
Kasino ve Společenském domě ne
bude. Společnosti Synot Real Estate 
znemožnila záměr vybudovat v bý
valé lázeňské budově hernu noveli
zace vyhlášky upravující hazard ve 
městě. Tu zastupitelé schválili na 
svém posledním zasedání za pří
tomnosti Miroslava Valenty, který 
přijel do Rožnova s nadějí, že se mu 
podaří koaliční i opoziční politiky 
přesvědčit o tom, že kasino zachrá
ní objekt před postupným úpadkem.

„Celá ta záležitost s přijetím 
nové vyhlášky o hazardu je účelová. 
Je paradoxem, že až když jsme řek
li, že jedním z řešení, jak budovu 
zachránit, je otevření kasina, radní 
rozhodli o tom, že se přijme vyhláš
ka, která to zakáže,“ řekl na zastu
pitelstvu Miroslav Valenta.

Vybudovat ve Společenském 
domě hernu se rozhodli majitelé 
společnosti Synot Real Estate až 
poté, co město odmítlo budovu 
koupit za čtyřicet milionů korun 
a nevyužilo nabídku pronájmu 
prázdných prostor pro restauraci.

„Teď budeme muset levou část 
zakonzervovat a pravou budeme 
nadále pronajímat městu. Budova 
tak ale postupně začne ztrácet na 
ceně. Samozřejmě jsme uvažovali 
i o prodeji, pokud by někdo přišel 
se zajímavou nabídkou. Je to ale až 
najzazší varianta,“ upozornil Miro
slav Valenta.

To, že by novelizace vyhlášky 
o hazardu byla odpovědí na záměr 
vybudovat ve Společenském domě 
kasino, starosta razantně odmítl.

„Chápu vyjádření pana Valen
ty, my jsme ale nepřipravovali 
něco tak zásadního kvůli jedno
mu uvažovaném provozu. Účin
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Záměr společnosti Synot Real Estate vybudovat v bývalé lá-
zeňské budově kasino se neuskuteční. Objekt je totiž v ochran-
ném pásmu Valašského muzea v přírodě, které stanovila nová 
vyhláška regulující provozování hazardních her v Rožnově.

Ve Společenském domě kasino nebude KRÁTCE

Rodiče sto třiceti sedmi dětí z Rožno-
va pod Radhoštěm si musí dát pozor 
na zákonnou povinnost předškolního 
vzdělávání svých potomků.           Strana 11

Rožnov pod Radhoštěm udělil 
ocenění Pedagog roku a vy-
hlásil nejlepší sportovce za 
rok 2016.                               Strana 2 a 3
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nost vyhlášky z roku dva tisíce 
pět pozbyla se změnou zákona 
o hazardu zčásti smysl. Proto aby 
městský úřad mohl nové žádosti 
řešit alespoň v duchu platnosti sta
ré vyhlášky, bylo nutné přijmout 
novou. Jinak bychom to v celém 
městě neměli pod kontrolou,“ řekl 
Radim Holiš.

Proces přípravy dokumentu 
i s odesláním na ministerstvo finan
cí trval čtyři měsíce.

„Nová vyhláška obsahuje řadu 
věcí z té původní, jen se doplnila 
terminologie dle novely zákona 
o regulování hazardu. S cílem de
finovat plochy s nulovou tolerancí 
jsme přidali stometrovou vzdále
nost od určitých budov, která ze 
zákona vypadla, a ještě se přidal 
prostor Valašského muzea v příro
dě a jeho ochranné pásmo tak, jak 
je definováno v územním plánu,“ 
vysvětlil Radim Holiš s tím, že se 
město bude snažit se Synot Real 
Estate nadále jednat a hledat řešení 
vhodného využití Společenského 
domu. Klidová zóna v centru měs
ta by podle něj ale měla nabízet jiné 
aktivity, než je kasino.

Koncepce bydlení
Město Rožnov dopracovává kon
cepci rozvoje bydlení. Lidé ji mo
hou připomínkovat od 5. května, 
zveřejněna bude na www.roznov.
cz/vyzva. Názory je možné ode
vzdat buď osobně na podatelnu 
městského úřadu do 18. května, 
nebo zaslat mailem na adresu: dag
mar.snajdarova@roznov.cz         (sr)



„Je to pro mě ohodnocení práce, 
kterou s mladými dělám, jsem za 
ně rád,“ neskrýval dojetí kouč, 
který má v oddíle jedenáct kluků 
v předžákovských až juniorských 
kategoriích.

