedoucí EO zahrnout do rozpočtového opatření ZM 
– RO.
ZM schvaluje koupi pozemku p.č.3234/2, ostatní plocha, o 
výměře 440 m2, k.úz. Zubří, od paní Blanky Machýčkové, 
Valašská Bystřice 691, za podmínek dle důvodové zprávy a 
pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy a záro-
veň ukládá vedoucí EO zahrnout do rozpočtového opatření 
ZM – RO.
ZM schvaluje koupi pozemků: p.č.3316/1, ostatní plocha, o 
výměře 690 m2, a p.č.3319/2, ostatní plocha, o výměře 228 
m2 , k.úz. Zubří, od paní Oldřišky Urbanové, Porubky 279, 
Zubří, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu 
města podpisem příslušné smlouvy a zároveň ukládá vedou-
cí EO zahrnout do rozpočtového opatření ZM – RO.
ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní s SMP 
Net, s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava.
ZM schvaluje uzavření smlouvy s Česko-německým fon-
dem budoucnosti, Na Kazance 634/7, 171 00 Praha 7, na 
poskytnutí příspěvku na projekt „Oslavy 700 let založení 
Zubří“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jejím 
podpisem. Současně ukládá vedoucí EO zahrnout do rozpoč-
tového opatření. 
ZM deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti Vodo-
vody a kanalizace Vsetín, a.s., která se koná dne 3. 6. 2010, 
starostu města Zubří Ing. Lubomíra Vaculína a jako náhrad-
níka místostarostu Ing. Vladimíra Krupu.
ZM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova ČR na opravu MK Zubří – Zašová, 
ulice Hamerská, se Státním zemědělským intervenčním fon-
dem se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1.
ZM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova ČR na rekonstrukci lesních cest v 
Zubří se Státním zemědělským intervenčním fondem se síd-
lem Ve Smečkách 33, Praha 1.
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje se Zlínským 
krajem se sídlem ve Zlíně, tř.T. Bati 21, ve výši 10 000,- Kč.
ZM schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 1, kterým se upra-
vují příjmy, výdaje a financování dle důvodové zprávy po 
úpravě.
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
a) realizaci aktivit projektu „Polyfunkční centrum sportov-
ních a volnočasových aktivit Zubří“ registrační číslo žádosti:  
CZ.1.12/2.2.00/15.00699.
b) předfinancování aktivit projektu „Polyfunkční centrum 
sportovních a volnočasových aktivit Zubří“ dle předložené-
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Zprávy z mateřské školky

Informace

Porušování silničních přepisů
pro motorová vozidla. Již půl roku blokuje automobil se 
SPZ 3Z6 05-02 vyhrazené místo pro tělesně postižené. Jed-
ná se o místo na sídlišti před domem 812-813. Začínáme mít 
pochybnosti, komu má toto místo vlastně sloužit, když  je 
stále až na výjimky obsazeno vozidlem, které nemá na par-
kování vystaveno povolení. Zákony snad platí pro všechny 
stejně. Pomohou odpovědné orgány?

Tělesně postižení          

Den kouzel a čar na mateřské škole „DUHA“
30. duben je nám všem znám jako DEN ČARODĚJ-

NIC. Ne jinak tomu bylo i u nás, na mateřské škole. Děti 
i paní učitelky se proměnily během malé chviličky v čaro-
děje i kouzelníky, namalovali si obličeje a nastal čarodějný 
rej. Hned po svačině jsme se s košťaty i proutěnými košíky 
vydali na louku na byliny, ze kterých jsme odpoledne vařili 
lektvary lásky, síly, moudrosti i zdraví. „Čarodějové“ měli  
od kouzelné  Bludimíry úkol vyrobit z darů lesa čarodějku, 
která nás bude celým dnem provázet a bude nám dávat různé 
úkoly a hádanky. To se také „čarodějům“ za pomocí p. uči-
telky a kouzel podařilo.

Také jsme malovali obrázky plné kouzel, obrázky, na kte-
rých jsme vyobrazili to, co nás trápí nebo bolí, a také to, čeho 
bychom se chtěli zbavit… a tyto strachy jsme v odpoledních 
hodinách symbolicky spálili v ohni na školní zahradě. Počasí 
nám přálo, tak jsme si mohli užít pobyt venku až do večerních 
hodin. Opékali jsme buřtíky, pochutnávali si na dobrotách na-
šich maminek, které napekly koláče a jiné sladkosti, vypili 
jsme lektvary z bylin, zazpívali si společně u táboráku a ten 
statečný čaroděj či čarodějka, který si donesl do MŠ spacák z 
domova, toho čekal večer úplně jiný, než doma - večer a noc 
v MŠ. A věřte, stálo to za to. O tom by Vám mohl vyprávět 
leckterý čaroděj z naší MŠ. Jen se jich zeptejte….

Jarka Šudáková, MŠ DUHA STARÉ ZUBŘÍ

ho rozpočtu projektu aktualizovaného v rámci zadávacího 
řízení ve výši 16 089 176,63 Kč a následné kofinancování 
aktivit projektu z rozpočtu města ve výši 30 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu včetně krytí nezpůsobilých vý-
dajů projektu po dobu realizace projektu. 
c) financování rezervy na realizaci projektu (v případě, že 
vzniknou oprávněné a uznatelné vícenáklady), a to ve výši 
max. 20 % z výsledné nabídkové ceny. 
d) každoroční vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu 
města na krytí provozních nákladů   projektu, a to po dobu 
minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu 
udržitelnosti projektu.

Významné výročí
K 65. výročí 2. světové války zavzpomínali a položili kyti-
ci k památníku Obětí první a druhé světové války v Zub-
ří členové 2. odboje:
Poslední žijící politický vězeň  - Josef Polách
Dcera popraveného Josefa Holiše  - Milena Urbanová
Manželka po politickém vězni  - Leonida Dobšová
Manželka po politickém vězni   - Anna Hlaváčová
7. 5. 2010 Zubří

Dotace 
Jak jste již byli informováni, Zubří získalo dotaci na 

Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit. 
Dne 20. května byla zahájena realizace tohoto projektu. 
Dílo bude předáno do konce měsíce srpna a po následné 
kolaudaci předáno k užívání.

Počátkem května schválilo Zastupitelstvo města dohodu 
o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova na opravu 
místní komunikace Zubří – Zašová, ulice Hamerská a na 
rekonstrukci lesních cest na Starém Zubří. Celkové výdaje 
obou projektů činí 3,53 mil. Kč. Z toho celková výše dotace 
představuje 2,34 mil. Kč.

Ing. Lubomír Vaculín, starosta Zubří

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 
pro volby do Parlamentu České republiky, 

které se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010
Č. voleb. 
okrsku     Místo Ulice     Č.p.

1 Mateřská škola Sídliště Sídliště 6. května 1109
2 Klub Zubří Hamerská 10
3 Městský úřad U Domoviny 234
4 Horní škola Horní 144
5 Kulturní dům Staré Zubří Starozuberská 870

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. 



Pexeso 2010
pokud jste zahlédli v měsíci dubnu člověka, který číhal 

na louce a pečlivě zkoumal, zda dva tulipány právě se tlačící 
ze země mají úplně stejnou barvu a tvar, nebo nadšeně jásal, 
potkal-li dvojčata, či opakoval některá slova dvakrát, byl to 
jistě trénující pexesant…..

