
Město začalo spravovat výtluky 
na silnicích. „Na nejhorší díry 
používáme studenou obalovanou 
směs. U ostatních silnic, krajských 
nebo státních, jsme ve spolupráci 
s městskou policií umístili výstraž-
né dopravní značky a zároveň 
jsme kontaktovali vlastníky komu-
nikace s žádostí o opravu,“ řekl 
Drahomír Janíček z odboru sprá-
vy majetku.                            (red)

čované menšiny a národy. Několik 
zastupitelů dnes chybělo, věřím, že 
kdybychom byli v plné síle, usnesení 
by prošlo,“ řekl Petr Kopecký. 

Pro vyvěšení vlajky hlasoval také 
Vít Matějka. „Když se podíváme do 
minulosti, máme za sebou také situ-
aci, kdy nám někdo větší a silnější 
říkal, co máme dělat, co si máme 
myslet a jak se máme chovat. Navíc 
vlajka je spíše symbolem, než že by-
chom podporovali jednu konkrétní 
zemi,“ přiblížil zastupitel. 

Připojit se k celosvětové kampani 
se chtěla také Jana Malcová. „Ne-
můžeme zavírat oči před tím, co se 
děje ve světě. Mrzí mě, že záměr ne-
prošel o jediný hlas. Snad to příště 
už vyjde,“ vysvětlila zastupitelka.

Alois Vychodil hlasoval pro vy-
věšení vůbec poprvé. „Ta aféra, 
která vznikla kvůli Dalajlámovi 
na ministerstvu kultury, co z toho 
udělal prezident za nesmyslnou šou 
s odmítnutím vyznamenání Jiřího 
Bradyho, tak přiznávám, že dnešní 
hlasování bylo mým protestem pro-
ti tomuto gestu Zemana,“ prozradil. 

Hlasování se zdržela například 
Markéta Blinková. „Je mi líto Tibe-
ťanů, ale neumím si představit, že 

bychom na radnici vyvěsili vlajky 
všech zemí, v nichž jsou potlačová-
na lidská práva. Pořád je to jen jedna 
vlajka, která podle mě nereprezentu-
je problém v jiných zemích,“ řekla. 

Také Libor Zavadil se zdržel. 
„Neznám problematiku úplně de-
tailně,“ vysvětlil.

A ruku pro ani proti nezvedl také 
Martin Drápal. „Držím konstantní 
názor. Není podle mě důvod, aby 
zrovna tibetská vlajka měla vlát na 
radnici města.“ 

Vloni se v Česku ke kampani při-
pojilo 759 obcí, měst, městských 
částí nebo krajů, mimo jiné Frenštát 
pod Radhoštěm, Nový Jičín, Kop-
řivnice, Valašské Meziříčí či Vsetín.
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Tibetskou vlajku radnice nevyvěsí
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Masarykovo náměstí bude v pátek 17. a v sobotu 18. března hostit 
Josefský jarmark. Přes sto prodejců nabídne tradiční jarmareční 
zboží. V doprovodném programu se představí například skupina 
Dareband ze Vsetína, cimbálová muzika zuberského valašského 
souboru písní a tanců Beskyd či rožnovská kapela Astmatic.

Vlajka pro Tibet je každoroční 
mezinárodní kampaň kona-
ná 10. března na výročí Tibet-
ského národního povstání, 
jejímž cílem je poukázat na 
porušování lidských práv.

Na radnici ani letos nezavlaje tibet-
ská vlajka. Rozhodli o tom na svém 
posledním zasedání zastupitelé. 
Návrh předkladatele Petra Kopec-
kého neprošel o jediný hlas.

Osmapadesáté výročí povstání 
Tibeťanů ve Lhase, které bylo po-
tlačeno čínskou armádou, si svět 
připomíná 10. března. Právě v tento 
den vztyčují města a instituce vlajku 
na protest proti porušování lidských 
práv, omezování svobody a jakéko-
liv snahy o národní svébytnost. 

„Tak jako západní státy podpo-
rovaly československý lid po roce 
šedesát osm, kdy do naší země vtrh-
la vojska Varšavské smlouvy, tak 
my nyní můžeme vyvěšením vlajky 
podpořit nejen Tibet, ale i jiné potla-

INZERCE

Opraví výtluky

PRO: 
Martin Baratka, Ivan Lukáš, Jan Kuče-
ra, Alois Vychodil, Petr Kopecký, Lenka 
Vičarová, Kristýna Kosová, Vít Matějka, 
Radim Holiš, Jana Malcová.
ZDRŽELI SE: 
Libor Zavadil, Jaromír Koryčanský, Mar-
tin Houška, Martin Drápal, Markéta Blin-
ková, Miroslav Kokinopulos.
NEPŘÍTOMNI: 
Jaroslav Kučera, Lenka Střálková, Zlatuše 
Lušovská, Václav Mikušek, Petr Jelínek.
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Město chce s nynějšími majiteli do doby, než padne konečný verdikt, zle-
galizovat vztah. ”Naším zájmem je mít platnou nájemní smlouvu, a tím 
umožnit, aby výuka probíhala naprosto v klidu,„ řekl starosta Radim Holiš.

Škola a mateřinka patří IPR, rozhodl soud

Škola a mateřinka patří Im-
mobilien Pirker Reality (IPR). 
S tímto stavem se musel smířit 
Rožnov pod Radhoštěm poté, co 
neuspěl se svou žalobou, kterou se 
u Okresního soudu ve Valašském 
Meziříčí snažil domoci vyjmutí 
Základní školy Záhumení a Ma-
teřské školy Koryčanské Paseky 
z listu vlastnictví společnosti akci-
ové společnosti IPR.

Soudkyně Šárka Zemanová 
zhodnotila žalobu města jako ne-
důvodnou. O převodu budov totiž 
nebyla uzavřena smlouva.

„Jelikož jsme neuspěli, jsme od-
kázáni se proti tomuto rozhodnutí 
odvolat ke Krajskému soudu v Os-
travě,“ řekl starosta Radim Holiš 
s tím, že město je připraveno se 
o budovy dále prát.

Soudy ale mohou trvat ještě 
roky. „Proto chceme s nynějšími 
majiteli do doby, než padne koneč-
ný verdikt, zlegalizovat náš vztah. 
Naším zájmem je mít platnou ná-
jemní smlouvu, a tím umožnit, aby 
výuka probíhala naprosto v klidu,“ 
vysvětlil Radim Holiš.

Varianty placení nájmu, úroků 
a zhodnocení budov jsou ale ještě 
předmětem dalších jednání.

Podle právního zástupce Im-
mobilien Pirker Reality Jiřího Bö-
nische nemá společnost v úmyslu 
školu a mateřinku provozovat, ani 
o ně nehodlá Rožnovany připravit. 
Chce však jednat o finančním vy-
pořádání.

Podle ředitelky Základní ško-
ly Záhumení Jany Flesarové se 
nejistota poslední roky odráží na 
počtu školáků přicházejících k zá-
pisům do prvních tříd. „Pociťuje-
me mírný pokles zájmu, ale jsme 
optimisté, věříme, že to dobře do-
padne. Rodiče budeme o rozsudku 

a dalším postupu města informo-
vat na třídních schůzkách,“ řekla 
ředitelka.

Soudní pře o školní budovy sjed-
nocuje opozici s koalicí. 

„Je to spor, ve kterém jsem pře-
stala hledat logiku a spravedlnost. 
Nicméně jsem ráda za to, že budou 
legitimní nájemní smlouvy k užívá-
ní obou školských zařízení. Předpo-
kládám, že starosta občanům vše 
dostatečně a srozumitelně vysvět-
lí,“ řekla například občanská demo-
kratka Markéta Blinková.

Také lidovec Jaromír Koryčan-
ský je přesvědčen, že město dělá 
maximum pro záchranu majetku. 

„A osobně jsem taky přesvěd-
čen, že stoprocentně tyto budovy 
náleží městu a hlavně obyvatelům 
Rožnova, kde i přes mnohé problé-
my stojí za to s radostí žít, a dívat 
se do budoucna s perspektivou,“ 
uvedl zastupitel. 

Podle Martina Baratky ze sdru-
žení STAN je důležité myslet na 
zaměstnance škol, žáky i jejich 
rodiče. 

„Potřebují jistotu, že na setrvání 
v současných prostorách město ne-
chce nic měnit, ale zároveň akcep-
tuje současný stav sporu a snaží 
se vyjednat co nejlepší podmínky 
pro užívání budov. Zároveň pod-

porujeme snahu o to, ať současná 
situace zatíží rozpočet města v co 
možná nejmenší míře. A doufáme 
i v to, že se najde cesta, jak budovy 
efektivně udržovat ve stavu, který 
vyžaduje jejich určení, protože 
díky déle trvající nejistotě víme, že 
jejich současný stav je v mnohých 
ohledech nevyhovující,“ doplnil 
zastupitel.

Město v loňském roce vyhrálo 
po více než šestnácti letech v jiném 
sporu. V něm si společnost IPR dě-
lala nárok na sedmadvacet nemo-
vitostí, včetně tří bytových domů. 
Rozhodující slovo měl v tomto spo-
ru nakonec až Ústavní soud.

Město postaví pět parkovišť Do rozhodování zapojí veřejnost
Obyvatelé rožnovských sídlišť řeší 
už řadu let problém s nedostatkem 
parkovacích míst. V dohledné době 
by se konečně měla situace zlepšit. 
Pracovníci radnice finišují s pro-
jektovou přípravou pěti parkovišť, 
a to na ulicích Horská, 5. května, 
1. máje, Vítězná a Kulturní.

„Nejdále jsme s přípravou ulice 
Horské, kde už připravujeme do-
kumentaci pro územní rozhodnu-
tí. Ještě letos by tam mělo vznik-
nout zhruba padesát odstavných 
míst,“ řekl vedoucí odboru rozvoje 
Ivo Marcin s tím, že v rozpočtu 
jsou na tuto investiční akci alo-
kovány tři miliony korun. Studie 
budou vždy zpracovány v několika 

variantách a nejvhodnější řešení 
budou úředníci vybírat společ-
ně s obyvateli dotčených lokalit. 
V každé z nich by mělo přibýt 
mezi čtyřiceti až padesáti místy 
k stání. V Kulturní ulici by mohl 
vyrůst parkovací dům nebo pod-
zemní stání.

Komplexně by měla špatnou si-
tuaci s parkováním vyřešit studie 
revitalizace panelových sídlišť. „Ta 
už sice je ve fázi tvorby zadání pro 
vyhlášení architektonicko-urbanis-
tické soutěže, realizace se nicméně 
uskuteční v etapách až v následují-
cích letech. Do té doby však město 
vyřeší alespoň nejzatíženější lokali-
ty,“ doplnil Ivo Marcin.           (bur)

Rožnovští úředníci se zapojili do 
projektu na zefektivnění výkonu 
veřejné správy. Každý z nich se 
zúčastní v průměru čtyř školení, 
přenastaví se řízení lidských zdro-
jů a vypracována bude analýza 
práce radnice, z níž se vyjde při 
nastavování nových pravidel fun-
gování. Šest milionů korun na dva 
roky posunou městský úřad k vyš-
ší odbornosti a efektivitě, menší 
byrokracii a vytvoření přátelštější-
ho prostředí.

„Bude také zavedena takzvaná 
Místní agenda 21, jejíž součástí 
jsou aktivity směřované k vyššímu 
zapojení veřejnosti do plánování 
a rozhodování o dění ve městě 

včetně pomoci při aktivním řeše-
ní problémů Rožnova,“ prozradila 
manažerka projektu Martina No-
vosádová.

Dojde také k nastavení systé-
mového řízení městského úřadu, 
které bude odpovídat potřebám 
Rožnova pod Radhoštěm a jeho 
obyvatel.

„Projekt tedy přinese zvýšení 
kvality fungování celé radnice. 
Například v rámci školení úřed-
níků očekáváme zvýšení odborné 
úrovně pracovníků, čímž dojde 
ke snížení rizika vzniku chyb, 
špatných rozhodnutí a zrychlení 
vyřízení úkonu,“ doplnil místosta-
rosta Jan Kučera.                     (bur)

Foto: Alexandra BuršíkováRodiče předškoláků a školáků se bližší informace dozvědí na třídních schůzkách.



Řada propagačních materiálů, 
nově založené webové stránky 
s podrobným přehledem připra-
vovaných akcí, speciální pivo, čaj 
a kuchařka s menu místních re-
staurací, ale také sada pohlednic 
či turistická vizitka. To jsou na-
mátkou jen některé připravované 
akce k letošnímu sedmistému pa-
desátému výročí města.

Oslavy vypukly už v lednu vyhlá-
šením výsledků literární soutěže 
o Poklad strýca Juráša s podtitu-
lem Rožnove, Rožnove, mnoho 
roků máš a vydáním publikace oce-
něných prací. V prodeji je už také 
speciální bylinkový čaj se švestka-
mi, turistická známka s nejstarší 
dochovanou pečetí z roku 1594, 
nebo čepice a šátky pro sportovce. 
Radnice si k této příležitosti také 
nechala vyrobit logo.