„Může se to zdát málo, ale skoky 
na lyžích nikdy nebudou masovým 
sportem. Je spíše o individualitách. 
A samozřejmě také o odvaze postavit 
se na můstek,“ prozradil Jan Pavlica.

Jeho svěřenci obsadili v loňském 
roce dvě druhá místa v zimním se
riálu mistrovství republiky, druhé 
a třetí místo pak v letním seriálu. 
Na mistrovství světa žáků v němec
kém Ruhpoldinku trenérsky uspěl 
ziskem druhého, šestého a jedenác
tého místa v jednotlivcích a třetího 
místa v družstvech. Z německého 
Kottmaru si žáci odvezli první 
a třetí místo. Pódiové umístění si 
přivezli jeho svěřenci i z Polska.

Děti jsou podle něj jiné, než 
když s trenérstvím před řadou let 
začínal. „Dnes se vše bere jako sa
mozřejmost, nové vybavení, cesto
vání i úspěchy. Kdysi byly děti za 
všechno vděčné,“ řekl Jan Pavlica.

Narodil se v Prostřední Beč
vě a dětství strávil lyžováním na 
kopcích. Když se v Rožnově na 
Základní škole Videčská otevřela 
první sportovní třída, nastoupil do 
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Foto: Alexandra BuršíkováJan Pavlica se ke skokům na lyžích vrátil po třicetileté přestávce.
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Chodkyně zemřela na silnici, cyklistku srazilo auto, školák 
vběhl do vozovky. Takové zprávy čteme častěji, než by-
chom si přáli. Město důsledněji zacílí na prevenci.

Rožnovu chybí dopravní hřiště

Mladí lidé jsou dopravně nevzdě
laní. Podle strážníků je to vidět 
kaž dý den v ulicích. Správné ná
vyky by pomohla dětem vštípit 
výuka na dopravním hřišti. Město 
jej plánuje postavit, to ale nějakou 
dobu potrvá.

„To, že Rožnov nemá dopravní 
hřiště, nás dlouhodobě trápí. Jeho 
stavbu jsme proto zařadili ke strate
gickým plánům města. V současné 
době hledáme vhodnou lokalitu, 
uvažujeme například o ploše u zim
ního stadionu. O stavbě ale rozhod
ne až vhodná dotační výzva,“ řekl 
starosta Radim Holiš.

Podle něj je důležité, aby měs
to dopravní výchovu podpořilo. 
Nehodovosti a dopravním pře
stupkům se musí předcházet od 
dětství.

„Je třeba se školáky pracovat. 
Proto jsme se zatím alespoň dohod
li se Zlínským krajem na zapůjčení 
mobilního hřiště, které plánujeme 
po ukončení bruslařské sezony 
umístit na zimním stadionu,“ pro
zradil Radim Holiš.

Hřiště je zcela kompletní, kromě 
semaforů a značek jsou jeho sou
částí cesty a chodníky, které se dají 
libovolně poskládat.

„Jeho výhodou je to, že nebude
me limitováni počasím,“ poukázal 
ředitel městské policie Aleš Pilař.

Dopravní výchova je od září 
2013 povinnou součástí vzděláva
cích programů základních škol.

Rožnovští žáci využívali donedáv
na mobilní hřiště u Základní školy 
Pod Skalkou. Jeho provoz byl ale 
ukončen kvůli rekonstrukci spor
toviště. Vybavení, tedy semafory 
a značky, skončilo v depozitu města.

„Co se týká dopravních nehod, 
není situace na Rožnovsku růžová. 
Proto chceme pracovat na větší 
prevenci,“ upozornil Aleš Pilař.

Mistrem světa ve skocích na lyžích se stal až před padesátkou
ní. Skákal do devatenácti let. Pak 
přišlo zranění, po němž se začal 
věnovat fotbalu.

„Ke skokům jsem se vrátil až po 
třiceti letech. To jsem začal závodit 
za veterány. Od té doby jsem získal 
pět titulů mistra světa, třikrát dru
hé místo a čtyřikrát třetí,“ vyjme
noval pětapadesátiletý muž, který 
v současné době žije v Zubří.

Nejlepší sportovce a kolektivy 
ocenili v Rožnově pod Radhoštěm 
podeváté.

V kategorii individuálních spor
tovců do 15 let si ocenění převzala 
karatistka Vendula Krupová.

V kategorii dorostenců a junio
rů byla jako nejlepší sportovkyně 
vyhlášena Lucie Krupová, která 
se věnuje běhu na lyžích a horské 
cyklistice.