Dnem velkého finále byl zvolen střed dubna. 4 nejlepší 
borci  z každé třídy se dostavili ke stolkům či kobercům té-
měř karetním, vylosovali si soupeře a snažili se nashromáždit 
co nejvíce dvojic psů stejné rasy, ptáků podivného vzhledu, 
postav z pohádek nebo automobilů. Málokdo udržel nervy 
na uzdě a odcházející odpadlíci opouštěli bojiště se sykotem: 
,,Příště vám ukážu!“                                                          s.b.
1. ročník
1. Barunka Petřeková                             
2. Natálka Hrachovcová                             
3. Milan Pupík
2. – 3. ročník      4. – 5. ročník
1. Mirek Jurášek  3.B     1.  Matěj Vala 5.B
2. Tomáš Koleček  2.B  2. Tomáš Holiš    4.A
3.  Ondra Staňo  2.B    3. Kája Davidová  5.A
4.  Hanka Valová  2.B     4. Robert Šupola   4.B
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DEN ZEMĚ 2010 na ZŠ Zubří 
Letošní rok jsme využili brzkého příchodu jarních dnů a 

už 7. dubna vyrážely skupinky našich žáků na svou pověst-
nou úklidovou akci. Šesťáci se svými třídními učiteli měli za 
úkol prozkoumat oblasti horního konce a Starého Zubří, zda 
se tam neskrývá nějaká černá skládka, která by zasloužila 
zlikvidovat. Při tom měli za úkol fotografovat první příznaky 
jara v přírodě. 

Sedmáci mezitím sbírali  odpadky na trase: Rožnovská 
– Příčná – Pomníček a Hamerská – rybníky – Březovec. Os-
máci a deváťáci zase uklízeli kolem budov naší školy. Všich-
ni odvedli kus práce a zaslouží obrovské poděkování!

Během  druhého dubnového týdne se děti 2. stupně zapo-
jily do vědomostní a výtvarné soutěže, obě pořádané v rámci 
Dne Země. 

Výsledky jsou následující:
Vědomostní soutěž
6. ročník   7. ročník
1. Šejstalová Petra  (6.B)   1. Porubová Hana (7.B)
2. Bergová Barbora   (6.A)   2. Havel Kryštof   (7.A)
3. Dočkalová Zuzana (6.B)   3. Šimurda Jakub  (7.B)

8. ročník   9. ročník
1. Kocurek Mojmír (8.A)    1. Mužík Jakub (9.A)
2. Bill Vojtěch         (8.B)    2. Ondruch Tomáš (9.A)
3. Cabák Ondřej      (8.A)    3. Ondruch Jan (9.a) 

Výtvarná soutěž
6. ročník   7. ročník
1. kolektiv třídy 6.A  1. Hoferová Karolína (7.B)
2. Pšenicová Žaneta  (6.B)  2. Adámková Helena (7.B)
    Cáb Tomáš (6.A)  Vašková Barbora   (7.B)
3. Mizerová Jolana (6.A)          3. Ovčáčková Dominika (7.B)
    Pernicová Lucie (6.B)              Juříčková Natálie   (7.A)
    Pšenicová Žaneta (6.B)              Nohavicová Petra   (7.A)

8. ročník   9. ročník
1. Polách Petr (8.A)  1. Gazdíková Klára(9.A)
2. Glac Michal (8.A)  2. Čípová Zuzana  (9.B)
    Bill Vojtěch (8.B)      Mizerová Silvie (9.B)
3. Adámková Dana (8.A)  3. Ondřejová Kateřina (9.B)
    Záklasníková Nikola (8.C)       Babincová Veronika (9.A)
    Skýpalová Markéta (8.C)  Sedláčková Magdaléna (9.B)

Hudební olympiáda 2010 
Nadšenci, které zajímá historie, teorie a hudební styly, se 

už od zimy ptali, kdy bude vyhlášeno letošní soutěžní hud-
boznalectví. Počátkem května se dočkali a přes domácí kolo 
se proklikali, prolistovali, proptali a probádali do školního 
kola, kde už mohli z moderních pomůcek používat pouze 
pero či tužku. 

Výtvarný kroužek
1. Tereza Pavlíčková + Tereza Krůpová (8.A)
2. Valová Hana (2.A)
    Martikánová Karolína (4.B)
3. Ulrychová Adéla (5.A)
    Bill Lukáš (5.B)
    Koleček Lukáš (4.B)

Úspěchy žáků ZŠ v ekologických soutěžích
Na jaře letošního školního roku se žáci naší školy zú-

častnili ekologických soutěží, které pořádají ekologické or-
ganizace ve Zlínském kraji. Skupinka dětí, které navštěvují 
volitelný předmět EKOLOGIE, získala 1. MÍSTO v okres-
ním kole soutěže POZNEJ A CHRAŇ svým zpracováním 
tématu „Lesy ve Zlínském kraji“. O tento úspěch se přičinili: 
Simona Titková, Jakub Pšenica, Žaneta Pšenicová, Lucie 
Pšenicová, Lenka Bradáčová, Petra Šejstalová, Stanislav 
Ondřej, Klára Mynarčíková, Adam Smetana, Adéla Poko-
ráková, Kateřina Holišová, Simona Válková, Martin Ma-
cháček, Kristýna Žárská, Filip Berka, Nikola Maléřová, 
Edita Mizerová, Hanka Porubová a Jakub Šimurda. Jejich 
práce je v těchto dnech vystavena na Krajském úřadu Zlín-
ského kraje ve Zlíně. Tříčlenné družstvo ve složení Štěpán 
Zeman, Filip Ondřej a Jakub Šimurda ve vědomostní části 
obsadilo 7. místo. 

Ještě lépe se vedlo šestičlennému týmu v krajském kole 
soutěže ZELENÝ LIST - ZLATÁ STEZKA. Filip Ondřej, 
Jakub Šimurda, Štěpán Zeman, Mojmír Kocurek, Michal 
Nerád a Tomáš Vrážel vybojovali výborné 5. místo. Všem 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy!



Pastelky pro Afghánistán
13. 5. 2010 odjíždí 27 zuberských stonožkových žáků do 

Prahy, aby se účastnili slavnostního odpoledne na Julisce, 
které se koná u příležitosti oslav 20. výročí vzniku hnutí Na 
vlastních nohou - Stonožka a 10. výročí spolupráce hnutí 
s AČR. Organizace oslav se ujala TJ Dukla Praha, AČR  a 
agentura ECHO, kterou řídí paní Alena Kotková. Program 
bude bohatý, oslav se zúčastní mnoho významných osob-
ností podporujících Stonožku. Naše děti se nejedou jen bavit 
- taneční skupina Quo Vadis pod vedením Nikoly Lesné je 
součástí kulturního programu a bude bojovat o uznání před 
více než 2 000 diváky.

Protože se spolupráce Stonožky s vojáky působícími v 
afghánské provincii Lógar v poslední době velmi rozvinula 
a vojáci se nadšeně pustili do vyhledávání dětí potřebujících 
pomoci se školami, vybavením, ale také navázali spolupráci 
s afghánskými lékaři, kteří bojují s naprostou absencí lékař-
ského vybavení pro porodní asistentky (i s jejich vyškolová-
ním), vyhlásila Stonožka akci „Letadlo plné pastelek - leta-
dlo plné lásky“. (Název je symbolický, před 10 lety začala 
spolupráce hnutí s armádou právě akcí „Sanitky plné paste-
lek - sanitky plné lásky“.) 

Původní nápad - každé dítě přinese na Julisku „jako 
vstupenku“ jedny pastelky, ořezávátko a gumu - samozřej-
mě, jako ostatně vždy, nebude dodržen. Stonožkové školy 
vyhlásily sbírky pastelek. Snad ten kontejner, s nímž vojáci 
počítají, bude stačit.

Zuberská škola  také nezůstala pozadu. Jelikož ale děti 
cestují vlakem, snažili jsme se držet trochu zpátky. Ale opět 
- jako vždy - náš záměr, že každá třída odevzdá tři sady a 
my kromě „vstupenek“ povezeme kolem osmdesáti balíč-
ků, nevyšel. Hlavně I. stupni se to nelíbilo a děti odevzdaly 
128 balíčků. II. stupeň se instrukce dodržet snažil, ale i tady 
se našli „rebelové“. Některé pastelky byly dvanáctikusové, 
pár jich bylo dokonce osmnáctikusových, ale dost jich bylo 
menších. Proto jsme se snažili balíčky sjednotit, pan Mgr. 
Randýsek nám přidal nějaký materiál, výtvarná výchova 
drobné dárkové předměty (keramiku, bločky...),  a do Prahy 
tak vezeme  190 balíčků. Všem těm, kteří se do sbírky  za-
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Bylo to báječné a byl to úspěch. Stonožkový, ale i náš.
Odjezd ze Zubří se konal v pochmurné náladě, protože 

ve 4 hod. ráno nikomu do zpěvu opravdu nebylo, navíc po-
časí jevilo snahu výlet nám totálně zkazit. Teprve když jsme 
projeli Vysočinu, vysvitla naděje - i když slunce naději ne-
následovalo. Zatímco se část zuberské „výpravy“ věnovala 
zábavě, jedno z kupé se proměnilo v kosmetický salon. Děv-
čata i chlapci z taneční skupiny Quo Vadis (vedoucí  Nikola 
Lesná, členové Aneta Dobešová, Tereza Adámková, Kristý-
na Dufková, Monika Navrátilová, Pavel Žárský, Daniel Ku-
těj, Natálie Juříčková, Barbora Vašková) prováděli poslední 
„úpravy exteriéru“. 