„Plánujeme vydat výroční tisk 
v rámci ediční řady Rožnovské 
malé tisky Zapomenutá zákoutí, ve 
kterém budou zveřejněny dosud ne-
publikované fotografie ze třicátých 
a čtyřicátých let minulého století, 
a reprezentativní knižní publikaci 
o samotném Rožnovu,“ přiblížil 
mluvčí města Tomáš Gross.

V rámci oslav jsou naplánovány 
desítky akcí.

„Vrcholem budou pětidenní Slav-
nosti pod Radhoštěm v termínu od 
pátého do devátého července. Další 
významnou událostí oslav bude na-
příklad pořad Rožnov lázeňský, ve 
kterém se v sobotu desátého června 
město vrátí do starých časů, kdy 

ulicemi korzovali lázeňští hosté, 
vyhrávaly zde kapely a lidé ochutná-
vali žinčici a syrovátku,“ představil 
destinační manažer Marek Havran.

Do oslav se zapojí sportovní klu-
by, kulturní spolky, školy, ale také 
široká veřejnost. Na důležité udá-
losti bude návštěvníky do Rožnova 
svážet parní vlak z Valašského Me-
ziříčí, Olomouce a Kroměříže.

Oslavy výročí budou stát přes 
dva a půl milionu korun, výprav-
ná publikace o Rožnově přijde na 
dalších osm set tisíc korun. To se 
opozičním zastupitelům nelíbí.

„Každý občan nebo firma občas 
slaví kulatá výročí, nepamatuji si ale, 
že by i movitá firma, která si hospo-
daří s vlastními poctivě vydělanými  

penězi, slavila celý rok. Finanční 
prostředky pro letošní oslavu jsou 
vysoké. Tyto peníze bychom mohli 
použít například na urgentní opra-
vy komunikací, například na ulice 
1. máje nebo Hradišťko, které jsou 
jako tankodrom,“ uvedl Jaromír Ko-
ryčanský.

Podle Markéty Blinkové je výročí 
rozmělněné.

„Mnohé akce zapadnou, což je 
určitě škoda, protože je toho hod-
ně. Dobře se slaví, když jsou v po-
kladně peníze. Určitě bych byla 
šetrnější a zřejmě přemýšlela troš-
ku jinak, aby zůstalo něco hodnot-
ného pro všechny,“ poznamenala 
zastupitelka.

Místostarostka Kristýna Kosová 
však upozornila, že město podpoři-
lo jen smysluplné akce. „Důkladně 
jsme se bavili o tom, co finančně 
podpořit a co ne. Výběru jsme se 
věnovali dlouho a hodně jsme škr-
tali. Takže v této chvíli si za rozpoč-
tem pro oslavy stojím,“ upozornila 
s tím, že část peněz se do rozpočtu 
vrátí prodejem propagačních ma-
teriálů a předmětů, dotacemi z mi-
nisterstva kultury a dalších zdrojů 
a také sponzorskými dary firem.

„Jsme potěšeni, že u tohoto pro 
Rožnov svátečního roku můžeme 
být aktivně účastni a věříme, že plá-
nované akce zacílí nejen na návštěv-
níky našeho města, ale především 
na jeho obyvatele. Rožnovu a tím 
i sami sobě a všem Rožnovanům 
přejeme jen to nejlepší a úspěšný 
rozvoj do dalších let,“ uvedl koalič-
ní zastupitel Martin Baratka.
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Opozičním zastupitelům se nelíbí, že jsou oslavy výročí města rozmělněny do celé-
ho roku a odčerpají z rozpočtu značnou sumu peněz. Podle koalice se část finanč-
ních prostředků do rozpočtu vrátí z prodeje propagačních materiálů a předmětů.

Oslavy města budou stát dva a půl milionu 

Poklad strýca Juráša našel nové majitele
Soutěž o Poklad strýca Ju-
ráša je součástí národního 
projektu Klubu dětských 
knihoven Sdružení knihovní-
ků a informačních pracovní-
ků s názvem Kde končí svět. 
Díla, která uspěla v míst-
ním kole, postupují do kola 
okresního, jehož výsledky 
budou vyhlášeny 16. břez-
na ve vsetínské Masarykově 
knihovně.

Literární soutěž o Poklad strýca Ju-
ráša zakončilo v pondělí 30. ledna 
slavnostní vyhlášení vítězů. Mladí 
talenti se utkali na poli poezie, pró-
zy a komiksu. Zařazeni byli podle 
věku do pěti kategorií.

„Letošní ročník měl podtitul 
Rožnove, Rožnove, mnoho roků 
máš a vztahoval se k sedmi stům 
padesáti letům, které si město při-
pomíná,“ přiblížila knihovnice Ale-
na Srovnalová.

Mladí literáti si mohli vybrat ze 
tří tematických okruhů: Kterak se 

k poezii,“ řekla Alena Srovnalová 
s tím, že se na stole porotců sešlo 
sedmadvacet básní, pět komiksů 
a dvě dramata.

Jiří Slovák vytvořil komiks 
o lupičích na Hradisku. „Nevěděl 
jsem, o čem psát, a jak jsem pře-
mýšlel, díval jsem se z okna na 
Hradisko. A tak mě napadlo na-
kreslit a napsat do soutěže právě 
o něm,“ řekl žák šesté třídy Zá-
kladní školy Videčská.

Se svým komiksem skončil v III. 
kategorii na třetím místě. „Udělalo 
mi to obrovskou radost. Už proto, 
že jsem se soutěže zúčastnil vůbec 
poprvé,“ prozradil Jiří Slovák.

Kristýna Volková napsala báji. 
„Líbilo se mi, že mohu vymyslet ně-
jakou novou a zajímavou. Je o Ra-
degastovi a receptu na pivo. Jsem 
ráda, že se umístila, baví mě psát, na 
internetu mám vlastní blog,“ usmá-
la se žákyně osmé třídy Základní 
školy Valašská Bystřice, která ve IV. 
kategorii obsadila první místo.

Publikaci s ná-
zvem Rožnove, 
Rožnove, mno-
ho roků máš, 
si můžete stáh-
nout zde:

v Rožnově léčilo tělo i duše, Hurá, 
přijedou k nám Pražáci a Nové va-
lašské báje a pověsti.

„Sešlo se nám sto dva prací od 
třiatřiceti soutěžících ve věku od 

osmi do osmnácti let z jedenácti 
základních a středních škol Rož-
novska. Tradičně se hlásí více dí-
vek, musím ale prozradit, že kluci 
mnohem více než ony inklinují 

Foto: Alexandra BuršíkováMladí talenti se utkali na poli poezie, prózy a komiksu. 
Zařazeni byli podle věku do pěti kategorií.
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Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Strategický dokument stanoví na základě analýzy opatření, jejichž realizace umož-
ní uspokojení potřeb mobility. Zlepší se bezpečnost, sníží se znečištění ovzduší, 
zatížení hlukem, zvýší se účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží.

Pravidla rozvoje dopravy? Budou za dva roky

Město připraví se skupinou odbor-
níků takzvaný plán udržitelné mo-
bility. Pracovat se na něm bude dva 
roky. Poté se stane klíčovým nástro-
jem, který nastaví pravidla rozvoje 
dopravy a veškerého pohybu po 
Rožnově pod Radhoštěm a jeho 
okolí na desítky let.

Tento strategický dokument 
stanoví na základě komplexní ana-
lýzy dopravních, ekonomických 
i demografických údajů opatření, 
jejichž realizace umožní uspoko-
jení potřeb mobility lidí i firem. 
Zaměřen bude na pěší dopravu, 
cyklistiku, prostředky veřejné do-
pravy, automobily i na způsoby 
přepravy zboží.

„Donedávna se všechny doprav-
ní plány podřizovaly hlavně rostou-
címu počtu aut v ulicích a silnice 
se rozšiřovaly. Kdyby to takhle šlo 
dál, ve městě by nezbyl žádný pro-
stor pro příjemný život lidí,“ vysvět-
lil vedoucí odboru rozvoje městské-
ho úřadu Ivo Marcin.

Plán udržitelné mobility nemá za 
cíl bezmyšlenkovitě omezovat pro-
voz ve městě. Jeho úkolem je najít 
rovnováhu mezi efektivní dopravou 
a místem pro život.

„Proto budeme chtít, aby se do 
plánu zapojila i veřejnost. Lidé nej-
lépe vědí, co je pálí a co by se mělo 
v jejich okolí v dopravě změnit,“ 
řekl Ivo Marcin.

Nový strategický dokument 
zajistí, aby dostupnost, kterou do-
pravní systém nabízí, byla k dispo-
zici všem. Zlepší se bezpečnost, 
sníží se znečištění ovzduší, zatí-
žení hlukem, emise skleníkových 
plynů a spotřeba energie, zlepší se 
účinnost a hospodárnost přepra-
vy osob a zboží, dojde ke zvýšení 
atraktivnosti a kvality prostředí 
Rožnova pod Radhoštěm a měst-
ského designu.

„Základním principem tvorby 
takového plánu jsou jednoznačná 
vstupní data. Proto se zaměříme 
na podrobné průzkumy zatíženos-
ti ulic města, dopravního chování 
obyvatel, jejich ochoty měnit do-

pravní návyky a podobně. Plán pak 
stanoví jasnou vizi a měřitelné cíle, 
které by při svém naplňování měli 
k vizi směřovat. Velmi podstatné je 
zapojení co nejširší základny oby-
vatel,“ podotkl městský architekt 
Jan Horký.

V současnosti se plán udržitelné 
mobility tvoří ve velkých městech, 
jako jsou Praha, Brno či Ostra-
va, tak v těch menších, například 
v Mostě, Litvínově či Přerově.

„V Rožnově je zajímavé uvažo-
vat o rozsahu plánu na celé spá-
dové území, ale musí se vyřešit 
otázka financování takového plá-
nu městem pro jiné obce,“ doplnil 
Jan Horký.

Josefský jarmark oživí Dareband Hledají se filmové záběry 
ze soukromých sbírekJosefský jarmark bude v pátek 

17. a v sobotu 18. března hostit Ma-
sarykovo náměstí.

Ve dvoudenním doprovodném 
programu se na pódiu představí děti 
z rožnovské Základní školy Sedmi-
kráska, cimbálová muzika Poštár 
z Frenštátu pod Radhoštěm, jejíž 
vystoupení proloží v přestávkách 
hrou na klávesy a akordeon Jana Va-
řejčková. Dále pak divákům zahraje 
folková skupina Dareband ze Vsetí-
na, cimbálová muzika zuberského 
valašského souboru písní a tanců 
Beskyd, Swingband Jindřicha Do-
řičáka ze Zubří a skupina Astmatic 

z Rožnova pod Radhoštěm. „Po oba 
dny více než stovka prodejců nabíd-
ne tradiční jarmareční zboží jako 
kytice, květinové vazby, keramiku, 
svíčky, sýry, perníčky, masné výrob-
ky, množství občerstvení a mnoho 
dalšího zboží, které neodmyslitelně 
k městskému jarmarku a k blížícím 
se Velikonocům patří,“ přiblížil Pa-
vel Jakubík z pořádajícího T klubu 
– kulturní agentury.

Pro děti bude připravena tvůrčí 
dílna, která jim umožní vyzkoušet 
některou rukodělnou tvořivou tech-
niku a odnést si vlastní výrobek 
z jarmarku na památku.            (bur)

Promítání pásma filmů dokumen-
tujících historický Rožnov je jed-
ním z programů oslav 750. výročí 
města. 

„Dovolujeme si požádat všechny, 
kdo mají ve svých osobních archi-
vech jakýkoliv filmový materiál tý-
kající se historie města, o jeho za-
půjčení pro digitalizaci a následnou 
tvorbu komentovaného pásma o ne-
dávné historii města a významných 
událostech v jeho každodenním 
životě v průběhu dvacátého stole-

tí, které byly pořízeny na domácí 
kamery a podobná záznamová fil-
mová zařízení. Takto vytvořené pás-
mo bude v rámci oslav promítnuto 
v kině Panorama,“ uvedl dramaturg 
kina Panorama Pavel Jakubík.

Pokud vlastníte takovéto materi-
ály a jste ochotni je zapůjčit a při-
spět tak k přípravě oslav města, 
kontaktujte pana Pavla Jakubíka 
na telefonním čísle 733 595 581 
nebo na e-mailové adrese kino.roz-
nov@tka.cz.                                 (bur)

Rej masek ovládl skanzen, konal se zde Masopust
Fašankovými obyčeji, písněmi, tan-
cem a lidovými maskami ožilo v so-
botu 18. února Valašské muzeum 
v přírodě. Masopustu sice příliš ne-
přálo počasí, do Dřevěného městeč-
ka i tak zavítalo téměř pět tisíc lidí.

Obchůzek se ujala skupina ma-
sek z Francovy Lhoty a Valašský 
soubor písní a tanců Javořina 
z Rožnova. Návštěvníci se zapojili 
do tradičního veselí, kromě kultur-
ního programu také ochutnávali za-
bíjačkové produkty, které připravili 
mistři řeznického řemesla. Po celý 
den hrála v Dřevěném městečku 
dechová hudba Galička z Veřovic.

„Jezdíme sem každý rok. To bu-
jaré veselí nás vždycky nabudí a na-
lije do žil optimismus. Dali jsme si 
něco ostřejšího a je nám do tance. 
Kromě toho, že jsme se dobře po-
bavili, nakoupili jsme v řeznických 
stáncích klobásky, jitrnice a maso,“ 
svěřili se Dana a Ivan Janákovi 
z Frenštátu pod Radhoštěm. 