V kategorii seniorů nad 21 let 
byl oceněn skokan na trampolíně 
Adam Sült.

V kategorii sportovních kolekti
vů byli v žákovském kolektivu do 
15 let vyhlášeni jako nejúspěšnější 
Gepardi TJ Rožnov – oddíl bas
ketbalu (dívky). V dorosteneckém 
a juniorském kolektivu do 21 let 
ocenění získal oddíl házené, druž
stvo starších dorostenců Rožnov. 
V seniorském kolektivu nad 21 let 
pak uspěly skokanky na trampolíně 
Naďa Palacká a Kateřina Solanská.

Cena starosty města za celo
životní aktivitu v oblasti rozvoje  
sportu na Rožnovsku byla in me
moriam udělena bývalému dlou
holetému předsedovi TJ Rožnov 
Janu Pargačovi.

Ze všech oceněných sportovců 
byl vybrán a vy
hlášen Sportov
cem roku 2016 
Adam Sült.

Nejpozději do konce prázdnin 
bude mít městský úřad nového ta
jemníka. 

„Máme nastaven proces přípra
vy výběrového řízení s tím, že  jsme 
ve fázi, kdy máme nadefinovanou 
pozici nejen z hlediska pracovní 
náplně, ale víme, co od něho oče
káváme i po lidské stránce.  Záměr 
je takový, abychom výběrové říze
ní, které bude tříkolové, vyhlásili 
v květnu. Naší snahou je mít tajem
níka či tajemnici na úřadu co nej
dříve,“ řekl starosta Radim Holiš.  

Město si zpracovalo analýzu, co 
by vhodný kandidát měl splňovat. 

„Musí mít zkušenost s řízením, 
ale nemusí mít zkušenost se státní 
správou. Musí umět vnímat okolí 
a být jím respektován. Samozřej
mostí je bezúhonnost a nadstra
nickost,“ vyjmenoval požadované 
kvality Radim Holiš.                  (bur)

Město hledá tajemníka

Jan Pavlica je trenérem roku. 
Pětapadesátiletý skokan na 
lyžích a závodník v sever-
ské kombinaci, který dosud 
sbírá pódiová umístění na 
světových šampionátech, 
si ocenění převzal v úterý 
11. dubna v kině Panorama.

Fotogalerii si můžete 
prohlédnout zde: 
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Foto: Alexandra BuršíkováBohdanka Bordovská si přišla ocenění převzít na radnici společně s dalšími učiteli ve středu 29. března.
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Valná hromada Mikroregionu Rožnovsko rozhodla o rozdělení 4,5 milionu ko-
run mezi poskytovatele sociálních služeb. Žádostí o finanční podporu přišlo 
jednačtyřicet, vyřazeno jich bylo pět, ostatní projekty byly podpořeny.

Starostové rozdělili peníze na sociální služby

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte, diskutujte, hlasujte v anketách. www.spektrumroznovska.cz

Ojedinělý způsob financování 
sociální oblasti, v níž Rožnov 
pod Radhoštěm napnul síly do
hromady s dalšími šesti obcemi 
mikroregionu, vstoupil do druhé
ho roku. Poskytovatelům služeb 
přitečou v květnu peníze ze spo
lečné kasy.

A nebude to částka nijak malá. 
Starostové rozdělili čtyři a půl mi
lionu korun, což je o dvě stě tisíc 
více než před rokem. „Uspokojili 
jsme jak organizace, které posky
tují sociální služby podle zákona, 
tak menší neziskové organizace pů
sobící v sociální oblasti,“ vysvětlil 
místostarosta Jan Kučera.

V Programu I, který rozděluje 
peníze na částečnou úhradu pro
vozních výdajů subjektům pově
řených poskytováním sociálních 

služeb obecného hospodářského 
zájmu, se sešlo 26 žádostí. V Pro
gramu II, z něhož jsou financová
ny aktivity v sociální oblasti mimo 
služby obecného hospodářského 
zájmu, komise projednala 14 žá
dostí.

V Programu I získala nejvíce pe
něz Charita Valašské Meziříčí, a to 
přes dva miliony korun. Společnost 
Elim Vsetín, která poskytuje služby 
denního centra a noclehárny pro 
bezdomovce, získala na provoz 
740 tisíc korun. Kamarádu Rožnov 
starostové odsouhlasili 500 tisíc. 
A 325 tisíc korun získala Iskérka.