Praha nás přivítala vlídným počasím. Ubytovali jsme se 
na kolejích Na Větrníku a vyrazili na Julisku. U brány jsme 
odevzdali vojákům naše pastelky a pak se připojili k více než 
dvěma tisícům dětí a učitelů. Program začal slavnostním ná-
stupem vojáků se státní vlajkou a projevy významných hostů 
a příznivců Stonožky - paní Běly Gran Jensen, prezidentky 
hnutí Na vlastních nohou - Stonožka; armádního generála 
Vlastimila Picka; náměstka ministra obrany Františka Pa-
dělka; pana Thora Halvorssena, prezidenta Human Rights 
Foundation a patrona Stonožky; genmjr. Josefa Šíby, prvního 
Stonožkového generála; bailiho Ondřeje Vankeho a kancléře 
Petra Řehoře z Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Slavnosti 
se zúčastnili i dlouholetí stonožkoví přátelé a spolupracov-
níci gen. Josef Prokš, gen. Michal Pažúr, plk. Petr Milčický 
a mjr. Karel Kout, zástupci stonožkové školy z norského Ro-
ren a viceprezidentka Stonožky paní Astrid Hagen Huerta. 
Ze záznamu zazněla zdravice prezidenta Václava Havla. Ke 
slovu se dostala i kpt. Lada Kovářová a por. Lukáš Kubíček 
z misí v Afghánistánu, jimž byly předány symbolické šeky 
- 20 000 USD od Stonožky pro jejich stonožkové aktivity v 
Afghánistánu a od Řádu sv. Lazara Jeruzalémského 50 000 
Kč na opravu školy v Lógaru. Následovala prezentace AČR 
- exhibiční cvičení hradní stráže se zbraní, ukázka práce se 
psy, seskok parašutistů a sokolníci, kteří zabezpečují prostor 
letišť. Poté se vrhly přihlášené školní týmy do sportovních 
soutěží, mezitím se ostatní mohli nechat zkrášlit ve středisku 
bodypaintingu nebo se občerstvit ve stáncích. Vyvrcholením 
akce byl blok vystoupení, na němž se podíleli žáci několika  
škol. Naše skupina Quo Vadis překvapila hned na začátku 
tím, že odmítla jeviště a místo pódia si vybrala povrch bě-
žecké dráhy. Jejich nástup v arabských šátcích byl úžasný 
a konferenciér Petr Vacek je nazval „teroristy ze Zubří“(po 
vystoupení poznamenal, že je dobře, že se v Zubří tančí a 
nepřepadává). Dětem se tanec podařil, drobné chybičky v 
choreografii mohli poznat opravdu jen zasvěcení, a kromě 
potlesku bylo tanečníkům odměnou i to, že po nich mnoho 
dětí chtělo autogramy. 

Předposledním bodem programu bylo vystoupení pro-
fesionálů. Jako první nastoupil Michael Hejč, mladý ta-
lentovaný houslista; následovali Adam Plachetka, „stonož-
kové dítě“ a sólista Vídeňské opery; Terezka Vágnerová, 
sedmnáctiletá nadějná zpěvačka, dcera Karla Vágnera. Pak 
se na podiu objevil náš stonožkový Pepa Vágner a po od-

Letos přemýšleli nad Bohuslavem Martinů, Bedřichem 
Smetanou, muzikály, dechovými nástroji a beatboxem. Třeš-
ničkou na dortu bylo skládání vlastního textu na známou 
melodii.
zlato   Iveta Mikulenková  5.A
stříbro  Tereza Kamencová  4.B
bronz  Iva Ulrychová  4.B
další  Tereza Bergová  4.A
  Aneta Barglová  5.B
  Adéla Hanskutová 5.B
                                  S. Bludná
P.S. Nenechte se zmást pouze dívčí účastí; pánové na posled-
ní chvíli onemocněli a budou moci přijít se svou melodií do 
mlýna až příští rok…

pojili, moc děkujeme. Byla to další úspěšná stonožková akce 
na naší škole - vždyť pouze jedna třída neprojevila zájem 
pomoci afghánským dětem.

A na závěr - jestli Vás zajímá, jak je se stonožkovými 
penězi v Afghánistánu nakládáno, podívejte se na www.sto-
nozka.org. Najdete tam dva deníky. První pro nás psala kpt. 
Lada Kovářová ze 4. kontingentu PRT, druhý píše por. Lukáš 
Kubiček z 5. kontingentu PRT. A věřte, je to zajímavé čtení, 
protože vypráví i o dalších aspektech pobytu našich vojáků v 
této exotické a nebezpečné zemi. 

U příležitosti stonožkových oslav se objevily naše obráz-
ky i v Reunion, časopisu Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. 
Pokud se na ně chcete podívat, najdete je na www.oslj.cz  
(Reunion 2/2010).
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zpívání svých písní roztančil tribuny Dajánou a Holkami z 
naší školky. Když po něm nastoupila hvězdička Super Star 
Ben Cristovao, děti podlehly absolutnímu šílenství. Hon na 
autogramy byl naprosto neskutečný a téměř nezvladatelný. 
Centrem zájmů lovců autogramů se stal i Petr Blecha, make 
up artist firmy Lanĉome, další stonožkové dítě, které si ve 
světě dobylo respektu, i když jeho podíl na programu - líčení 
zájemců - ztroskotal na aeroliniích (jeho kufřík s líčidly se 
doposud vznášel někde ve vzdušném prostoru). Závěrečnou 
tečkou vydařeného odpoledne byla hymna Never Be Alone 
(zpívaná Pepou Vágnerem, dětským sborem a většinou vý-
znamných hostí) a krásný ohňostroj.

Absolutně vyčerpaní, ale spokojení jsme se dopravili na 
Větrník. Druhý den byl totálně promoklý, takže na místě byl 
Bělin ranní telefonát, který mě vytrhl z hlubokého spánku: 
„Nad Stonožkou snad musí stát nějaká vyšší moc. Díváš se z 
okna?“ - se spánkem zalepenýma očima jsem toho opravdu 
moc neviděla - „Lije jak z konve!“ A lilo, a to opravdu celou 
dobu našeho zbývajícího času v Praze. Využili jsme dárku 
Ministerstva vnitra - volné vstupenky do Muzea policie (při-
pravili se na nás opravdu na úrovni, i šatnu na batohy nám 
zařídili)  - a prohlédli si za skvělého výkladu průvodkyně 
expozice. Bylo to opravdu nádherné, doporučujeme všem 
návštěvníkům Prahy, jenže včerejšek se podepsal na nás 
všech, takže jsme ke konci už jen „přežívali“. Pak následo-
val rozchod, chvíle, kdy by měli všichni pookřát. Bohužel 
dojmy většiny z nás by se daly shrnout do pocitu - tělo šlo, 
ale nohy ho nestíhaly, byly těžké jako kámen. Přesto jsme 
zvládli nakoupit spoustu velmi příjemných věcí a většinou 
nezapomenout ani na rodiče, kteří nám tuhle báječnou cestu 
zaplatili.