Součástí Masopustu ale nebyly 
jen muzika, obchůzky a dobré jíd-
lo. Tradičně se také soutěžilo.

Ve dvacátém ročníku klání 
o Nejlepší valašskou klobásku 
zvítězila firma Gurmán Sedlnice, 
na druhém místě se umístil Mas-
ný průmysl Krásno a třetí příčku 
obsadil Radek Lacina z kopřiv-

nické firmy Potraviny u Laciny. 
Desátý ročník soutěže o Nejlepší 
valašskou tlačenku vyhrála firma 
Masný průmysl Krásno, druhou 
příčku obsadilo Řeznictví H+H 
z Hladkých Životic a třetí místo 

přináleží Milanu Žabčíkovi z Ka-
teřinic.

Návštěvníci rozhodli také o ví-
tězi soutěže o Nejlepší řeznický 
stánek. kterým se stalo Řeznictví 
H + H.                                      (bur)

Foto: Alexandra BuršíkováObchůzek se ujala také skupina masek z Francovy Lhoty.
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Foto: Miroslav KucejSlovo procedura podle Ivany Štenclové trefně vystihuje její současnou práci.

Výstavní sezonu zahájí Ivana Štenclová
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Autorka experimentuje s formou a často zpracovává netypické výtvarné 
materiály. Díla Ivany Štenclové jsou zastoupena v pražské Národní galerii, 
Galerii výtvarného umění v Ostravě i ve významných světových sbírkách.

Procedura. Tak zní název výstavy 
akademické malířky Ivany Štenclo-
vé, která zahájí novou sezonu Ga-
lerie Crears. Vernisáž se uskuteční 
1. března v pět hodin odpoledne 
a lidé mohou díla obdivovat do 
25. března.

„Ivana Štenclová je absolventkou 
Akademie výtvarných umění v Pra-
ze a patří mezi výrazné autory, kteří 
svým dílem oslovili veřejnost už za 
vysokoškolských studií a jejichž ná-
stup na uměleckou scénu byl proto 
plynulý a přirozený,“ přiblížila gale-
ristka Ingrid Kitzbergerová.

Autorka experimentuje s formou 
a často zpracovává netypické vý-
tvarné materiály. Například kreslí 
tavnou pistolí i injekční stříkačkou, 
vrství obrazy z izolačních krytin, 
plete je z drátů, užívá malířského 
dekoračního válečku či razítek, vy-
paluje laserem motivy skrze plech, 
dřevotřísku či plátno.

„Obsahový náboj jejích prací 
vždy vystupuje intenzivně do po-
předí a dokonale zvládnutá, často 
objevná, technika ho jen podpo-
ruje. Malířka s nezvyklou invencí 
stále hledá nové cesty a způsoby 
zobrazení svého klíčového tématu, 
jímž byly a jsou její nejužší vztahy,“ 
řekla galeristka.

Díla Ivany Štenclové jsou za-
stoupena v pražské Národní ga-
lerii, Galerii výtvarného umění 
v Ostravě i ve významných světo-

vých sbírkách, například v Nada-
ci J. a M. Jelínek ve Švýcarsku či 
Museu moderního umění A. War-
hola na Slovensku.

Získat malířku pro výstavu 
v Rožnově nebylo těžké. 

„Máme spolu přátelský vztah, 
Ivana se mi líbí lidsky a její tvorba 
je excelentní. Výstavy Ivany v Ga-
lerii Crears byly nezapomenutelné. 
A protože chci zaznamenávat vývoj 
umělců, mám tuto autorku mezi 
těmi, s nimiž opakovaně spolupra-

cuji. Je to kmenový autor galerie,“ 
prozradila Ingrid Kitzbergerová.

Slovo procedura podle Ivany 
Štenclové trefně vystihuje její sou-
časnou práci. 

„Dá se říct, že dodržením pře-
dem definovaného postupu se do-
stávám k očekávanému výsledku. 
Každý samotný krok však skýtá 
spoustu tvůrčích možností, mnoh-
dy nahodilých. Právě tato společná 
cesta určeného konkrétního pro-
cesu a prvků neočekávaných mě 

momentálně velmi baví. Zajímá mě 
prostupování jednotlivých barev-
ných a lineárních struktur. Skrze 
perforaci se do vizuální hry občas 
zapojí i okolní prostor – podklad. 
Podobná schémata mě obklopují. 
Vrstevnatost vztahů, citů, názorů, 
hodnot. Skrze první plány prosví-
tají původní první plány. Minulost 
i budoucnost se odráží v právě 
prožívaném okamžiku. Bez něho 
nemusí existovat,“ vylíčila Ivana 
Štenclová.

Valašské muzeum letos nabízí  
jedenáct vzdělávacích pořadů

Cyklisté pokoří Karlův kopec

Jedenáct vzdělávacích pořadů 
připravili pro děti z mateřských, 
základních a středních škol pra-
covníci Valašského muzea v pří-
rodě. Vedle těch tradičních, inspi-
rovaných zvykoslovím, jako jsou 
například Velikonoce na Valašku, 
Mikulášský podvečer nebo Vánoce 
na dědině, se děti seznámí s tradič-
ními technologiemi a výrobními 
postupy v programech, jako je Bar-
víř modrotisku či Slabikář devatera 
řemesel.

V jednotlivých tematických blo-
cích přiblíží muzejníci zájemcům 
běžný život lidí na Valašsku v do-
bách minulých, s nímž se nemají 
možnost jinak setkat. Až na výjimky 
jsou pořady určené předem objed-
naným skupinám.

„Jak důležité byly základy fyziky 
pro pracovní a společenský život 
Valachů a jak fungovaly jednodu-
ché stroje, se děti dozvědí v pořadu 
Uměli Valaši fyziku? Vyzkoušet si 
psaní na břidlicové tabulky či kra-

sopis husím brkem a přitom prožít 
výuku ve staré škole budou moci 
školáci v rámci Obecné školy.“ Pro 
nejmenší jsme v letošním roce při-
pravili putování Za zvířátky na dě-
dinu, zakončené tvořivými aktivita-
mi. Seznámením se zemědělskými 
plodinami se budeme věnovat v po-
řadu Co vařily naše babičky. A ne-
zapomněli jsme ani na podzimní 
prázdniny, kdy na děti čekají tvořivé 
dílny,“ přiblížila muzejní pedagožka 
Kristýna Pončíková.                   (bur)

Jurkovičova rozhledna na Karlově 
kopci se letos poprvé stane jedním 
z vrcholů takzvané Vrchařské koru-
ny Valašska (VKV). Podstatou této 
velké cykloturistické akce, která se 
na Valašsku koná už pátým rokem, 
je zdolání dvaceti předepsaných 
vrcholů v regionu a blízkém okolí 
v období od dubna do listopadu da-
ného roku.

„Bikeři vyjedou na Jurkovičovu 
rozhlednu letos poprvé v hlavní 
kategorii, loni museli Karlův kopec 
zdolat junioři. Je nám ctí, že Rož-
nov je jedním z nejvýznamnějších 
partnerů našeho cykloturistického 
projektu. I díky podpoře města byl 
loňský čtvrtý ročník rekordní, zapo-
jilo se do něj přes sedm set cyklistů 
různé výkonnosti, věku i pohlaví,“ 
řekl za pořadatele VKV Michal 
Horský.

Kopce v blízkosti Rožnova byly 
mezi dvacítkou vybraných vrcho-
lů v prvních čtyřech ročnících 
už několikrát. „Město letos slaví 
sedmisté padesáté výročí. Napad-
lo nás, že bychom mohli poprvé 
zavést účastníky Vrchařské koruny 

Valašska právě na naši rozhlednu 
a jsme rádi, že se pořadatelům ná-
pad líbil,“ prozradil destinační ma-
nažer Marek Havran.

Bikery letos prověří stoupání do 
výše 480 metrů nad mořem na roz-
hlednu, která byla postavena v roce 
2012 podle plánů slovenského ar-
chitekta Dušana Sama Jurkoviče.

„Odměnou jim budou výhledy 
na Rožnov i přilehlé okolí. Navíc se 
mohou cyklisté porozhlédnout, co 
je ve městě nového, nebo se inspi-
rovat, jaké akce se u nás chystají. 
A v souvislosti s oslavami jich bude 
skutečně hodně,“ přiblížil Marek 
Havran.

Smyslem VKV je ve stanoveném 
časovém období zdolat na kole pře-
dem vypsaných dvacet vrcholů na 
Valašsku, na každém si pořídit selfie 
a kompletní fotodokumentaci ná-
sledně zaslat e-mailem pořadatelům. 
Splněním podmínek se biker stává 
držitelem Vrchařské koruny Valaš-
ska. Ta není primárně soutěží, ale 
zejména motivačním prvkem pro ve-
řejnost, aby sportovala a přitom po-
znávala krásy Valašska.            (bur)

Seznam pořadů
Barvíř modrotisku (14.–16. 3.) 
Velikonoce na Valašsku (10.–12. 4.) 
Uměli Valaši fyziku? (23.–25. 5.) 
Slabikář devatera řemesel (27. 5.) 
Obecná škola (6.–8. 6.) 
Škola mladých odzemkářů (4.–7. 7.) 
Za zvířátky na dědinu (26.–27. 9.) 
Co vařily naše babičky (17.–19. 10.)
Podzimní prázdniny v muzeu (26.–27. 10.)
Mikulášský podvečer (5. 12.)
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Foto: Jiří RománekKmotrem desky se stal sběratel lidových písní Radomír Golas. 
Křtu se zúčastnil Zdeněk Tofel z Českého rozhlasu Ostrava.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Nové CD Javořiny s názvem Ej, hory, hory, které přináší 
čtyřicet valašských písní a melodií, vychází v roce, kdy si 
soubor připomíná padesáté páté výročí od svého založení.

Javořina křtila čtvrté album. Po dvanácti letech

Cimbálová muzika Javořina po-
křtila v sobotu 11. února svou čtvr-
tou desku s názvem Ej, hory, hory. 
Album vychází po dvanáctileté 
pauze a autorkou všech hudebních 
úprav a skladeb inspirovaných 
folklorem je primáška a učitelka 
Základní umělecké školy Draho-
míra Klimková. 

„Chtěla jsem, aby bylo nové 
cédéčko přínosné a obsahovalo pís-
ničky, které ještě nebyly zazname-
nané. Většina z nich je z Valašska. 
Myslím, že se mi podařilo se do re-
gionu trefit, neboť člověk je někdy 
na rozpacích, i když ve zpěvnících 
je to tak zaznamenáno,“ přiblížila 
Drahomíra Klimková.

Její úpravy se dotkly hlavně pís-
ní, které ještě nebyly nahrány, nebo 
nejsou v repertoáru muzik a soubo-
rů často hrané. Ty jsou pak doplně-
ny instrumentálními skladbami na 
motivy svatojánských tradic.

„Písně jsme uspořádali do bloků. 
To znamená, že písničky se stejným 
námětem jdou po sobě, takže tvoří 
ucelené pásmo,“ přiblížila Draho-
míra Klimková.

Poslední tři písně, jejichž autor-
kou je primáška sama, jsou instru-
mentální. Kromě Javořiny se poslu-
chači dočkali i jednoho speciálního 
hosta. Na cédéčku zpívá i známá 
valašská zpěvačka Eva Porubová.

Slavnostního křtu se kromě sou-
boru a veřejnosti zúčastnili dva 
významní hosté. Pozvání přijal 
a kmotrem desky se stal sběratel 
lidových písní a bývalý ředitel Se-
tkání cimbálových muzik Radomír 
Golas. Zúčastnil se i Zdeněk Tofel 
z Českého rozhlasu Ostrava. 

Primáška Drahomíra Klimková 
vede Javořinu více než dvacet let 
a věnuje se i dětským kapelám.

„Natočila jsem s Ráztokou 
cédéčko, s Kotulou taky, tak jsem 
si řekla, že už je čas vydat i album, 
kde budou jen moje skladby a moje 
úpravy,“ řekla primáška. 

Autory dvou fotografií, které 
zdobí přebal desky, jsou Stanislav 
Prečan a Jaromír Klimek. O grafic-
kou úpravu se postaral Jiří Valchář.

Album, které přináší čtyřicet 
valašských písní a melodií, vychází 
v roce, kdy si soubor připomíná pa-
desáté páté výročí od založení.

Sběr hliníku jako pomoc Kamarádu
Kamarád Rožnov, o. p. s., je orga-
nizace, která už skoro dvacet let ka-
ždodenně poskytuje sociální služby 
pro dospělé osoby s mentálním, 
tělesným a kombinovaným postiže-
ním z celého regionu. 

Jako neziskový poskytovatel so-
ciálních služeb, který je závislý na 
dotacích z veřejných zdrojů, darech 
firem a jednotlivců, si velmi dobře 
uvědomujeme cenu peněz, hodno-
tu přízně našich partnerů a vlast-
ně všech spoluobčanů. Taky proto 
je jedním z našich cílů maximální 
otevřenost vůči veřejnosti a spolu-
práce s úřady, ostatními sociálními 
službami, školami a organizacemi.