V Programu IIa bylo nejvíce, 
tedy 36 tisíc korun, shodně při
řknuto Rodině sv. Zdislavy, Klubu 
Parkinson – Help a společnosti 
Adra.

V Programu IIb jsou největšími 
příjemci Andělé Stromu života, kte
ří na terénní a odlehčovací služby 
a poradnu pro pečující a pozůstalé 
získali 140 tisíc korun.

Projekt společného financová
ní sociálních služeb odstartoval 
loni. „Chtěli jsme tímto způsobem 
pomoci obcím, které nemají čas 
a kapacitu vyhodnocovat, komu 
poskytnout finance a komu ne, 
a nemají zároveň čas a kapacitu 
žádosti o podporu administrovat,“ 
řekl Jan Kučera.

Za to, že Rožnov pod Radhoš
těm dal vesnicím možnost se po
dílet na vývoji sociální oblasti, 
využívat administrativu města 
a spolurozhodovat, kam peníze 
potečou, musely do společného 
rozpočtu přispět větší částkou, než 

jakou dávali dříve. Na obyvatele 
a rok dávají 83 korun.

„Jsou to dobře vynaložené pe
níze. Jsme spokojeni s tím, jak to 
funguje, a zároveň jsme si vědomi 
toho, že sociálních služeb využí
vá čím dál více našich občanů. 
Vnímám to jako solidární systém 
a jsem rád za to, že se nám zjed
nodušila komunikace se sociální
mi službami. Také administrace je 
mnohem jednodušší,“ vylíčil sta
rosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.

Projektu se neúčastní Vigantice 
a Zubří. To svou neúčast vysvětlilo 
tak, že si chce rozhodování podržet 
ve svých rukou.

„Chceme si zachovat plnou kon
trolu nad tím, které organizaci při
spějeme a které ne,“ řekl starosta 
Lubomír Vaculín.

Vždycky se v kolektivu najdou děti, které vybočují z řady
Učitelkou chtěla být, co si 
pamatuje. Už jako holka si 
neustále hrála na školu. Sen 
se jí splnil v roce 1970, kdy 
nastoupila na Základní školu 
Pod Skalkou.

„Těšila jsem se na každý den. Měla 
jsem třídnictví v šesté třídě a ne
skutečně mě práce bavila,“ řekla  
Bohdanka Bordovská, která získa
la Ocenění za celoživotní přínos 
školství.

Její další profesní zastávkou byla 
škola v Zašové.

„Tam jsem prožila devět let. Byla 
to nejkrásnější doba mého školního 
života,“ prozradila Bohdanka Bor
dovská.

Po mateřské dovolené se vrátila 
zpět na Podskalku, kde pracovala 
do roku 1984 a posledních třia
dvacet let do důchodu byla zástup
kyní ředitele na Základní škole 5. 
května.

Dnešní děti podle ní nejsou 
o mnoho horší než ty předchozí.

„Žáci byli i za mých pedagogic
kých začátků různí. Byli tiší, hlou
baví, ale také živí a zlobiví. Ale ta
koví jsou v každé době. Dnes jsou 
školáci zvídavější a v některých 
oborech chytřejší než my. Ale my
slím si, že pořád jsou dětmi a jsou 
bezva. Vždycky se v kolektivu na
jdou žáci, kteří zlobí a vybočují, ale 
to bylo i před čtyřiceti lety,“ vysvět

lila bývalá učitelka češtiny, ruštiny 
a angličtiny.

V důchodu je deset let. Pomáhá 
s výchovou vnoučat, jezdí relaxovat 
na chatu, kde je pořád plno práce, 
ale do školy se stále vrací. Když je po
třeba, zaskakuje za nemocné kolegy.

Bohdanka Bordovská si přišla 
ocenění převzít na radnici společ
ně s dalšími pedagogy ve středu 
29. března.

Nejlepší učitele roku vybrala pra
covní skupina školství města z ná

vrhů pedagogické i nepedagogické 
veřejnosti.

Mladým pedagogem se stal Ja
kub Němec z Gymnázia Rožnov, 
výraznou pedagogickou osobností 
byl zvolen Jiří Král ze Střední školy 
informatiky, elektrotechniky a řeme
sel, který získal také Cenu Zdeňka 
Kramoliše. Ocenění za celoživotní 
přínos získala Bohdanka Bordovská.

Na základě doporučení pracovní 
skupiny pro školství byla udělena 
i mimořádná Cena za přínos v lo

gopedické oblasti. Tuto cenu zís
kala Pavla Petruželová z Mateřské 
školy Radost.