Co dodat na závěr? Stonožka se dostává do povědomí 
mnoha významných lidí, dokonce armáda po chvilce chla-
du, způsobeného „přesuny“ v řadách generality, znovu po-
chopila, že nás potřebuje. A my, stonožkoví Zubřané, máme 
radost, že je naše práce nejen důležitá pro děti, které nemají 
šťastný život, ale je i oceňována ve světě. 

A opravdu na konec - jestli chcete pro svou akci nějakou 
kulturní vložku, pozvěte si Quo Vadis - „teroristy ze Zubří“, 
určitě Vás nezklamou.  

Helena Dufková

Co o nás možná nevíte
Za svá léta prodělala naše organizace několik změn 

ve svém názvu. Nejdříve se jmenovala Svaz invalidů, pak 
Sdružení zdravotně postižených, potom Smíšená organiza-
ce svazu zdravotně postižených a v dnešní době jsme známí 
pod názvem Základní organizace postižených civilizačními 
chorobami občanské sdružení. (ZO SPCCH o.s. ) .

Patnáctičlenný výbor, vedený předsedkyní paní Zdenkou 
Švecovou, navrhuje a připravuje pro své členy různé aktivity. 
Dle vypracovaného plánu se jedná o návštěvy divadel u nás 
doma i v Ostravě. O zájezdy po památkách v Česku i na Slo-
vensku, o turistické výšlapy, o plavání v krytém rožnovském 
bazénu, o zdravotní cvičení v sokolovně, o solnou jeskyni v 
Zašové, o návštěvu termálních vod buď v Bešeňové, ve Velkém 
Méderu nebo v Podhájské na Slovensku. Letos je připraven 
zájezd do maďarského termálního střediska „Mezikeveš“. 
Dále se jedná o brigády, o přednášky týkající se zdraví, léči-
vých bylin, potravinových doplňků a o předváděcí akce u nás 
i mimo naše město. Spolu s okresním výborem SPCCH o.s. a 
Valašským Meziříčím pořádáme rekondiční pobyty na mnoha 
místech Česka i Slovenska. Nejznámější jsou Luhačovice, Je-
lenovská, Horní Bečva, Ostravice, Piešťany, Nimnice, Turči-
anské Teplice a spousta jiných míst. Na těchto rekondicích si 
upevňujeme zdraví i přátelství mezi sebou navzájem. 

Abychom získali nějaké finanční prostředky, pořáda-
li jsme spolu s Klubem Zubří zastoupeným panem Josefem 
Pšenicou celkem 6 plesů. Část výtěžku těchto plesů jsme da-
rovali nadaci „Srdce“, fondu „Bariéry“, kontu „Gamanůž“ 
a „UNICEF“a také obci Dívčí Hrad zničené povodní. Část 
peněz jsme poskytli vozíčkářům na rehabilitaci a též na koupi 
vozíků nebo imobilní tříkolky. Zbytek posloužil pro potřeby 
organizace, např. ke koupi dárků pro jubilanty a dlouhodobě 
nemocné členy. Tento úkol – příprava plesů se vším všudy 
- nebyl lehký. Stejně tak nelehkým úkolem byla příprava vý-
stav zuberské výšivky a rukodělných prací nejen u nás v Zub-
ří, ale i v Halenkově a na Vsetíně. Zároveň s přímou ukázkou 
vyšívání, drátkování, paličkování a výroby ozdob ze slámy. 
Za vdolky upečené paní Lidkou Jurkovou jsme na Vsetíně 
získali 1. místo. Souběžně s těmito výstavami se konaly i dny 
zdraví s firmou Nutra Bona.

Každoročně pořádáme posezení u táboráku buď v Březov-
ci nebo u Bečvy a v posledních letech na fotbalovém hřišti. 
Tato akce je hojně navštěvována. Členové se přijdou poba-
vit, zazpívat si při harmonice buď paní Marty Porubové nebo 
pana Josefa Juříčka či Josefa Šimurdy a také si zasoutěžit. 

V letošním roce si město Zubří připomíná 700. výro-
čí od první písemné zmínky svého vzniku. Naše organizace 
SPCCH o.s. si zase připomíná 23. výročí od navázání družby 
se slovenskou organizací zdravotně postižených z Púchova. 
Za těchto 23 let se mezi námi vytvořilo pevné pouto přátel-
ství, navzájem si vyměňujeme zkušenosti a každoročně se při 
různých akcích navštěvujeme. 

Na počest 700. výročí od první písemné zmínky o Zub-
ří jsme uspořádali mezinárodní turnaj ve shazování kuželek 
mezi Zubří a Púchovem. Bylo to už naše čtvrté vzájemné utká-
ní. Touha po vítězství u obou družstev byla veliká. Nakonec 
přece jen vyhráli Zubřané v poměru 404 : 278. Nejlepšími 
hráči byli pan Zeman Václav, Jurková Ludmila, Mičkal Petr, 
Čaprňka Alois a Porubová Eva. Na této soutěži nikdy nechy-
bí nejmladší účastník, letos sedmiletý Jakub Mičkal. Ještě 
nechodí do školy, ale shazovat kuželky umí líp než kdokoliv 
z dospělých, soutěžil s nejlepším Slovákem panem Pagáčem 
Emilem a z 10 hodů měli oba stejný počet shozených kuželek 
a to 38. Možná že jednou bude Jakub oporou zuberského od-
dílu. Odpoledne rychle uběhlo, nastal čas loučení s přáním 
šťastné cesty a brzkého vzájemného setkání. 

Za výbor ZO SPCCH o.s. Zubří, Pavlíčková Františka

Z činnosti zuberských spolků 
a organizací
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SCREAMERS 
Dne 7. 5. 2010 jsem měla možnost nejen shlédnout 

nové představení „SCREAMERS NARUBY“, ale také 
nahlédnout do zákulisí a vyzpovídat managera Láďu 
Černého i ostatní členy skupiny. O odpovědi na své otáz-
ky se ráda podělím.

Sk. SCREAMERS vznikla v březnu 1997, svým názvem 
vycházejícím z ang. „SCREAM“ chtěli vykřičet do světa, že 
u nás existuje travesti – což je divadlo, kde si muži oblékají 
ženské šaty. Navazuje na staré čínské a angl. divadlo, kde 

neexistovaly ženy. 
Název programu musí být kvů-

li smlouvám stanovený už víc jak 
rok dopředu. Sestavení programu, 
choreografie, návrhy kostýmů a 
scén jsou kolektivním dílem. Kos-
tým vyjde v průměru na 10-20 
000,- Kč. Boty jsou podle okolnos-
tí buď koupené u nás, dovezené z 
Itálie nebo šité na zakázku. 

Neustále cestování je hodně 
únavné. Každý z šesti členů ces-
tuje vlastním autem už vzhledem k 
tomu, že každý bydlí jinde, a kro-

mě toho „ponorková nemoc“ po těch letech také funguje. Na 
otázku, zda po vystoupení jezdí na noc domů nebo spí na ho-
telích, Láďa odpověděl: „Spíme i po hotelích, samozřejmě. 
Jak říkala Lucka Bílá: ,Kde bydlíš? Nevím, naši popojeli.ۥ 
Takže to máme taky něco podobného jako komedianti, kteří 
jezdí od čerta k ďáblu, jak se říká, ale dalo by se říct, že 70 
% vystoupení máme na Moravě a na Slovensku, takže jsme 
se tak trošku přizpůsobili, a poněvadž kromě dvou lidí jsme 
všichni Moraváci, tak máme zázemí na Moravě. Já a Jar-
da máme  byty v Olomouci, Lukáš v Bohumíně,  Vojta je od 
Olomouce, tam má zázemí. No, a když jsme v Čechách, tak 
ti, co jsme rádoby Pražáci – přitom Pražák je z nás jenom 
jeden, tak bydlíme doma a ostatní na hotelích. Jediný origi-
nál Pražák je Jarda. Já teda nevím, jestli jsem Pražák, i když 
tam jsem od roku 1978, ale pořád se cítím jako Moravák. 
Pocházím z Hodonína.“

Dále Láďa prozradil, že už delší dobu uvažuje o vydání 
knihy, že už podnikl i určité kroky. V průběhu rozhovoru jsem 
se dověděla třeba i to, že byl zrovna u zubaře.