Kromě provozování sociálně 
terapeutických dílen se staráme 
o budovu bývalé školy a později 
rekreačního střediska na Dolních 
Pasekách, ve které sídlíme. Protože 
využíváme všech možností více-
zdrojového financování, tak se také 
snažíme o dlouhodobé snižování 
energetických nákladů organizace. 

Z tohoto důvodu máme promy-
šlený systém úspor v hospodaření 
s teplem, vodou i elektrickou energií. 
V tom nám pomáhá i sběr a násled-

ný prodej hliníkových odpadů, které 
pro nás sbírají zaměstnanci několi-
ka místních firem, škol i jednotliví 
občané. Tímto způsobem vždy 1x za 
14 dní vyzvedáváme nasbíraný hli-
ník a svážíme jej do sběrny. Ročně 
takto odvezeme do výkupny několik 
set kilo odpadů a získanými penězi 
spolufinancujeme provoz.

Ale ani tím nekončí možnosti, ja-
kým nám firmy a občané nefinanč-
ním způsobem pomáhají. Všude je 
mnoho odborníků, kteří nám vzdá-
leně, nebo na místě můžou poradit, 
nebo pomoct. Už mnohokrát nám 
firmy pomohly v tom, co umí a čím 
se zabývají, takže stolař postavil 
skříň na míru, stavební firma nám 
udělala opravy, strojírenská dílna 
vyrobila potřebný díl. Někde se 
nám podařilo darem získat výrobek 
firmy, nebo odepsané zásoby či sle-
vu na nákup. 

Pokud se i vy rozhodnete pro 
tyto, nebo jiné způsoby jak náš Ka-
marád podpořit, tak vám rádi na-
bídneme na výběr z našich potřeb.

Petr Jelínek
ředitel organizace Kamarád 

Rožnov, o. p. s.

Kalendář akcí provede nejen oslavami
Tipy na zajímavé akce v Rožnově 
pod Radhoštěm v roce 2017. Tak 
se jmenuje brožurka, v níž místní 
i turisté naleznou programy a po-
řady spojené s oslavami 750 let 
města, oblíbené a tradiční festi-
valy i atraktivní progra-
mové novinky. Sborník 
je zdarma k dispozici 
v Turistickém informač-
ním centru.

„Programový sbor-
ník vydáváme podruhé 
v historii, po loňské 
premiéře v téměř troj-
násobném nákladu 
deseti tisíc výtisků,“ při-
blížil místostarosta Jan 
Kučera.

Letošní rok je speci-
fický oslavami 750 let 
města. V jejich rámci 
jsou připravovány více 
než tři desítky akcí. Vrcholem vý-
ročí města budou pětidenní Slav-
nosti pod Radhoštěm v termínu 
od 5. do 9. července, které vyvr-
cholí víkendovými Rožnovskými 
slavnostmi. Další zajímavou udá-
lostí oslav bude například pořad 

Rožnov lázeňský, ve kterém se 
v sobotu 10. června město vrátí 
do starých lázeňských časů.

Brožurka kromě kompletního 
přehledu oslav města nabízí kul-
turně-společenské akce všeho dru-

hu, k tomu třicet výstav, 
legendární festivaly 
i úplné novinky.

„Je to prostě přehled 
těch nejzajímavějších 
akcí, které se v letošním 
roce konají,“ přiblížil 
mluvčí města Tomáš 
Gross s tím, že kalendář 
akcí doplňuje podobný 
tištěný přehled s ná-
zvem Valašský rok, kte-
rý už léta vydává Valaš-
ské muzeum v přírodě.

Letošní rok přináší 
Rožnovanům i turistům 
také dvě novinky. Ov-

čácký den na Valašsku a noční běh 
městem Night trail run.

Městský kalendář tipů je k do-
stání zdarma v Turistickém infor-
mačním centru, v rožnovských 
hotelech i penzionech a v Pivních 
lázních.                                     (bur)
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Foto: Veronika KusáPlastika Gravity poutala pozornost návštěvníků.

KRÁTCE

Veronika Kusá
kusaver@gmail.com

Petra Krausová a Libor Sošťák uvedli výstavu inspirovanou Ves-
mírem. Hlavním objektem poutajícím zraky desítek lidí, kteří přišli 
v pátek 17. března na vernisáž, byla plastika Gravity.

3. Etáž nabízí výstavu Gravity

Gravity. To je název výstavy dvou 
mladých umělců, Petry Krausové 
a Libora Sošťáka, kteří sdílí vášeň 
pro kreativitu, originalitu a ex-
periment. Společně už rok a půl 
přináší neotřelé náhledy a postupy 
na práci s tradičními materiály, 
jako je sklo, porcelán či keramika, 
a objevují nové možnosti při jejich 
zpracování. 

,,Naší velkou inspirací a společ-
ným tématem je Vesmír, ze kterého 
také vzešel koncept studia P3L1. 
Planety, na které není nic nemožné 
a která není svázána žádnými pra-
vidly a stereotypy,“ vysvětluje Petra 
Krausová. 

Výsledky roční práce autoři 
slavnostně uvedli v pátek 17. února 
v prostorách 3. Etáže. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout jedinečné 
objekty autorské kolekce Discove-
ry, kterou dvojice představila loni 
na přehlídce moderního umění 
a designu v Praze. Tvoří ji přede-
vším vázy, sklenice a karafy z hut-
ního skla.

Hlavním objektem poutajícím 
zraky desítek lidí, kteří si vernisáž 
nenechali ujít, byla ovšem plastika 
Gravity navržená speciálně pro 
tuto výstavu. 

,,Rozhodli jsme se zavěsit jednot-
livé elementy v prostoru tak, aby se 
samy podřídily zákonu gravitace. 
Tíha komponent zavěšených na 
pružinách pak vytvořila celkovou 
kompozici díla,“ objasňuje autor 
Libor Sošťák.

Příchozí mohli nahlédnout také 
do ateliéru, kde už nyní autoři pilně 
pracují na dalších projektech.  

,,Momentálně se chystáme na 
Zlín Design Week, kde předsta-

víme nové hliněné objekty, které 
budou podléhat erozi. Rozpadem 
pak budou vznikat různé formy 
jednoho objektu,“ prozradila 
umělkyně. 

Záměrem autorů je vystavovat 
díla především v regionu, aby lidé 

viděli, že i zde se může vymýšlet 
a vytvářet něco nového.

Výstava bude v Etáži veřejnosti 
přístupná do 12. března. Dále se 
návštěvníci mohou těšit na dvě foto-
grafické výstavy a na obrazy rožnov-
ské výtvarnice Barbory Dohnalové. 

Rozhlédněte se, možná u řeky zahlédnete skorce vodního
Na horských potocích v oko-
lí Rožnova i na řece Bečvě 
můžeme spatřit v této době 
jednoho z ptačích druhů, 
který na sebe upozorní ty-
pickým rychlým akrobatic-
kým letem nízko nad vodní 
hladinou a pískotem připo-
mínajícím tóny flétny nebo 
cvrlikání. Říká se mu skorec 
vodní (cinclus cinclus).

Na procházkách přírodou na sebe 
skorec upozorní svým zavalitějším 
tělem, hnědočerným kabátkem 
a čistě bílou náprsenkou. Právě po-
dle ní skorce můžeme rozpoznat 

a zobákem dokáže obracet kamínky, 
potom se znovu vynoří a své pokusy 
za potravou opakuje. V zimě i jiném 
ročním období se pohybuje často po 
celé délce toku, a tak ho můžeme 
zahlédnout jak v rychlosti létá nad 
vodní hladinou sem a tam. 

V zimě se členové ČSOP Rad-
hošť věnují mapování skorce vod-
ního a zjišťováním jeho početnosti 
na řece Bečvě i okolí a také jeho od-
chytem. Na šířku vodního toku roz-
vineme ornitologickou síť a skorec, 
který letí rychle a nízko, se často 
do ní chytí. Odchytem a kroužko-
váním skorců zjišťujeme nejenom 
údaje o stáří jedinců, ale také údaje 
o velikosti populace, která zde žije. 

Skorec vodní je v naší přírodě 
ohrožován zejména znečišťováním 
vodních toků a také tuhou zimou, 
kdy nenajde dostatek potravy. 

i na větší vzdálenost, jak se pohu-
puje na kamenech uprostřed řeky 
či potoka a neváhá se často i přes 
veliké mrazy ponořit do studeného 
proudu. Patří k několika málo pěv-

cům, kteří se ve vodě pomocí svých 
silných křídel pohybují a na dně 
hledají drobné živočichy k snědku – 
larvy chrostíků, červy i drobné ryb-
ky. Pod vodou vydrží i několik vteřin 

Michal Šulgan
synlovcemedvedu2@centrum.cz

S postřikem proti 
jmelí ještě počkají
Proti jmelí, které se stejně jako 
v okolních městech přemnožilo 
také v Rožnově pod Radhoštěm, 
bojuje radnice vyřezáváním trsů, 
popřípadě odstraňováním celých 
větví stromů.

„Tento poloparazit napadá lípy, 
javory, a dokonce i ovocné stromy. 
Jednou z variant, jak proti jmelí bo-
jovat, je metoda postřiku. Tu jsme 
ale prozatím nezkoušeli,“ vysvětlil 
městský zahradník Oldřich Filip 
s tím, že boj proti jmelí je těžký, 
neboť k jeho šíření dochází pomocí 
semen, která roznášejí ptáci.

„Doposud tento problém řešíme 
vyřezáváním trsů. Obecně je ale 
nutné zajistit dobrou perspektivu 
stromů,“ řekl zahradník. Mezi prv-
ní města, která se jmelím bojují po-
střiky, je Vsetín, Frenštát pod Rad-
hoštěm, Karviná, Třinec a Ostrava.

„Vstoupili jsme do pilotního pro-
jektu, v němž aplikujeme postřik 
na napadené stromy a zkoumáme 
jeho účinnost. Pokud se chemická 
ochrana osvědčí, budeme uvažovat 
o ošetření památných stromů a dře-
vin ve významných alejích ve měs-
tě,“ popsala mluvčí frenštátského 
úřadu Iva Vašendová.

Ve Vsetíně je nejvíce zasažena 
Panská zahrada. „Na deseti stro-
mech tak pracovníci dodavatelské 
firmy aplikují speciální postřik pří-
mo na jmelí, který by měl zabránit 
dalšímu růstu,“ řekl správce měst-
ské zeleně Petr Mikulík.

Postřiky fungují na principu růs-
tového regulátoru, který má keříky 
jmelí oddělit od kořínků zapuště-
ných ve větvích stromů. Lístky ci-
zopasné rostliny poté opadají. Tím 
se další případný růst jmelí výrazně 
zbrzdí, nebo i zcela zastaví a napa-
dená dřevina snáze přežije.

Pokud se chemická ochrana 
osvědčí, uvažuje o jejím zavedení 
také Rožnov.                              (bur)
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FESTIVAL V KINĚ PANORAMA

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Dvanáct snímků o lidských právech nabídne v rožnovském kině Pa-
norama festival Jeden svět. Startuje v pondělí 27. března a diváci 
mohou až do čtvrtka 30. března zhlédnout dvanáct snímků.

Jeden svět propaguje umění spolupráce

Foto: archiv FS Jeden SvětDugma: Spoušť. 

Ve válečné show 
pondělí 27. 3. • 16.00 h 

V březnu 2011 vlna arabského 
jara zasáhne i Sýrii. Rozhlasová 
moderátorka Ubajda Zajtún se spo-
lu se svými přáteli přidává k poulič-
ním protestům proti režimu Bašára 
Asada. Dramatické události se sku-
pinka rozhodne natáčet na kameru. 
Vzrušenou atmosféru a naději na 
změnu ale brzy pohřbí brutální od-
pověď režimu. Země se ponoří do 
krvavé občanské války. 

Dugma: Spoušť 
pondělí 27. 3. • 18.20 h

Abú Qaswara přišel ze Saúdské 
Arábie. Abú Basír z Velké Britá-
nie. Oba se touží stát mučedníky 
ve jménu Alláhově. Figurují na se-
znamu sebevražedných atentátníků 
a v řadách bojovníků džihádistické 
Fronty an-Nusrá uprostřed syrské 
války čekají na svou chvíli. Vytou-
žená pouť do ráje má ovšem svá 
úskalí. 

Epidemie svobody 
pondělí 27. 3. • 20.00 h

Proč je v Česku očkování povin-
né, když ve většině zemí západní 
Evropy mají rodiče právo volby? 
Neočkují tu doktoři děti příliš 
brzy? A mají vůbec čeští rodiče 
o očkování dostatek informací? 
Dokumentaristka Tereza Reicho-
vá s manželem Hynkem Reichem 
Štětkou hledají odpovědi na tyto 
a mnohé další otázky. 

Zlatý úsvit
úterý 28. 3. • 16.00 h

Vzestup řeckého politického 
uskupení Zlatý úsvit, které se netají 
svým neonacistickým směřováním, 
přiměl režisérku Angélique Kou-
rounis překročit meze nezaujaté-
ho pozorovatele. Přiznává, že její 
rodinné zázemí i vlastní levicové 
politické přesvědčení ji staví vůči 
Zlatému úsvitu do příkré opozice. 
Kriticky dokumentuje jeho meto-
dy, které sahají od populistického 

rozdávání jídla nezaměstnaným 
Řekům až k brutálnímu šikanování 
cizinců. 