Saša se hned po příjezdu pustil do líčení. V jeho průběhu 
mi prozradil, že než přišel k travesti, pracoval jako zdravot-
ník. Poté si udělal masérský kurz a prý by uměl masírovat 
i teď. Dříve rád řídil auto, ale dnes je to už jen nutnost. Ve 
volném čase se věnuje rybaření. Má rád „černou“ muziku, 
českou hudbu moc nemusí. V průběhu líčení  několikrát pro-
nesl, že chce domů, což se vzhledem k neustálému cestování 
dá pochopit. Nepochybně je to typ, který se rád rozdělí – se 
mnou a mou dcerou, která mi asistovala – se rozdělil i o fr-
gály. Naše prvotní odmítnutí  s tím, že jim je přece nesníme 
a že Láďa si je tolik pochvaloval, zamítl s tím, že když si 
nevezmeme, pustí talíř i s frgály na zem.

Vojta při vybalování kostýmů také stihl zodpovědět pár 
otázek. Před travesti se věnoval novinařině a hrál divadlo v 
Olomouci. V současné době studuje na Univerzitě J. A. Ko-
menského v Praze obor scénická a mediální studia. Doma 
má – jak to nazval Láďa „ZOO koutek u Nadji“. Chová sle-
pice, kachny, zlaté čínské bažanty, kočky, psy, papoušky a 
dokonce má i 2 exotické šváby. V době jeho nepřítomnosti je 
o zvířátka dobře postaráno, stará se o ně babička. O tom, že 
Vojta na zvířátka nezapomíná, svědčí i fakt, že kromě kostý-
mů vezl v kufru auta i krmivo pro slepice.

Z akcí
Jarda je vyučený prodavač potravin. Absolvoval obchodní 

akademii a před travesti se živil jako prodavač a účetní. Má 
rád kolo, brusle a bowling. Z hudby preferuje písně starého 
dobrého SEMAFORU, což je znát i při jeho vystoupeních. 

Sergej je původem z Ukrajiny. Tam  pracoval jako vycho-
vatel  s postiženými dětmi. Jednou o prázdninách vyrazil do 
Čech, aby si něco přivydělal. Dva roky pracoval na stavbách. 
Později se stal členem baletu Národního divadla. Odtud už 
to byl jen krůček k travesti. Na koníčky mu nezbývá čas.

Lukáš dorazil jako poslední s mobilem u ucha. Přestože 
krom přípravy na vystoupení měl ještě evidentně hodně vy-
řizování, i on na sebe něco málo prozradil. Pochází z Bohu-
mína, vystudoval Střední zemědělskou školu v Opavě. V zimě 
chodí rád lyžovat. Jinak se udržuje ve formě podobně jako 
ostatní ve fitku.

M. Škrobáková

VÝSTAVNÍ DEPOZITÁŘ ZAUJAL
Ve dnech 8. a 9. května otevřel poprvé své prostory ve-

řejnosti výstavní depozitář Muzea města Zubří na Sídlišti 6. 
května v budově bývalých jeslí. Během dvou dnů navštívilo 
expozici na 70 návštěvníků. Jednotlivci, ale také celé rodiny 
projevili zájem o vystavené výšivky, kachle, mineralogickou 
sbírku nebo o materiály týkající se 1. a 2. světové války. Pan 
Jan Koláček, který po oba dny návštěvníky depozitářem 
provázel, dokázal velmi poutavě vyprávět o historii Zubří, 
legionářích, o tom jak Zubřané prožívali období fašismu, 
ale také o novodobější historii Zubří, které se intenzivně 
připravuje na oslavy 700. výročí svého trvání. 

Historické fotografie, které dokumentují „zašlé časy“ a 
jsou připomínkou toho, co už zaniklo nebo má svou novou 
tvář, zaujaly téměř každého, kdo v těch dnech náš depozitář 
navštívil.

Muzejní rada i Odbor kultury připravuje další projekty, 
které tento depozitář oživí a nabídnou ho všem, již se o his-
torii, ale i současnost Zubří zajímají.  

Velké poděkování při této příležitosti patří panu Jendovi 
Koláčkovi, který je takovou hybnou silou celého projektu, 
ale i „ pochodující kronikou“, pamětníkem a znalcem his-
torie Zubří a který se neúnavně dokáže o své znalosti dělit 
s každým, kdo o to projeví zájem. 

Velkým pomocníkem při třídění sbírek, popisech foto-
grafií a dalších činnostech v depozitáři je v poslední době 
paní Anna Chytková, které touto cestou vyslovujeme velké 
poděkování.

Další termín, kdy bude depozitář otevřen pro veřej-
nost, je sobota 26. a neděle 27. června 2010.

ZH-OK
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Výzva !
Prosíme občany, kteří jsou ochotni zapůjčit dobové fo-

tografie k chystané výstavě fotografií, aby nás kontaktova-
li v kanceláři odboru kultury v Klubu, Hamerská 10. 

Výstava se uskuteční na podzim letošního roku u pří-
ležitosti významného výročí 700 let založení obce.

Upřednostňujeme zejména dobové fotografie, pla-
káty a pohledy Zubří a jeho okolí. 

Všechny materiály budou vráceny.
Informace na tel.: 571 659 447               Odbor kultury

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za nej-
větší bouřky.

Bernard Bolzano
To, že se zuberské děti rády a hojném počtu účastní li-

terární soutěže „O poklad strýca Juráša“, už všichni čtenáři 

Zuberských novin 
vědí. Ale co bych ráda 
zdůraznila, je fakt, jaký 
úspěch sklízí malí lite-
ráti v dalších kolech.

V měsíci dubnu 
proběhlo vyhodnoce-
ní okresního kola a 
musím konstatovat, 
že město Zubří mělo 
v tomto kole největší 
zastoupení, neboť z 
místního do okresního 
kola postoupilo těchto 
9 dětí – Ondřej Sta-
nislav, Ondřej Filip, 
Smočková Terezka, 
Němec Lukáš, Pa-

náková Eliška, Korytářová 
Štěpánka, Tvarůžková Luc-
ka a sourozenci Vojta a Lu-
kášek Billovi.

 Tolik postupujících neměl 
třeba ani Vsetín nebo Rož-
nov. Okresní kolo proběhlo v 
knihovně ve  Valašském Mezi-
říčí, a tak jsme u této události 
nesměli chybět.  Valašskome-
ziříčské paní knihovnice měly 
pro děti nachystaný bohatý 
kulturní program, takže kromě 
předávání cen mohli ocenění 
shlédnout divadelní předsta-
vení a taneční soubor. 

A že dětem psaní oprav-
du jde, dokazuje i to, že se v 
květnu zúčastníme krajského 
kola soutěže, které proběhne 

Zprávy z knihovny
19. května ve Zlíně. Do krajského kola postoupili dva auto-
ři literárních prací – Vojta a Lukášek Billovi. Také zlínská 
knihovna má pro děti přichystanou bohatou podívanou a za-
jímavé povídání s hudebním doprovodem. V příštím vydání 
zuberských novin se tomuto tématu budu věnovat podrobněji.

Ve čtvrtek 13.05.2010 pořádala knihovna v rámci Aka-
demie třetího věku přednášku o historii knihovnictví. Touto 
cestou bych ráda poděkovala odboru kultury za podporu a 
pomoc při organizaci této akce.

A na závěr malá ochutnávka …
Jakoubková Alena – Všude manžel o dvou kůrkách
Isabela chce dát manželovi ochutnat jeho vlastní medicí-

nu – a začne si domů vodit jednoho milence za druhým. Její 
metoda je úspěšná a navíc docela zábavná. Co když ale potká 
muže, do něhož se zamiluje? A bude to skutečně ten pravý?

Halada Andrej a kol. – Na kole křížem krážem po Česku
Znáte cyklisticky nejatraktivnější oblasti Čech, Moravy a 

Slezska? Vyberte si ze zajímavých tipů, které jsou doplněny 
fotografiemi a mapkami. Nechybí ani komplexní praktické 
informace o vlakovém či autobusovém spojení, terénu a do-
poručené trase. Průvodce, který obohatí vaše výlety na kole!