Dobrý pošťák 
úterý 28. 3. • 17.45 h

Malá vesnička na pomezí bul-
harsko-turecké hranice je branou 
pro uprchlíky převážně ze Sýrie. 
Své o tom ví zejména její nepočet-
ní obyvatelé, které otázka běženců 
rozděluje. Jedni se uprchlíků bojí, 
zatímco druzí v nich vidí naději na 
znovuobnovení skomírající vesnice. 
Tento rozkol se také stává ústřed-
ním tématem nastávajících voleb 
na post starosty. Nadějným kandi-
dátem je i tichý a obětavý pošťák 
Ivan, jehož přáním je zaplnit vylid-
něné domy syrskými rodinami.  

Duši neprodám 
úterý 28. 3. • 19.30 h

„Hledáme náhradní matku, 
máme vlastní embrya, zajištěnou 
kliniku i právní služby.“ Podobných 
inzerátů v dnešní době přibývá. 
Ročně se tímto způsobem narodí 
asi stovka dětí párům, které samy 
nemohou mít děti. Přesné číslo ale 
nelze zjistit, protože náhradní ma-
teřství se v Česku pohybuje v šedé 
zóně zákona. Režisérka Eva Toma-
nová natáčela se třemi hrdinkami. 
Film se dotýká nejbolestivějších 

témat souvisejících s náhradním 
mateřstvím.

Hon na nevěstu 
středa 29. 3. • 16.00 h

Každé dobré manželství začíná 
slzami, praví jedno staré kyrgyzské 
přísloví. Pokud by tomu tak bylo, 
v Kyrgyzstánu by to platilo asi o po-
lovině sňatků. Právě tolik z nich 
podle odhadů začíná ilegálním 
únosem nevěsty. Skupina mužů 
napadne na ulici dívku a dovleče 
ji do nového domova, kde jsou už 
přípravy na svatbu v plném prou-
du. Málokterá unesená nevěsta se 
dokáže ponižujícímu zacházení 
vzepřít. 

Děti online 
středa 29. 3. • 17.45 h

Zachymu je teprve dvanáct, jeho 
YouTube kanál má přes sto dvacet 
tisíc odběratelů a nespecifikova-
ný počet „haterů“. Maminka to 
akceptuje, a dokonce s ním občas 
vystupuje, zato Zachyho otec je 
zklamaný, že po něm syn nezdědil 
lásku k myslivosti. Tatínek třinác-
tiletého Oskara zase nesnáší, když 
přijde večer z práce a nepozná, zda 
je syn doma, nebo ne. A starosti má 
i maminka Nikoly. Ta se v patnácti 
letech stala obětí sexuálního agre-
sora na sociální síti. 

Blanche nebude sedět v koutě 
středa 29. 3. • 19.15 h

Jako těla bez duše. Tak někdy 
mohou působit pacienti s Alzhei-
merovou nemocí. Blanche Moreau, 
krásná dvaadevadesátiletá dáma, 
není výjimkou. Vše se mění v mo-
mentě, kdy do geriatrického cent-
ra, v němž spolu s dalšími seniory 
tráví poslední fázi svého života, při-
chází choreograf a tanečník Thier-
ry. Díky jeho taneční terapii těžce 
nemocné pacientky zcela ožívají.  

Kyberdžihád  
čtvrtek 30. 3. • 16.00 h

Islámský stát a další teroristické 
skupiny se ve svém boji neomezují 
pouze na využívání tradičních zbra-
ní. Stále propojenější svět nabízí 
extremistům k šíření strachu a ne-
návisti nové možnosti. Sociální sítě 
a internetová média plní džihádisté 
propracovanými příspěvky a tisíce 
mladých lidí po celém světě jejich 
propagandě podléhají. 

Normální autistický film  
čtvrtek 30. 3. • 17.10 h

Oceňovaný český dokumenta-
rista Miroslav Janek natočil neo-
byčejný snímek o neobyčejných 
bytostech, nabourávající představu 
o autismu jako nemoci. Film je 
plný poetických obrazů, slavných 
klavírních skladeb, autistického 
rapu, filozofických úvah o vesmí-
ru, smrti, přátelství a světa víl nebo 
smělých plánů budoucího člena 
demoliční čety. Takový normální 
autistický film.

Život začíná po stovce 
čtvrtek 30. 3. • 20.15 h

Švédka Dagny, narozená v roce 
1912, má svůj vlastní blog, kam 
denně přispívá. Píše o všedních 
věcech, dopisuje si se svými přáteli 
a sem tam projede seznamky. Večer 
nezřídka vyráží na párty, kde nepo-
hrdne sklenkou šampaňského. Je 
hostem televizních pořadů, lidé ji 
poznávají na ulici.

Oznámení Theresy May o tvrdém 
Brexitu, Trumpovo převzetí moci 
ve Spojených státech, posilování 
radikální pravice a neochota ev-
ropských zemí k solidaritě při ře-
šení migrace. Podle organizátorů 
festivalu Jeden svět se zdá, jako by 
společnost ztrácela tolik potřebnou 
schopnost spolupracovat. 

Pro 19. ročník proto vybrali slo-
gan Umění spolupráce. „Zvolili 
jsme velmi pozitivně vyznívající 
téma, protože naše společnost při-
jímá především negativně formulo-

vaná sdělení,“ řekla ředitelka festi-
valu Hana Kulhánková. 

Spolupráce není podle ní samo-
zřejmost. „Je to schopnost, které se 
postupně učíme. V poslední době 
se ale spolupráce stala uměním 
a ovládá ji jen málokdo,“ vysvětlila. 

V Rožnově startuje festival 
v pondělí 27. března a diváci mo-
hou až do čtvrtka 30. března zhléd-
nout dvanáct snímků. 

„Pokud by si návštěvníci festivalu 
měli vybrat jen jeden film z každé-
ho dne, doporučil bych jim v pon-

dělí snímek Dugma: Spoušť, v úterý 
Zlatý úsvit - jak to vidím já, ve středu 
Děti online a ve čtvrtek Život začíná 
po stovce,“ vyjmenoval ředitel kina 
Panorama Pavel Jakubík. 

Jeden svět je největší dokumen-
tární filmový festival s tematikou 
lidských práv na světě, pracuje s ši-
rokou definicí lidských práv, a pro-
to jsou v programu zařazeny nejen 
filmy o politických kauzách a roz-
vojových tématech, ale i o sociál-
ních otázkách, životním prostředí 
a životním stylu.
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Listování v podkroví knihovny vloni, představení z knihy Kafe a cigárko. Foto: archiv MK

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Katarzia. Foto: archiv TKA

Jako každoročně je mě-
síc březen pro knihy 
a knihovníky význam-
ným. Řadu let je ozna-

čován jako Březen - měsíc čtenářů, 
kdy je v centru pozornosti čtenář, 
hlavní uživatel a také koncový pří-
jemce činnosti knihoven. Nejinak 
je tomu i v roce letošním. Čím se 
pokusí zaujmout své čtenáře rož-
novská knihovna? 

Pohlédnete-li do programu, kte-
rý knihovna občanům města nabí-
zí, jsou zde zastoupeny akce pro 
všechny věkové kategorie. Podívej-
me se nyní v chronologickém sledu 
na některé z nich blíže. 

Hned na středu 1. března od 15 
hodin je v Domově pro seniory 
připraveno čtení z dalšího svazku 
edice Milé tisky, který nese ná-
zev Bajerova zemědělská usedlost 
a pojednává o jedné z posledních 
zemědělských usedlostí, jež stály 
v minulosti v centru Rožnova. Akci 
v rámci dlouhodobého cyklu Čtení 
sluší každému připravili účastní-
ci projektu knihovny Město v mé 
paměti a je přístupná všem zájem-
cům.

Březňáček knihovní – vzácný živočišný druh

Ve středu 8. března od 14 hodin 
projde centrem města Čtenářský 
štrúdl, tedy průvod knihovníků, 
žáků škol a příznivců knih, který 
se zastaví na náměstí, aby v krátké 
zdravici sestávající se ze 750 slov, 
pozdravil Rožnov a jeho předsta-
vitele, propagoval knihy a v letoš-
ním roce také deskové hry, které 
knihovna nabízí k vypůjčení. Po-
kud se přidáte, budete vítáni.

Den nato, ve čtvrtek 9. března 
v 17.30, bude v podkroví knihovny 
rožnovský rodák Tomáš Prokůpek 
besedovat o průkopníku české poli-
tické karikatury a obrázkového seri-
álu Karlu Václavu Klíči. Tomáš Pro-

kůpek patří k předním odborníkům 
na komiks v ČR, publikoval řadu 
publikací a nejnověji připravil (spo-
lu s dalšími autory) publikaci Před 
komiksem, která mapuje začátky 
komiksu a obrázkového seriálu na 
území Rakouska-Uherska. Tato be-
seda patří k doprovodnému progra-
mu filmového festivalu Jeden svět, 
jenž bude probíhat v kině Panora-
ma od 27.–30. března. Současně 
bude od 6. března do 26. dubna na 
chodbách a podkroví knihovny pro-
bíhat výstava Linie svobody, která 
představuje tvorbu tří současných 
arabských karikaturistů. Zajímá-li 
Vás tento druh výtvarného proje-

FLUT (D), 
NÁRODNÍ DIVADLO (CZ)
pátek 10. března 
20.00 – T klub

V březnu hodláme pokračovat v ob-
jevování nových hudebních žánrů 
pro rožnovské publikum a doufá-
me, že to nebude až tak silný oří-
šek k překousnutí. Freejazz jako 
hudební styl vznikl v padesátých 
letech 20. století v USA a je zalo-
žen na volné jazzové improvizaci. 
Mezi nejvýznamnější představitele 
patřili The Art Ensemble Of Chi-
cago, John Coltraine nebo Ornette 
Coleman.

Flut je  jazzová skupina, která ex-
perimentuje s konceptem svobodné 
hudební improvizace ve vlastních 
originálních skladbách. Jednou 
z jejích charakteristik je intenziv-
ní spojení v rámci kapely a tedy 
i s publikem. Německé trio vznik-
lo na počátku roku 2015 a hrají 
v něm Christopher Kunz (tenor 
saxofon), Maximilian Breu (bicí) 
a Isabel Rössler (kontrabas), kte-
rou jsme měli možnost v T klubu 
vidět loni v červnu v doprovodné 
kapele Makkely. Loni vyhráli jazzo-
vou cenu Bruno Rothera na téma: 

Freejazz z Německa v březnu, na apríla Katarzia
Martin Valášek

tka@tka.cz

vu, neváhejte. Beseda bude určitě 
inspirativní.

Není to první pozvánka na Listo-
vání, projekt herce Lukáše Hejlíka 
a jeho přátel, která se ve Spektru 
objevuje, avšak myslím si, že ne-
navštívit představení a neseznámit 
se s tímto fenoménem, je chybou, 
minimálně pro ty, kteří rádi čtou. 
Protože na prostoru představení, 
jež trvá cca 60 minut, proletíte kni-
hou, kterou byste si třebas nikdy 
nepřečetli. Vloni v červnu Listová-
ní vyprodalo beznadějně rožnovské 
kino, letos se vrací s představením 
Mít a nemít, které přináší román 
nositele Nobelovy ceny Ernesta He-
mingwaye. Příležitosti se neopakují 
a možnost setkat se s Listováním 
budete mít ve čtvrtek 23. března 
od 18 hodin v podkroví knihovny. 
Nepropásněte ji.

Březňáček knihovní je drobný 
pěvec, hnízdící na okrajích měst, 
rumištích a opuštěných skládkách. 
Hnízdo staví samička a je umístěno 
na listnáčích i keřích, zpravidla ne 
příliš vysoko. Je postaveno z jem-
ných větviček, suché trávy, kořínků, 
mechu a lišejníku. Hluboká hnízdní 
kotlinka má výstelku z žíní, chlupů 
a peří. Potrava je převážně rostlinná, 
semena olší, bříz, borovic a různých 
bylin, v době hnízdění i hmyz. Za-
hlédli jste jej? Já ano, u knihovny. 

„Hudba Sun Ra“. Spolupracovali 
taky s oddělením současné hudby 
na univerzitě v Norimberku pro fes-
tival „Open Space Music“. Ovšem 
kromě těchto oficiálnějších akcí 
hrávají v malých tajných podzem-
ních prostorách, uměleckých gale-
riích, jazzových klubech a podob-
ných místech.

Emocionální přímost tria spojuje 
volné dílky a svébytné skladby or-
ganickým způsobem. Sebepojetí, 
duch a umělecká svoboda stojí nad 
hudebními prvky a funkce uvnitř 
skupiny jsou převráceny. Flut zna-
mená hudba tady a teď s důrazem 
pro individuální jazyk každého 
člena. Různorodé hudební vzdělá-
ní, nálada jednotlivých muzikantů 
a touha užívat si života na scéně se 
může strhnout jako povodeň…

Jako předkapela vystoupí Národ-
ní Divadlo, nová alternativní akvi-
zice z Frenštátu, která s freejazzem 
taky intenzivně koketuje.

KATARZIA (SLOVENSKO)
sólový koncert
sobota 1. dubna 
20.00 – T klub

Když před lety hudební redaktor 
Pavel Klusák na svém facebooko-
vém profilu uvedl svůj aktuální 
objev, do té doby neznámou sloven-
skou zpěvačku a kytarisku Katarí-
nu Kubošiovou, všichni zbystřili, 

ale nikdo asi neočekával, jak strmě 
její sláva poroste a že za pár let 
bude nucena odvolat klubový kon-
cert kvůli nabídce na vystupování 
před slavnou Francouzkou Zaz. 

V roce 2016 natočila kritiky ve-
lice dobře hodnocené, své druhé, 

album „Agnostika“, které zabo-
dovalo v několika výročních hu-
debních oceněních. V nahrávacím 
studiu se vystřídali všichni členo-
vé její proměnlivé kapely: Marek 
Minárik, Martin Valihora, Albert 
Romanautti, Vladko Milkáš, Lukáš 
Mutňanský a Petr Hanák.

Její hudba a výraz se pohybují 
mezi tichou melancholií a expre-
sivním vyjádřením. V textech roze-
bírá témata mezilidských vztahů, 
volnost a svobodu v kontrastu se 
zakódovanými společenskými před-
sudky a výchovou v rodinné buňce.

Slovenský hudební publicis-
ta Oliver Rehák v deníku SME 
(dnes již DenníkN): „Sama si robí 
hudbu aj texty, poväčšinou na pó-
diu okrem nej nik nie je. Iba ona 
s gitarou, takmer vždy s iným pes-
trofarebným imidžom. (…) Inak 
povedané, Katarína Kubošiová 
vystupujúca pod menom Katarzia 
je na našej scéne zjavom, ktorý sa 
nedá prepočuť ani prehliadnuť.” 

Jedním z vrcholů její tvorby byl 
společný koncert se Slovenským 
symfonickým orchestrem na Deví-
ně. Pro album David Koller & fri-
ends natočila vlastní verzi skladby 
„Záchranář“. V březnu vyjíždí na 
velké turné se svou doprovodnou 
kapelou a souputníky Billy Bar-
man, aby si za ním udělala pověst-
nou tečku sólovým vystoupením 
v T klubu.
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Soukromé řádkové inzeráty jsou zdar-
ma zveřejněny ve dvou číslech Spek-
tra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny 
dalšími. V případě jiného požadavku 
kontaktujte písemně redakci SR.

 Prodám sportovní crossové kolo 
pro chlapce, dívku 14–18 let. Plně 
funkční. Cena 500 Kč. Tel.: 777 
154 274.

 Prodám čerpadlo na vodu AS-
GATEC GP1210, nerez provede-
ní, nové, nepoužívané, 4 000 l / 
min, max. dopr. výška 50 m. Cena 
800 Kč. Tel.: 777 154 274.

 Prodám zánovní sněhovou mo-
torovou frézu s elektrickým star-
tem AVENBERG 6522-AL. Max. 
šířka záběru 56 cm, výkon 4,4 kW. 
Původní cena 8 999 Kč, nyní cena 
dohodou. Nevyužitá, nutno seřídit.
Tel.: 737 373 330.

 Prodám kožené křeslo (ušák), 
barva tmavě hnědá (čokoláda). 
Chce to vidět a vyzkoušet. Cena 
2 000 Kč. Tel.: 725 589 104.

 Prodám nová garážová vrata se 
zárubní, malou stolovou cirkulár-
ku, plechové dveře 2x1 m se zá-
rubní, starší dubové dveře 1,8×1 m. 
Tel.: 732 660 006.

PRODÁM

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM

 Koupím 2pokojový byt v Rožno-
vě pod Radhoštěm . Platím hotově. 
Nejsem realitka. Tel.: 777 994 019.

 Koupím dámské kolo s přehazo-
vačkou, velikost kol 20“. Tel.: 605 
906 703.

 Koupím garsonku nebo 1+1 
v Rožnově. Může být zařízena. 
Tel.: 602 329 850, e-mail: agentura.
mta@seznam.cz.

DARUJI

 Za odvoz televizor barevný 
Samsung, obrazovka 80 cm, hrají-
cí. Tel.: 777 154 274.

 Daruji starší, středně velkou 
klec pro andulky. Tel.: 720 374 287.

Foto: archiv školyBudoucí kadeřnice se zúčastnily gala finále kadeřnické soutěže Koruna kreativity.

Koruna fantazie pro kadeřnice

Dne 11. ledna 2017 se žákyně 2. a 3. 
ročníku oboru kadeřnice zúčastnily 
gala finále  kadeřnické soutěže Ko-
runa kreativity 2017. Soutěž pořá-
dala Asociace Fisy v čele s panem 
Palem Filandrem a panem Jaku-
bem Sylltem. Finále se uskutečnilo 
v pražském Paláci Žofín. 

Tématem soutěže byla Koruna 
fantazie – Ve víru hladových her, 
a to v kadeřnické i kosmetické tvor-
bě, a soutěžilo se v 8 disciplínách. 
V porotě zasedli profesionálové 
z řad kadeřnic a kosmetiček. Naše 
žákyně soutěžily v pánské i dám-

ské disciplíně. V dámské kategorii 
jsme měli zastoupení v harmonii 
barevné extravagance – foukaná, 
kde soutěžila žákyně 2. ročníku 
Tereza Solanská. Dámského stři-
hu a stylingu se zúčastnily žákyně 
3. ročníku, a to Věra Svobodová, 
Markéta Zetková, která obsadila 
krásné 4. místo.  Kateřina Petrn-
ková získala v této disciplíně místo 
první a patří jí titul mistryně Čes-
ké republiky.

V pánské disciplíně nás repre-
zentovala Věra Svobodová, která 
skončila opět na 4. místě.

V dámském společenském účesu 
soutěžila Jarmila Drongová a Klára 
Hasmandová – 8. místo.

Finále mělo skvělou atmosféru 
a hýřilo barvami a profesionálními 
pracemi žáků. 

Poděkování patří všem soutěží-
cím i modelům za přípravu a repre-
zentaci naší školy. 

Za podporu soutěžících patří dík 
také p. učitelce Mgr. S. Pernické 
a řediteli školy panu Mgr. M. Trefi-
lovi a v neposlední řadě rovněž  žá-
kyním 2. ročníku oboru kadeřnice. 
 Renáta Porubová, učitelka OV

Děkuji dobrovolníkům, kteří pod-
porují naše klienty v době po skon-
čení pracovní doby Iskérky a o ví-
kendech; 

dobrovolníkům, kteří nám pomá-
hali na jaře s úklidem domu a za-
hrady, na podzim pak se založením 
významné části budoucí zahrady, 
kterou budou využívat jak naši kli-
enti, tak veřejnost. Zvládli připravit 
plochy pro výsadby, vysadit rostli-
ny, upevnit je i zamulčovat slámou;

dobrovolníkům při přípravě kul-
turně – osvětové akce Týdnů pro 
duševní zdraví, všem přednášejícím 
i panu Zdeňku Šimůnkovi jako au-
torovi výstavy v městské knihovně 
Rožnov p. R.;

pořadatelce Závodů kočárků paní 
Hance Jantačové, která polovinu 
výtěžku ze startovného věnovala 
Iskérce;

všem dárcům, kteří nás podpořili 
a podporují finančně;

společnostem, které pro své za-
městnance připravují vánoční jar-
marky a pozvaly i nás. Umožnili 
nám tak nejen nabídnout výrobky 
naší služby a získat prodejem ně-
jaké finanční prostředky, ale také 
představit naši službu veřejnosti; 

manželům Petřekovým za údržbu 
domu, v němž má Iskérka své sídlo. 
Na podzim proběhlo finančně vel-
mi nákladné odvodnění domu;

otci Kamilovi za duchovní podporu, 
kterou věnuje pravidelně 1x měsíč-
ně našim klientům a v jejímž rámci 
probírají témata podle jejich zájmu;

všem pracovníkům za dobrou práci,
všem klientům, kteří využili naši 
službu, a těm, kteří odešli, přeji 
hodně síly na jejich vlastní cestě;

městu Rožnov, přilehlým obcím 
i Zlínskému kraji;

dětem ze Základní a mateřské ško-
ly v Ostravě – Hrabůvce, které se 
dozvěděly o tom, že Iskérka sbírá 
víčka, rozhodly se pomoci a nako-
nec se díky ochotným a skvělým 
paním učitelkám podařilo zorga-
nizovat charitativní sběr víček pro 
Iskérku na celé škole;

děkuji i Vám všem, kteří práci 
Iskérky sledujete a držíte nám pal-
ce, i když Vám třeba současná situ-
ace nedovolí zapojit se více. I dobrá 
myšlenka, ocenění a přání úspěchu 
nám pomáhá na naší cestě a dodá-
vá potřebnou sílu. 

Vám všem ještě jednou upřímně dě-
kuji a dovoluji si pro ISKÉRKU, o. p. 
s., jako její ředitelka přát, aby tak obě-
tavé a nápomocné lidi, jako jste Vy, 
potkávala i v novém roce 2017!

Společnost Iskérka srdečně děkuje!
Alena Jbaili

alena.jbaili@iskerka.cz

Stejně jako my všichni ostatní i ISKÉRKA má své plány do tohoto 
roku, velká předsevzetí a tajné sny. Nic z toho by ale nebylo možné 
uskutečnit bez neúnavné práce, obětavosti, laskavosti a pomoci na-
šich zaměstnanců a lidí, kteří nás podporují. V uplynulém roce 2016 
Vás bylo mnoho, kterým tímto velmi ráda a z celého srdce děkuji.
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Veletrh cestovního ruchu Úspěchy žáků „Cestovky“

Dne 30. ledna 2017 se ve Sluníčko-
vé škole na Koryčanských Pasekách 
konal Veletrh cestovního ruchu.

Jedná se o tradiční, každoroční 
akci páté třídy, sloužící jako shrnutí 
učiva o zemích Evropy.

Již několik týdnů před dnem D se 
žáci rozdělili do skupinek, vybrali si 
jednu evropskou zemi a vytvořili si 
fiktivní cestovní kancelář. V každé 
této skupince si připravili materiá-
ly, upomínkové předměty i ochut-
návku typických jídel pro zemi, 
kterou se rozhodli prezentovat.

A potom již nastal ten toužebně 
očekávaný den D.

Vše probíhalo asi takto:
Ráno si žáci nachystali vše po-

třebné na stoly, které představovaly 
jednotlivé kanceláře.

V 8 hodin jsme slavnostně za-
hájili provoz a přivítali naše ro-
diče, kteří se přišli podívat, jak 
se nám v roli agentů cestovních 
kanceláří daří. 

Jednotlivé „cestovní kancelá-
ře“ nabízely pobyty ve Švýcarsku, 
Francii, Velké Británii, Německu 
a Itálii. 

Naši třídu také navštívili ostatní 
žáci naší školy, paní učitelky, paní 
ředitelka a další pracovníci školy. 
Všichni odešli spokojeni s výběrem 
zakoupených pobytů, s ochutnáv-
kou nabízených pochutin i s infor-
macemi získanými v jednotlivých 
cestovkách.

Dopoledne rychle uteklo a my se 
opět proměnili v žáky páté třídy.

Zdeňka Bařáková

V pondělí 30. ledna se na půdě 
Městské knihovny v Rožnově pod 
Radhoštěm uskutečnilo slavnost-
ní vyhlášení vítězů městského 
kola literární soutěže o Poklad 
strýca Juráša. Účastníci soutěže 
měli za úkol vytvořit esej, báseň, 
pověst či komiks na předem za-
dané téma – 750. výročí založení 
města Rožnova pod Radhoštěm.

V kategorii určené pro střední 
školy získali žáci Střední školy 
cestovního ruchu 1., 2. a 3. mís-
to a navrch také uznání poroty za 
kvalitní úroveň slohových prací. 

A výsledky? 1. místo: Andrea 
Chumchalová (MT 2) – Jed-

nou v Rožnově, 2. místo: Aneta 
Luksová (CR 3) – O Jurkovičo-
vě rozhledně, 3. místo: Lukáš 
Rožnovják (MT 2) – Pohanský 
ochránce. Všechny oceněné vý-
tvory jsou k nahlédnutí v alma-
nachu oceněných prací s názvem 
Rožnove, Rožnove, mnoho roků 
máš. Gratulujeme!

Zároveň také blahopřejeme 
Andree Chumchalové ke skvě-
lému 3. místu na okresním kole 
Olympiády v českém jazyce, které 
se uskutečnilo 1. února v budově 
Gymnázia Františka Palackého ve 
Valašském Meziříčí.

Kristýna Pospíšilová, SŠCR

V životě člověka jsou hezké chvíle, 
plné radosti, spokojenosti a poho-
dy. Přicházejí však také situace, kdy 
člověk prožívá starosti a obavy…  
zejména, když náhle přichází těžká 
nemoc, …člověka opouštějí síly…, 
potřebuje pomoc… Mobilní hos-
pic Strom života z Nového Jičína 
právě proto vznikl… Jsou to již dva 
roky, kdy pomáhá těžce nemocným 
v Moravskoslezském, Zlínském 
a Olomouckém kraji. Pomáhá také 
jejich blízkým a rodinám. 

Zdravotníci, lékaři, sestřičky, 
sociální pracovníci, pastorační pra-
covníci, duchovní i další z týmu jsou 
připravení pomáhat 24 hodin den-
ně o sobotách, nedělích i svátcích. 