Přijďte se podívat za námi do knihovny, rády Vám pora-
díme a vybereme nějaké zajímavé čtení.

Lenka Cabáková - knihovnice 
Lukáš Němec a Filip Ondřej

Vojta Bill a knihovnice 
Lenka Cabáková

Terezka Smočková 
s paní ředitelkou vsetínské 
knihovny PhDr. Helenou 
Gajduškovou

  

Prodejní místa Zuberských novin
Zuberské noviny si můžete koupit v těchto prodejnách:
 • Trafika u Gumáren – p. Mikulenka
 • Potraviny Radka
 • Blanka Janošcová – elektro, hobby
 • Jednota střed
 • Jednota Staré Zubří
 • Jednota Horní konec

  

  

ZŠ ZUBŘÍ oznamuje, ZŠ ZUBŘÍ oznamuje, 
že pro velký zájem se v červnu že pro velký zájem se v červnu 

bude znovu hrát bude znovu hrát 
ŠKOLNÍ AKADEMIE, ŠKOLNÍ AKADEMIE, 
termín bude upřesněn.termín bude upřesněn.
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Dne 7. března 
2010 proběhl ve 
vzpírárně v Novém 
Hrozenkově pře-
bor Zlínského kra-
je mužů, juniorů a 
veteránů.  Za Sokol 
Nový Hrozenkov 
závodili zuberští 
borci, bratři Zde-
nek a Jiří Pavelko-
vi. 

Zdenek Pavelka 
vybojoval ve váze do 
105 kg (osobní váha 
99 kg) třetí místo 
za výkon v olym-
pijském dvojboji v 
trhu - 95 kg, v nad-
hozu - 140 kg.  Jiří 

zvítězil ve váze do 86 kg (osobní váha 80 kg) za výkon v 
trhu - 102 kg, v nadhozu - 125 kg.

Dne 26. března 2010 hostila policejní škola v Holešově 
šest družstev u příležitosti 1. kola II. ligy mužů. Zde vybo-
joval Sokol Nový Hrozenkov bez opor Radima Martiňáka a 
Petra Gáška skělé druhé místo jen o pár bodů za vedoucím 
Sokolem Zlín. I tady bojovali zuberští vzpěrači a podpořili 
svůj tým.

Zdenek Pavelka předvedl výkon - 100 kg v trhu a 140 
kg v nadhozu. Jiří zvedl nad hlavu  100 kg v trhu a 125 kg v 
nadhozu.  

Bratři trénují pod vedením svého otce Jindřicha Pavelky 
na horním konci ve vlastní domácí vzpírárně, kde se každo-
denně snaží zdolávat své osobní rekordy.  Os. rekord Zdenka 
- 105 kg trh, 142,5 kg nadhoz. Osobní rekordy Jiřího - 102,5 
kg trh, 126 kg nadhoz. Do konce roku by chtěl překonat Zde-
nek hranici 150 kg a Jiří 130 kg. Popřejme jim tedy hodně 
vůle a vytrvalosti do dalšího zápolení s těžkými váhami a 
také hodně síly v dalších kolech ligových závodů.

(mp)

Plán turistických akcí  - červen 2010
i pro příznivce turistiky

středa  2. června    
Zubří - Štramberk - Trůba - rozhledna na Bílé hoře 
- arboretum (12 km)
vlak:  Zubří odj. 6.41  -  Val. Meziříčí
              Val. Meziříčí odj. 7. 13  -  Veřovice  -  Štramberk
sobota  5. června      
Brigáda na Starém Zubří - oprava památek
sobota 12. června     
AUTOTURISTIKA  -  Slovensko:  Těrchová - Štefánová 
- Jánošíkovy díry - Rozsutec
odjezd z parkoviště u Teska v 7.00 hod.
středa 30. června     
Zubří - Val. Meziříčí - Starý Jičín - Kojetín - Nový Jičín 
(14 km)
vlak:   Zubří odj. 8. 48 - Val. Meziříčí
autobus: Val. Meziříčí odj.10.00 - Starý Jičín, náměstí

Výbor odboru turistiky        

Ze sportu
Zubří rozšířilo svůj stříbrný poklad

HCB OKD Karviná - HC Gumárny Zubří   
32:26 (18:12)

Konečný stav finálové série: 3:1
Házenkáři Gumáren Zubří zůstávají korunním prin-

cem. Ve středečním čtvrtém finále play off Zubr extraligy 
podlehli naši muži v Karviné 26:32. Celou sérii prohráli 
1:3 na zápasy a stejně jako v posledních dvou sezonách a 
ve čtyřech z posledních pěti let skončili stříbrní. 

Házenkáři Zubří se museli pro čtvrtý zápas vyrovnat 
s absencí dvou hráčů základního kádru – Martina Hrstky a 
Štěpána Randýska, kteří pro zranění nedohráli už předchozí 
zápas. V Karviné před zcela zaplněnou halou se začalo po-
řádně zostra a hrálo se až nečekaně ofenzivně. Hosté, kteří 
museli vyhrát, jestli chtěli udržet naděje na třetí titul v his-
torii v klubu naživu, i v oslabené sestavě začali dost nadějně 
a drželi se soupeřem krok. Po čtvrthodině se však Karviná 
přece jen utrhla do výraznějšího náskoku, který postupně na-
vyšovala až na poločasových šest branek. Slezané se opírali 
o střelbu Petrovského a hlavně o skvělého gólmana Mrkvu. 
Naopak prapor Valachů držel pouze osamocený kanonýr Str-
žínek. „Snažili jsme se vydat ze sebe maximum, ale děla-
li jsme chyby v útoku a postupem času nás Karviná začala 
trestat z rychlých protiútoků. Měli jsme toho dost i po fyzické 
stránce,“ připustil Martin Stržínek.

Po změně stran přišly asi rozhodující chvíle utkání i celé 
finálové série. Místo případného snížení Zubří přišel další 
úprk Karviné, která odskočila až na devítibrankový rozdíl 
(21:12). Ani v takto složitý moment to však Zubřané nezaba-
lili. Dostali se na pouhé tři branky (28:25), avšak na více to v 
prořídlé a unavené sestavě prostě už nešlo. Poslední minuty 
už si domácí společně se dvěma tisícovkami fanoušků uží-
vali zisk mistrovského titulu. „Jsou to úžasné pocity. Jsme 
všichni moc šťastní. V základní části nám nikdo nevěřil. Ne-
bylo to zrovna dobré období. Hlavně proto jsem na celý tým 
moc hrdý za to, co dokázal ve vyřazovací části,“ radoval se 
ze svého prvního titulu slovenský kouč ve službách Karviné 
Jozef Hanták.
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Pozvánky