V domácím prostředí, v kruhu nej-
bližších, poskytujeme vše potřebné. 

Dva roky od zahájení činnosti 
ukázaly, že kolektiv pracovníků hos-
pice dokáže poskytovat odbornou 
péči v domácím prostředí. Odlehčit 
od bolesti fyzické i duševní. Být na-
blízku nemocným v nejtěžších situa-
cích jejich života. Být také nablízku 
jejich rodinným příslušníkům.

Pracovníci hospice pomáhají také 
pozůstalým dětem. Scházejí se s dět-
mi, vytvářejí společný program, tvoří, 
malují a navštěvují kulturní progra-
my. V mobilním hospici se scházejí 
také pozůstalí dospělí a prožívají spo-
lečné chvíle. Sdílejí své pocity a zku-
šenosti. Hledají cestu, jak se vyrovnat 

s nelehkou situaci, která vstoupila do 
jejich domovů nečekaně.

Vážení a milí čtenáři, předešlá léta 
v činnosti mobilního hospice nebyla 
snadná, jistě tomu bude i v letošním 
roce. Chceme dále činnost stabili-
zovat a zkvalitňovat tak, aby každý 
náš uživatel dostal tu nejlepší péči 
a důstojné podmínky. Můžete se 
na nás kdykoliv obrátit pro pomoc. 
Spolupracujeme a komunikujeme 
s dalšími organizacemi. Charitou, 
v dobrovolnickém programu s Ad-
rou, statní správou, městy a obcemi, 
podnikatelskými subjekty i jednot-
livci… Vítáme každou, byť i malou 
pomoc. Bez této spolupráce si naši 
činnost nedovedeme představit. Vá-

žíme si této spolupráce. Posíláme 
srdečné poděkování za podporu, 
které se nám od Vás dostává. Zacho-
vejte nám svou přízeň. Obracíme se 
na veřejnost o podporu hospicové 
služby, ve prospěch těch nejpotřeb-
nějších, blízkých, známých, všech, 
kteří pomoc potřebují.

Pokud Vás tato služba oslovila, 
chcete pomáhat, třeba i v dobro-
volnické službě, dejte o sobě vědět. 
Přijďte se podívat, zavolejte. pří-
padně napište. Budeme se těšit na 
spolupráci. Pomáhejme společně.

Ladislav Blahuta, 
koordinátor dobrovolníků

Strom života z Nového Jičína pomáhá

www.zivotastrom.cz

RADOST ROZDÁVÁNÍM ROSTE. I tak by se 
dala charakterizovat práce dobrovolníka. 
Být tady pro druhé, pomáhat dle svých 
možností jiným. Dobrovolnictví je staré 
jako lidstvo samo. Fungovalo na základě: 
„Já pomůžu tobě, ty pomůžeš mně, když 
to budu potřebovat.“ Samozřejmě, bez 
očekávání jakékoliv odměny. 
 A co přivedlo k dobrovolnictví mne? 
Na úplném začátku výchova v rodině. Pří-
klad mé babičky a maminky, které nezišt-
ně pomáhaly druhým. Vzájemná pomoc 
mezi sousedy, skupinkami dětí, mládeže. 
Mé první setkání s činností dobrovolníka 

v organizaci začala úplně náhodou. Dce-
ra tenkrát zpívala v dětském pěveckém 
sboru a neměla odvahu jít na týdenní  
soustředění sama (bez maminky). Dosta-
la jsem nabídku jít s ní. Následovalo hez-
kých pár let – hlídaní dětí na koncertech, 
pomoc při organizaci soutěží a soustře-
dění… Setkávání s milými lidmi. Navázala 
jsem cenná přátelství, která trvají dodnes. 
 Dalším mezníkem byl rok 2011 – 
vyhlášení Evropského roku dobrovol-
nictví. Začala jsem se o téma zajímat 
podrobněji. Jezdila jsem na semináře 
o dobrovolnictví, sháněla informace 

a internetu… Do rukou se mi dostala 
příručka Dobrovolníci mění svět. Příběhy 
jednotlivých obrovolníků mne oslovily. 
Na internetu jsem si vyhledala kontakt na 
humanitární organizaci ADRA a zeptala 
se na možnosti. Dojíždět do Frýdku-Míst-
ku v té době bylo pro mne nereálné, na 
dobrovolnictví v nemocnici jsem se necí-
tila. Zajímala mě možnost práce s dětmi. 
 V Novém Jičíně ale žádný program 
v té době ještě nebyl. Až do loňského 
roku. Někdy na jaře roku 2016 TV Polar 
natáčela reportáž v Mobilním hospici 
Strom života, konkrétně v jeho Dětském 

klubu Stromeček, v němž se setkávají 
děti, jimž zemřela maminka nebo tatínek. 
Zašla jsem se tam podívat a zeptala se 
na možnosti. Tak trochu i s obavou, zda 
to zvládnu, ať něco neslíbím a pak z toho 
nevycouvám. Měla jsem možnost být na 
jednom setkání a při odchodu jsem už 
věděla, že ano. Prošla jsem vstupním po-
hovorem, školením dobrovolníků. A jsem 
tam. Zatím sice na úplném začátku. 
 Co dodat na závěr? Cesta k dobrovol-
nictví je jednoduchá, stačí chtít. Dobrovol-
níkem se může stát každý, kdo má otevře-
né srdce pro jiné.      Beáta Plášilová
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Pro čtenáře do patnácti let tady v březnu odstartují hru 
Lovci perel, která potrvá až do konce listopadu. Posled-
ní březnový den bude patřit Noci s Andersenem.

Den plný her přilákal do knihovny malé čtenáře

ZUBŘÍ • Den plný her připravi-
li pro děti knihovníci v Zubří na 
středu 15. února. Nebyla to tak 
úplně neobvyklá akce, knihovna 
se po loňském přestěhování do 
nových prostor stala místem pro 
setkávání.

„Malí čtenáři si dnes přinesli 
deskové hry, které zde zatím nemá-
me, aby si je jejich kamarádi mohli 
vyzkoušet a v případě, že se jim 
zalíbí, si vyžádali, ať je zakoupíme 
pro vypůjčku,“ popsala knihovnice 
Veronika Janů.

Podle ní chodí do nové knihovny 
mnohem více dětí než do staré. 

„Je to velká změna. Navíc se ne-
zřídka stává, že malí čtenáři přivá-
dějí své rodiče, kteří se u nás zare-
gistrují,“ vysvětlila Veronika Janů. 

Z budovy klubu byla knihovna pře-
stěhována loni v září. Nové prostory 
nabízí dětem i možnost k relaxaci.

Pro čtenáře do patnácti let tady 
v březnu odstartují hru Lovci perel.
„Děti budou až do konce listopadu 
číst knížky označené perlorodkou. 
Ke každé publikaci pak dostanou 

dotazník, a vždycky, když všech-
ny otázky správně odpoví, získají 
perličku. Kdo jich obdrží nejvíce, 
bude vyhlášen nejlepším čtenářem 
a získá nějakou cenu,“ přiblížila Ve-
ronika Janů. 

Poslední březnový den bude 
v knihovně patřit Noci s Anderse-
nem. Připraveny jsou hry a soutě-
že i připomínka slavného dánské-
ho spisovatele a pohádkáře. Pak 
budou mít malí čtenáři možnost 
v nové zuberské knihovně poprvé 
přenocovat.

Den plný her si děti užily. „Hra-
jeme hru, která se jmenuje twister. 
Rozhodčí vytočí šipkou barvu, na 
kterou musíte dát chodidlo nebo 
dlaň. Cílem je udržet rovnováhu, 
kdo spadne, prohraje,“ popsala Mi-
chaela Dořičáková.

Emil Andrys si vybral dámu. 
„Přišel jsem, protože právě dámu 

jsem si chtěl s kamarády zahrát. 
Taky jsem se těšil, že si vypůjčím 
a přečtu si nějaké hezké knížky, na-
příklad o sportovkyni Věře Čáslav-
ské,“ řekl hoch. 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Rožnov je na sociálních sítích aktivní. Nově na Instagramu
Rožnov pod Radhoštěm je aktivní 
na sociálních sítích. Kromě webo-
vých stránek a s nimi propojeného 
facebookového profilu má také 
aplikaci InCity nebo svůj vlastní 
video Youtube kanál. 

„Portfolio sociálních sítí města 
nyní čerstvě doplňuje i Instagram, 
jedna z nejmladších sociálních 
sítí, která existuje teprve od roku 
2010, ale především v posledních 
dvou letech stoupá v počtu uživa-
telů velmi strmě vzhůru. Momen-
tálně ji ve světě využívá přes půl 
miliardy lidí, v Česku je to téměř 
jeden milion uživatelů. Instagram 
je velmi nenásilná, pohodová a po-
zitivní síť, která má největší využití 
na chytrých telefonech. Vlastně 
všechno se zde točí kolem hez-
kých fotografií nebo videí. V tom-

to směru Rožnov určitě má co na-
bídnout a právě Instagram může 
poukázat na krásu a výjimečnost 
našeho města a jeho okolí,“ říká 
rožnovský destinační manažer 
Marek Havran.

Velkou předností této sítě napří-
klad oproti Facebooku je způsob 
popisu fotek a videí a jejich násled-
né lehké vyhledání. Specialitou 
zde jsou takzvané hashtagy, neboli 
štítky. Pod jednotlivými hashtagy 
jsou uspořádány fotky, které tak-
to byly označeny. Snadno se tak 
dostanete k úžasným fotkám, kte-
ré byste na jiných sítích obtížně 
hledali. Instagram města Rožnov 
tak nabádá k používání štítků jako 
například #visitroznov #iloveroz-
nov #milujemeroznov #mujroznov 
#srdcevalasska i další, se kterými 

lze posílat fotky Rožnova do svě-
ta. „Podobně například můžeme 
použít hashtagu #roznov750 pro 
fotky související s letošním 750. 
výročím města. Obecně řečeno je 
Instagram další cestou, jak zdar-
ma propagovat naše město a jeho 
okolí, a to prostřednictvím fotek či 
videí. Ať už je budou fotit a sdílet 
třeba sami Rožnované, návštěv-
níci města či turisté, sledováním 
našeho účtu budete mít všechno 
kdykoliv v kapse na vašem mobi-
lu,“ přiblížil výhody Instagramu 
Marek Havran.

V souvislosti s novým instagra-
movým účtem města Rožnov v nej-
bližších dnech odstartuje soutěž 
o velmi zajímavé ceny. O ní se vše 
potřebné brzy dozvíte na městském 
webu i sociálních sítích.            (tg)

ABONENTNÍ PŘEDSTAVENÍ. Čtyři profesio-
nální a jedno amatérské divadlo, před-
stavení Richarda Krajča ve hře Divadla 
Ungelt, divadelní klasiku i úsměvný po-
hled do minulosti nabízí letošní abonent-
ní cyklus v Zubří. Už v neděli 29. ledna 
přijelo profesionální Divadlo Pecka ze 
Starého Města s představením Normál-
ní debil. V pátek 10. března přijede do 
Zubří Hroznolhotský ochotnický spolek 
Hrozen. Předvede hru Dovolené ólinklu-
zif. Zpěváka kapely Kryštof Richarda 
Krajča a pražské Divadlo Ungelt uvidí 
návštěvníci zuberského klubu v úterý 
6. června. „Americké drama Deštivé 
dny je hrou o síle přátelství a zároveň 
kriminálním příběhem,“ popsala vedou-
cí odboru kultury a sportu Lenka Přeč-
ková. Těšínské divadlo se hrou Sugar, 
někdo to rád horké zuberským divákům 
představí na začátku října. A v sobotu 
dvacátého pátého listopadu bude na 
řadě další klasický kus. Předplatné na 
představení čtyř profesionálních a jed-
noho amatérského divadelního souboru 
přijde letos v Zubří na tisíc sto korun.                            
            (špa), foto: Jiří Laštůvka

CO JE TO INSTAGRAM?
Instagram je volně dostupná aplikace na 
chytré telefony (operační systémy IOS, 
Android), která má ve světě přes 900 ti-
síc uživatelů. Instagram například oproti 
Facebooku primárně není určen pro ko-
munikaci mezi lidmi, ale především pro 
hromadné sdílení zážitků v podobě fotek 
či videí. Nejvíce se Instagram používá 
v chytrých telefonech.



juda a klasického boxu nebylo mož-
né tehdy trénovat. Začínali jsme 
ve sklepě s jednou zaprášenou žá-
rovkou bez oken, bez trenéra a bez 
informačních zdrojů. Díky talentu, 
každodennímu tréninku a zapálení 
jsme se brzy dostali mezi nejlepší 
členy v těchto klubech, kde se k nám 
tehdy v Rožnově přidali sourozenci 
Daniel a Emil Křížkové. Oba měli 
rovněž skvělý základ s biatlonu, kde 
také pařili mezi celorepublikovou 
špičku. Začali jsme společně tréno-
vat. Já ale tehdy v Ostravě poznal 
skupinu lidí, kteří mě seznámili se 
skvělou metodikou jiných zejména 
sebeobranných systémů z polské 
školy bratří Brudných. Ta byla v té 
době jednoznačně na vrcholu. Tré-
nink zde byl univerzálněji zaměřen 
na motoriku, účelovou gymnastiku 
i jiné komplexní sebeobranné tech-
niky včetně práce na úderových 
aparátech. Tyto tréninkové systémy 
vyhovovaly naší komplexní přípravě 
a mně se stále více zamlouvala myš-
lenka mít jednou vlastní klub. Navíc 
na prvních mezinárodních kempech 
jsme byli vždy vyhodnoceni mezi 
nejlepšími a já už pomáhal na tělo-
výchovné katedře Vysoké školy báň-
ské jako pomocná pedagogická síla 
přes úpolové sporty. V posledním 
ročníku vysoké školy jsem otevřel 
společně s tehdy ligovým ostrav-
ským karatistou Marianem Hraš-
kem první školu pod názvem Do 
– Cesta. Hodiny byly naprosto plné. 