Zuberský fotbal ve výsledcích
Mladší žáci           
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  STŘÍTEŽ          3 : 0    (pol.: 2:0)
Branky: 2 x Tomáš Štverák, Pavel Vala
Dorost                  
FC  ZUBŘÍ  -  SK  HRACHOVEC     5 : 1    (pol.: 3:1)
Branky: 2 x Michal Majer, Petr Majer, Marek Mičkal, Jakub 
Borák
Starší žáci            
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  HOŠŤÁLKOVÁ   3 : 0     (pol.: 2:0)
Branky: 2 x Norbert Ševčík, Martin Urbánek
Muži                    
FC  ZUBŘÍ  -  SK  HRACHOVEC        1 : 4     (pol.: 0:2)
Branka : Jaroslav Mičkal
Starší žáci            
Sokol  RATIBOŘ  -  FC  ZUBŘÍ            3 : 3     (pol.: 2:3)
Branky: Norbert Ševčík, Dominik Orság, Vít Zabloudil
Muži                    
FC  DOLNÍ  BEČVA  -  FC  ZUBŘÍ      2 : 1     (pol.: 1:0)
Branky: Libor Raždík
Mladší žáci         
TJ  KELČ  -  FC  ZUBŘÍ                        9 : 1     (pol.: 6:0)
Branka: Tomáš Štverák 
Mladší žáci          
FC  ZUBŘÍ  -  TJ  ZAŠOVÁ                  6 : 2     (pol.: 2:0)
Branky: 2 x Pavel Vala, Jiří Polášek, Jakub Mičkal, Tomáš 
Šustáček, Tomáš Štverák 
Dorost                
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  BRANKY n/M     1 : 2     (pol.: 0:2)
Branka: Jiří Raždík
Starší žáci          
FC  ZUBŘÍ  -  Sokol  LAČNOV              0 : 4    (pol.: 0:2)
Muži                  
FC  ZUBŘÍ  -  FK  PŘÍLUKY                3 : 0     (pol.: 2:0)
Branky: 2 x Radek Chumchal, Petr Hejný
Mladší žáci        
Sokol  LOUČKA  -  FC  ZUBŘÍ                3 : 2    (pol.: 2:1)
Branky: 2 x Tomáš Štverák 
Starší žáci         
Sokol  FRANC.LHOTA  -  FC  ZUBŘÍ  1 : 0    (pol.: 0:0)
Dorost              
Sokol  POLIČNÁ  -  FC  ZUBŘÍ            1 : 7    (pol.: 0:3)
Branky: 2 x Jakub Borák, Filip Krupa, Václav Krupa,
Michal Tobola, Denis Urbaník, Patrik Rada
Muži                 
SK  LUKOV  -  FC  ZUBŘÍ                     0 : 0

M. Bartoň

AKADEMIE 3. VĚKU UZAVŘE II. ROČNÍK
Ve čtvrtek 10. června v 17.30 hodin uzavře Akademie 

3. věku II. ročník. Celý cyklus přednášek zakončí poví-
dání Ing. Františka Šulgana ze Správy Chráněné krajin-
né oblasti Beskydy z Rožnova pod Radhoštěm. 

Téma se bude týkat oboru, kterému se věnuje profesně, 
a zahrne chráněnou krajinnou oblast Beskydy jako evropsky 
významnou lokalitu s podrobnějším zmapováním přírodních 
zajímavostí Zubří a jeho okolí.

Věříme, že také poslední povídání zaujme všechny po-
sluchače stejně jako všechny předešlé akce a že se po prázd-
ninách se všemi účastníky setkáme znovu na v pořadí již 
třetím cyklu akademie. 

Hezké prázdniny a 9. září na shledanou při zahajova-
cí přednášce III. ročníku A3V v Zubří.

ZH-OK

SETKÁNÍ MERCEDESŮ 2010 - IV. ROČNÍK
K příležitosti 700 let založení obce Zubří

Srdečně zveme majitele a příznivce automobilů značky 
Mercedes všech typů a ročníků na v pořadí 

již IV. setkání, 
které pořádá ve dnech 29. 5. – 30. 5. 2010 
MERCEDES & OLDTIMER Club o.s. 

Seskupení vozidel s posádkami proběhne na starém há-
zenkářském hřišti v Zubří u Centra v době od 9.00 do 12.30 
hodin. V této době si návštěvníci a fandové značky Merce-
des mohou tato vozidla prohlédnout a s majiteli pohovořit, 
případně mohou využít možnosti bohatého občerstvení. 

První vozidlo do soutěže odstartuje ve 12.30 hod.
Cílem setkání je prožít dva krásné dny v prostředí Valaš-

ska a valašských kotárů a lehce si zasoutěžit. 
Více informací na www.oldtimerclub.cz 

nebo na tel. 608 777188.

Pozvánka 
Srdečně vás zveme na závěrečný koncert žáků 

paní učitelky Benové pod názvem 
„Diamonds“. 

Začínáme 24. června v 18:00 hodin 
ve velkém sále Klubu Zubří. 

Uslyšíte neslýchané, uvidíte nevídané, přijde pan 
Kaplan, zavítáme na Kubu za Guantanamerou. 

Vyrazíme do Irska do Tipperary. 
Letošní tři absolventi, Honza a Tomáš Ondruchovi 

a Zdeňka Janušová, se nám představí 
v kreaci a la Marilyn Monroe. 

Srdečně zvou klavíristi.          

Naopak na straně Zubří zavládl smutek. „Po těch mnoha 
stříbrech jsme samozřejmě moc chtěli získat titul. Ale nepo-
vedlo se. Dle mého názoru jsme si to celé prohráli už ve tře-
tím domácím zápase, kde jsme totálně propadli v proměňo-
vání i těch nejjasnějších šancí. Pokud jsme chtěli sérii ještě 
prodloužit a dostat zpátky, museli bychom naše příležitosti 
proměňovat. Což se dnes opět nedařilo tak, jak bychom po-
třebovali,“ hodnotil čtvrtý duel i celou sérii trenér Gumáren 
Zubří Jiří Kekrt.

Zuberští házenkáři tak rozšířili svou sbírku stříbrných 
úspěchů. Při vyrovnanosti letošní ligy musíme výsledek 
hodnotit jednoznačně pozitivně. Zubří je jediným celkem, 
který hraje nejvyšší českou soutěž s téměř 100% vlastních 
odchovanců, což přivádí do haly nejvyšší ligové návštěvy. V 
této souvislosti bychom rádi poděkovali všem věrným příz-
nivcům a pozvali je ke sledování zápasů v příští sezóně.

HC Zubří
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PRONAJMU BYT 3+1 v Zubří. S BALKONEM VE 
4.NP, PO REKONSTRUKCI, NEZAŘÍZENÝ,VOLNÝ OD 
1.7.2010. TEL: 725 686 507.

Prodám strojek na řezání kopřiv za 250 Kč, pult na noty 
(jako nový) za 450 Kč. Tel.: 723 545 985 (volejte po 19. 
hodině).

Nově otevřená restaurace DUEL 
ve sportovní hale Zubří 

Vás zve do svých prostor. 
• Kuchyně nabízí jak polední menu 
 od 11 hod. do 14 hod. za 70 Kč, 
 tak i chutná jídla, jako jsou steaky 
 připravované na lávovém grilu, 
 saláty, sandwiche a další. 
• Vše je doplněno italskými a českými víny. 
• Místo zde najdou i děti, 
 pro které je nachystán dětský koutek. 
• Možnost pořádání společenských akcí. 
• Nekuřácké prostředí.

Otevírací doba 
Po - Čt 11-23 hod.• Pá - So 11-24 hod. • Ne 11-22 hod.

Srdečně Vás zve kolektiv restaurace Duel. 

Kontakt 724 913 801• www.duelrestaurant.cz

(placená inzerce)

Inzerce ZN

(placená inzerce)

(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 zakázku 
na Vámi určené místo. Poradenství, zaměření a do-
prava zdarma. Využijte naší mimořádné předsezonní 
nabídky, při uzavření zakázky do konce dubna po-
skytujeme slevu 20% na veškeré kamenické práce.

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

www.kamenictviburda.cz
Červen – měsíc rožnovského hradu

Ve čtvrtek 3. června proběhne v 16.00 hodin 
ve vestibulu kina Panorama slavnostní otevření 

výstavy 700 let rožnovského hradu. 
Rožnovský hrad je podle tradiční historiografie poprvé 

zmíněn v listině Bohuslava z Krásna z roku 1310, 
kde dal vesnici Staré Zubří jakémusi Pertoldovi. 

Hrad se tak letos stává jubilantem a slaví 700 let. 
Výstava potrvá do 30. června.

V průběhu měsíce proběhnou v budově 
T klubu – kulturní agentury 

tématicky zaměřené přednášky k historii Rožnova a 
rožnovského hradu. 26. června se uskuteční výstup na 

Hradisko. Více informací naleznete na plakátech k celé 
akci a na stránkách www.tka.cz.

  

  

Povodně 2010 v Zubří
Co způsobila letos velká voda v Zubří se dočtete v příš-

tích Zuberských novinách.
Děkujeme všem hasičům a lidem za pomoc.