Po ukončení studií a vojenské 
služby u speciálních výsadkových 
jednotek armády pro boj zblízka 
jsem se vrátil do Rožnova, kde jsem 
založil se svými již výše zmíněnými 
kolegy Asia Gym Sport – sportovní 
klub pro sebeobranu, kickboxing 
a extrémy. Tréninkový výcvik jsme 
ještě zpestřili o střeleckou přípravu, 
seskoky padákem a každoročním tý-
denním soustředěním, které trvá do-
dnes. Gymnastickou průpravu jsme 
trénovali i pod odborným vedením 
skvělého reprezentačního trenéra 
ve skoku na trampolíně Jindry Ko-
zubka. V roce 1993 jsme uspořáda-
li první velký nábor a v roce 1996 
jsme udělali první velký otevřený 
trénink pro veřejnost. Začali jsme 
pracovat i s dětmi v interním projek-
tu Sportem proti drogám a dětské 
kriminalitě. V letech 1997 až 2001 
začala mezinárodní spolupráce s ev-
ropskou organizací ESDO (Europe-
an self defense organization) a my 
se zde ihned na prvních závodech 
stali několikanásobnými mistry Ev-
ropy družstev i v individuálních dis-
ciplínách. Jako doposud jediní z ČR 
jsme díky své tehdejší výkonnosti re-
prezentovali naši zem na celosvěto-
vém Budo Gala v Dortmundu mezi 

hvězdami Martial Arts a naše tváře 
i výkon tak obletěly svět díky spor-
tovnímu kanálu Eurosport. Od roku 
2002 jsme se začali více věnovat 
sportovnímu kickboxingu a ostat-
ním kontaktním disciplínám v rám-
ci dlouhodobé a úspěšné spolupráce 
s ČSFu. Od roku 2005 se pak začí-
ná v Česku oficiálně trénovat čínský 
kickboxing Sanda, který byl i na OH 
2008 v Pekingu jako turnaj v turna-
ji. Patříme mezi propagátory této 
výjimečné kontaktní a svým pojetím 
velmi univerzální disciplíny v Česku 
a v roce 2006 jsem se stal státním 
trenérem českého národního týmu 
CWF v tomto stylu. 

  Jaké jsou největší úspěchy rož-
novského Asia Gym Sportu?

„Poprvé jsme reprezentovali 
Českou republiku v roce 1999. Dan 
Křižka pak už pod mým vedením 
přivezl vůbec první medaili z MS 
v kickboxingu jako reprezentant 
ČR. V belgických Antverpách zís-
kal bronz ve full-contactu, za-
čala nová epocha úpravy tré-
ninkové metodiky i účast ve 
více disciplínách sportovní-
ho kickboxingu i čínském 
kickboxingu Sanda. Od té 
doby až do dneška se nám 
podařilo vychovat devate-
náct reprezentantů a získali 
jsme 671 medailí z prestiž-
ních domácích 
i velkých 
mez iná -
rodních 

turnajů včetně 
mistrovství světa 
i Evropy různých 
světových či ev-
ropských asociací. 
Máme také sedm 
titulů z mistrovství 
světa, patnáct z ev-
ropského šampio-
nátu a tři prvenství 
ve Světovém poháru. 
K tomu více než se-
dmdesát titulů mistrů 
republiky a mnohá 
další cenná vítězství. 

Několikrát jsme se 
účastnili mezi nejlep-
šími kluby na Budo 
Show v Praze i Brně, vy-

„Náš klub chystá k tomu-
to výročí prestižní me-
zinárodní turnaj Czech 

Open International za účasti jede-
nácti států. Uskuteční se v Zubří, 
protože naše město nemá víceúče-
lovou halu, která by splňovala přís-
ná mezinárodní kritéria. Soutěžit 
se bude ve čtyřech disciplínách. K1 
a Kickboxing Full-Contact budou 
probíhat v ringu a dnes stále více 
populární MMA v typickém Octa-
gonu a v naší republice poměrně 
nová disciplína čínský kickboxing 
Sanda se bude zápasit na speciální 
platformě Lei Tai. 

Na tomto turnaji bude možné 
vidět skutečnou světovou sportovní 
špičku. V rámci daných kategorií 
budou soutěžit děti, junioři i do-
spělí. Turnaj pak zakončí slavnost-
ní Gala večer s názvem Spirit of 
Budo. Zde kromě ukázek různých 
bojových sportů i umění a atrak-
tivních přerážecích technik uvidí 
diváci některé populární osobnos-
ti. Tohoto slavnostního zakonče-
ní se zúčastní VIP hosté včetně 
pracovníků ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a bude zde 
i olympijský vítěz z Ria de Janeiro 
Lukáš Krpálek. Je pro mne velkou 
osobní ctí, že také přijede můj ka-
marád Miroslav Černošek, který je 
významným manažerem i pořada-
telem atletické Zlaté tretry i teniso-
vých Davis Cupu a Fed Cupu. 

Kromě našich českých reprezen-
tantů mistrů světa z rožnovského 
klubu Veroniky Kohutové, Radka 
Veřmiřovského a juniorské vicemis-
tryně Evropy Lucie Poláškové uvidí 
diváci v K1 jednoho z vůbec nejlep-
ších zápasníků v ČR a profesionál-
ního mistra Evropy v Muay Thai 
Matouše Kohouta z pražského 
klubu TKBC Praha. Tady trénuje, 
zápasí a bude rovněž v Zubří jako 
trenér můj svěřenec z národního 
týmu Sanda několikanásobný mis-
tr světa Petr Pino Ondruš, který je 
v přípravě na svůj letošní životní zá-
pas v MMA proti Čechovi žijícímu 
v Anglii Carlosu Vemolovi.

Gala večer bude koncipován 
v interdisciplinárním přístupu, 
tedy v principu jednoty Duše, těla 
a mysli, čímž jsou bojové sporty 
i naše klubová tréninková metodi-
ka typické.“

  Čtvrtstoletí je docela dlouhá 
doba, vzpomenete si ještě na začát-
ky kickboxu u nás?

Začínal jsem ještě v totalitních 
poměrech, mezi roky 1986 až 1991 
jsme se s kolegou Josefem Fryšarou 
zabývali tréninkem klasického kara-
te v klubech VSK VŠB Ostrava a TJ 
Rožnov, jelikož nic jiného kromě 
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Rožnovský klub bojových sportů Asia Gym Sport v letošním roce 
slaví 25 let od svého založení. Co ke kulatému jubileu klub připra-
vuje, na to nám odpověděl jeho vedoucí Ing. Zdeněk Tobola.

Klub Asia Gym Sport slaví čtvrtstoletí

stupovali jsme opakovaně v České 
televizi a na dnes již prestižní Noci 
mistrů ve Španělském sále Pražské-
ho hradu. Trenéři i naši sportovci se 
pravidelně umísťují v anketě Spor-
tovec roku na předních místech 
nejen v regionu, Zlínském kraji, ale 
i v celé republice. Měli jsme také 
možnost trénovat i závodit téměř 
na všech kontinentech světa včetně 
proslulého čínského kláštera Shao-
lin, indonéského Bali nebo thajské-
ho ostrova Krabi. 

Stále je co zlepšovat a jedním 
z principů je i ten, učit se Být 
umělcem svého života, což je jeden 
z hlavních smyslů života i jeho pod-
staty. Zejména pak tyto filozofické 
principy předávat a učit dnešní 
mladou generaci sklopených hlav 
do monitorů v této hekticko-ko-
merční a počítačové době. Letos se 
opět zúčastníme mnoha domácích 
i zahraničních turnajů, ale jsme 
rádi, že po letech máme vlastně 

v dubnu turnaj Czech Open 
tady doma, jelikož 

v průběhu celého 
roku skutečně jez-
díme na závody 
velké dálky. Tímto 
bych chtěl podě-
kovat všem svěřen-
cům, trenérům, ro-
dičům i partnerům. 

          Děkuji za 
       rozhovor.
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Jen jednou za dva roky se sejdou stolní fotbalisté na  svém nejprestižnějším turnaji,  
World Cupu, kde bojují o tituly mistrů světa. Ten letošní bude v německém Hambur-
ku, kam zamíří i stolní fotbalisté z Rožnova a rozhodně tam nejedou jen na výlet.

Stolní fotbalisté jedou na mistrovství světa

Rožnovský stolní fotbal se 
stává, nejen v naší repub-
lice, pojmem a nominace 

na letošní World Cup to dokazuje.
„Reprezentační tým juniorů Čes-

ké republiky tvoří výhradně stolní 
fotbalisté z rožnovského klubu Fo-
osForLife.To nás samozřejmě těší, 
jsme na to hrdí a svědčí to o tom, 
že mladé hráče vedeme správným 
směrem,“ řekl Radek Drda, který 
je vedoucím FoosForLife a zároveň 
trenérem české reprezentace.

Stolní fotbalisté se pod jeho ve-
dením připravují v novém tréninko-
vém centru, vzniklém v prvním pat-
ře Společenského domu v Rožnově 
pod Radhoštěm. 

„Poslední World Cup byl v roce 
2015 v Itálii a náš juniorský tým 
skončil třetí po těsné prohře s výbě-
rem Francie. Letos jedeme v nejsil-
nější sestavě a věřím, že se znovu 
popereme o nejvyšší příčky,“ spo-
léhá Radek Drda na dobrou formu 
svých svěřenců. Jeho pětičlenný 

tým tvoří osmnáctiletý Vojtěch Ho-
lub, o rok mladší David Navrátil, 
patnáctiletý Jakub Ondryáš, čtr-
náctiletý Ondřej Chovanec a nej-
mladší Ladislav Škrobák, kterému 
je třináct let.

„Nejvíce spoléháme na Vojtu 
Holuba, který je v současné době 
nejlepším světovým hráčem a dr-
žitelem několika světových titulů 
v kategorii dvojic i jednotlivců,“ vy-
zdvihl trenér Radek Drda největší 

hvězdu svého celku. Konkurence 
na letošním World Cupu bude ob-
rovská. Do Hamburku se chystá 
více než tisícovka stolních fotbalis-
tů z téměř čtyřiceti zemí z celého 
světa.

Foto: Aleš HalamíčekReprezentační tým juniorů České republiky: zleva Ladislav Škrobák, Jakub Ondryáš, 
trenér Radek Drda, Vojtěch Holub, David Navrátil, Ondřej Chovanec.

Týmy rožnovských házen-
kářů zahájily jarní část 
svých soutěží. V prvních 

utkáních se doma představily výbě-
ry mužů, staršího a mladšího do-
rostu. Plný počet bodů získali jen 
muži, dorostenecké celky na vítěz-
ství nedosáhly.

Rožnov – Luhačovice 31:22 (13:10)

Muži Rožnova přezimovali na 
čele druholigové tabulky. „Tušili 

jsme, že nepůjde o jednoduché 
utkání. Začátek zápasu tomu na-
svědčoval, brzy jsme prohrávali 
0:3. Pak jsme ale zlepšili obranu 
a velmi dobře zachytal brankář On-
dřej Sekyra,“ uvedl trenér a vedoucí 
družstva Jiří Zuzaňák. Domácí oto-
čili skóre a poločas vyhráli 13:10. 
Ve druhé půli už jen zvyšovali ve-
dení a nakonec vyhráli poměrně 
hladce o devět branek. Nejlepšími 
střelci byl Pšenica a Schäfer, oba 
dali po pěti gólech. 

Rožnov – Vsetín 29:31 (13:15)

Pro starší dorostence to bylo už 
druhé jarní utkání. V tom úvodním 
nestačili na Polanku nad Odrou 
a nedařilo se jim ani v derby se 
Vsetínem. Ve vyrovnaném utkání 
rozhodla slabší obrana rožnov-
ských dorostenců. Nepomohly ani 
góly Michala Kulišťáka a Vojtěcha 
Zuzaňáka. V půlce prohrávali o dvě 
branky a stejným rozdílem skončil 
i celý zápas.

Rožnov – Zlín 31:31 (12:20)

Mladšímu dorostu házenkářů Rož-
nova nevyšel začátek zápasu. Po 
pěti minutách prohrával už 1:5 a do 
konce poločasu jeho ztráta narostla 
o osm gólů. Přestávka mu ale pomoh-
la. Po změně stran jako by nastoupil 
úplně jiný tým a domácí začali do-
tahovat náskok Zlína. Rozehráli se 
hlavně Palát s Kramolišem, kteří dali 
dohromady šestnáct branek. Otočit 
skóre už ale Rožnov nestihl.    (pam)

Házenkáři Rožnova hráli první jarní zápasy