RR
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Kino Klub Zubří, Hamerská 10

Středa 2. června v 20.00 hodin
KVĚT POUŠTĚ         

!!! NEZAPOMENUTELNÝ 
FILMOVÝ ZÁŽITEK !!! 
Německo, Rakousko, Francie 2009. 
Režie: Sherry HORMANN. 
Hrají: Liya KEBEDE, Sally 
HAWKINS, Timothy SPALL, Juli-
et STEVENSON, Craig PARKIN-
SON, Anthony MACKIE, Meera 
SYAL, Soraya OMAR-SCEGO. 
Vstupné 69,- Kč. 
Skutečný příběh o cestě z africké 

pouště na světová přehlídková mola.
Film Květ pouště vznikl podle stejnojmenné autobiografické 
knihy autorky Waris Dirie. Dech beroucí životní příběh po-
pisující neuvěřitelnou cestu somálské dívky od kočovného 
života v poušti na nejznámější světová přehlídková mola. V 
New Yorku, na vrcholu své kariéry, Waris poprvé v rozhovo-
ru otevřeně promluvila o problému ženské obřízky, kterou 
sama vytrpěla, když jí bylo teprve 5 let... 

Úterý 8. června v 9.30 hodin
CIRKUS HURVÍNEK 
Kino pro malé i velké diváky.
Cirkus Hurvínek, Rusalka Hupsalka, Budulínek a 
mandelinka, Sametka, Krteček. Vstupné 12,- Kč, 
délka filmu 65 minut.

Sobota 12. června ve 20.00 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ    

  PRO VELKÝ 
ZÁJEM OPAKUJEME!
Komedie, 118 min, mlá-
deži přístupný. Režie: Jiří 
Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, 
Lenka Vlasáková, Veronika 
Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří 
Macháček, Roman Zach
Vstupné 59,- Kč. 
Rezervace přijímáme na tel.
č.: 571 659 447, nebo osob-
ně v kanceláři Odboru kul-
tury v Klubu Zubří, Hamer-
ská 10. Veškeré rezervace se 
ruší půl hodiny před začát-
kem představení.  

Filmová komedie Jiřího Vejdělka Ženy v pokušení potvrdila 
své ambice na jeden z nejúspěšnějších domácích snímků le-
tošního roku. Českému žebříčku kraluje s velkou převahou a 
v těchto dnech překonala návštěvnost filmu, který vstoupil do 
kin 18.března,  750 000 diváků.
„Jezdíme na víkendy do malé obce za Prahu, kde vychá-
zí časopis Region a v něm jsem objevila článek s titulkem: 
Kino praskalo ve švech,“vypráví herečka Eliška Balzerová. 
„V článku se píše, jaký zájem vzbudilo promítání Žen v po-
kušení v Řevnicích. Už hodinu před začátkem představení tu 
stála fronta, davy mířící ze všech směrů ke kinu zrychlovaly 
a pak začal boj o pozice v řadě. Lístků ale nebyl dostatek. 
Pořadatelé museli slíbit, že film budou brzy uvádět znovu. 

A mě moc těší -  že divácký ohlas provází film všude – nejen 
v multikinech, ale i v malém kině, jako je v Řevnicích,“ říká 
Eliška Balzerová.
„Měl jsem samozřejmě tajné přání překonat v divácké ná-
vštěvnosti Účastníky zájezdu,“říká režisér Jiří Vejdělek a při-
pomíná svůj úspěšný debut. „Ani se mi ale nesnilo, že Ženy 
v pokušení dotáhnou Účastníky již po osmi týdnech. Ale není 
se co divit, protože Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková a Ve-
ronika Kubařová jsou ještě nepoměrně svůdnější než řidiči 
Karel a Karel,“ připomíná  Vejdělek kultovní postavy svého 
prvního filmu v podání Pavla Lišky a Miroslava Krobota a 
dodává. „Navíc jsou herečky velmi disciplinované a  vzorně 
vracely podšálky do cateringu,“ naráží na oblíbenou scénu 
z Účastníků.
„Při natáčení vznikl mezi námi velmi pěkný, doslova rodin-
ný vztah a vytvořila se skvělá atmosféra. Jsem ráda, že se 
přenesla do filmu a že ji z něj cítí i diváci,“  přidává Lenka 
Vlasáková. Pro Veroniku Kubařovou se stalo sledování vý-
sledků filmu pravidelnou zábavou. „Jsem trochu jako sázka-
ři. Vždycky v pondělí netrpělivě čekám na vydání čísel ná-
vštěvnosti na stránkách Unie filmových distributorů a filmu 
moc fandím,“ přiznává se Veronika Kubařová.

Středa 16. června v 18.30 hodin 
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
VELKOFILM  REŽISÉRA  TIMA  BURTONA

mládeži přístupný, český 
dabing, animovaný/rodinný/
dobrodružný
Režie: Tim Burton. Hrají: 
Johnny Depp, Mia Wasi-
kowska, Anne Hathawayo-
vá, Helena Bonham Carte-
rová, Crispin Glover, Matt 
Lucas a další. Vstupné 
59,- Kč.

D e v a t e n á c t i l e t o u 
Alenku Kingsleyovou 
(Mia Wasikowska) čeká 
zážitek, na který hned 
tak nezapomene. Když ji 
na viktoriánské zahradní 
slavnosti požádá o ruku 

Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, 
sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílý králíkem ve vestě a s 
kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce.

Bílý králík (původním znění Michael Sheen) záhy zmizí 
do králičí nory. Alenka pocítí zvláštní nutkání následovat ho, 
do nory spadne a po pádu, který působí skoro jako podivný 
sen, se ocitne v kruhové místnosti s celou řadou dveří. Poté, 
co okusí z lahvičky s nápisem „Vypij mě“, jejíž obsah způ-
sobí, že se zmenší, a zakousne koláč, na kterém je zdobeně 
napsáno „Sněz mě“ a po kterém se zase zvětší, se jí nakonec 
podaří jedněmi z dveří projít a ocitá se v ohromující a fantas-
tické Říši divů, které její obyvatelé říkají Podzemní říše.

Tam se setkává s celou škálou pozoruhodných postav, od 
vychloubačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka (Johnny 
Depp), od ušklebeného kocoura Šklíby (v původním znění 
Stephen Fry) až po houseňáka Absaloma, kouřícího vodní 
dýmku (a v původním znění promlouvajícího hlasem Alana 
Rickmana), od podivné Bílé královny (Anne Hathawayová) 
až po její záštiplnou starší sestru Srdcovou královnu (Helena 
Bonham Carterová), krutou vládkyni Podzemní říše.
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M STO ZUB Í
U Domoviny 234, 756 54 Zub í

Program oslav 700 let ZUB Í
Pátek 25. ervna 2010
16.00 Klub Zub í   SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ K 700. VÝRO Í ZUB Í

Sobota 26. ervna 2010 OSLAVY 700. VÝRO Í ZUB Í
14.00 Hala Zub í   Slavnostní pr vod od Centra do Haly 
     Slavnostní fanfáry 
     Zdravice starosty m sta

Slavnostní promluva Pertolda k ob an m
Posv cení vlajky m sta Zub í

15.00 VYSTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK A  
ORGANIZACÍ M STA

Mate ská škola Duha Staré Zub í
Mate ská škola Sídlišt
Beskydá ci 
Malý Beskyd 
Oddíl moderní gymnastiky 
QUO VADIS – stree dance 

CK Staré Zub í
            Exhibi ní vystoupení  Modelá ského klubu Zub í
            GOSPELCHOR TOGETHER Rosdorf 
 Schola 
 VSPaT Beskyd 
 Country tane ní skupina LASO 

Dechová hudba Zub anka
 Swing band Zub í Jind icha Do i áka 
 Cvi né st elby p ipravené Mysliveckým sdružením Zub í

19.00     LIDOVÁ VESELICE 

Sobota 26. ervna 9.00 – 11.00 Otev ení kostela sv. Kate iny a Kaple sv. Ducha na 
Starém Zub í pro ve ejnost.

Sobota 26. a ned le 27. ervna Dny otev ených dve í ve výstavním depozitá i Muzea 
Zub í na sídlišti 6. kv tna.

18. 6. – 18. 7. 2010 Výstava zuberských výšivek v muzeu na Petrohrad
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