„Výběr těch nejlepších nebyl jed
noduchý a poděkování patří všem, 
kteří se věnují výchově mladé gene
race. Jsem moc rád za velké množ
ství nominací opravdu kvalitních 
pedagogů, které letos pracovní sku
pina obdržela. Svědčí to o výbor
ném pedagogickém sboru v rožnov
ských školách,“ řekl místostarosta 
Jan Kučera.                                (bur)
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Práci s mladistvými delikventy, která má pod Alcedem 
pětiletou tradici, jsou zapojena města Vsetín, Valašské 
Meziříčí, Zlín a nově i Rožnov pod Radhoštěm.

Podpoří resocializaci mladistvých

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Foto: Alexandra BuršíkováVilém Nekuža. Foto: Vilém NekužaVítězný snímek kategorie seniorů s názvem Kachna.

Resocializační program Právo pro 
každý den podpoří v letošním roce 
také Rožnov pod Radhoštěm. Za
měřen je na práci s mladistvými, 
kteří se dostali do střetu se záko
nem nebo se dopustili jiné proti
právní činnosti. Jeho cílem je dosa
žení změny a nápravy chování.

Program realizuje Středisko vol
ného času Alcedo Vsetín a Rožnov 
se připojí finančně. Částka ještě 
není přesně vyčíslena, pohybovat 
se bude zhruba kolem třiceti tisíc.

Je to velice potřebná služba, 
která má výborné výsledky. Aktiv
ní formou pomáhá vytvářet správ
né návyky, které mladým lidem 
pomohou v návratu do běžného 
života,“ řekl místostarosta Jan Ku

čera s tím, že preventivní program 
je určen mladistvým od 15 do 18 
let, výjimečně se jej účastní i lidé 
těsně nad hranicí plnoletosti. Pro
bíhá jednou ročně se zhruba devíti 
až třinácti účastníky, důraz je kla
den na socializační a výchovnou 
funkci.

„Probíráme také různé oblasti 
práva, jak trestní, tak občanské 
a pracovní, aby mladí lidé získali 
co největší povědomí o právním 
systému. Po absolvování získají 
účastnici osvědčení. Úspěšnost 
v resocializaci je vysoká,“ vysvětlil 
Marek Hromada z Probační a me
diační služby Vsetín.

Do programu, který má pod 
Alcedem pětiletou tradici, jsou 

zapojena města Vsetín, Valašské 
Meziříčí, Zlín a nově i Rožnov pod 
Radhoštěm.

„Je důležité, aby měli mladi
ství delikventi pojem o tom, že 
se nějakým jednáním dopouštějí 
trestného činu. Úplně běžně se 
totiž stává, že zloděj, který je při
stižen v samoobsluze při krádeži, 
si myslí, že když zboží vrátí, bude 
všechno v pořádku. Když ho pak 
vyslýcháme, cítí křivdu. Nechá
pe, že má být potrestaný, vždyť to 
přece vrátil,“ vylíčil úskalí právní 
neinformovanosti ředitel městské 
policie Aleš Pilař, který zapojení 
Rožnova do resocializačního pro
gramu Právo pro každý den i z to
hoto důvodu vítá.

Provozování hazardních her bude 
v Rožnově pod Radhoštěm regulo
vat nová obecně závazná vyhláška. 
Zastupitelé ji schválili na svém po
sledním zasedání. 

„Vycházíme z novely zákona 
o regulování hazardu. Kromě uplat
nění zákazu na místech v okruhu 
vzdálenosti do sta metrů od škol, 
mateřinek či kostelů, zakazuje 
také provozování binga, technic
kých i živých her a turnajů malého 
rozsahu na Masarykově náměstí 
a v ochranném pásmu  Valašského 
muzea v přírodě tak, jak je defino
váno v územním plánu,“ řekl sta
rosta Radim Holiš.

Novelizace vyhlášek o hazardu 
nejsou žádnou výjimkou, změnu 
s novým vymezením míst odhla
sovali před dvěma lety v březnu ve 
Valašském Meziříčí a loni v lednu 
také ve Vsetíně.                       (bur)

Hazard zreguluje 
nová vyhláška

Veru vyměnil za Canon a kinofilm za digitální fotografii
Je mu osmdesát let a stále 
fotí. Vášnivě a rád. Hlavně 
přírodu a kamarády. A ne-
používá zrcadlovku, stačí 
mu obyčejný digitál. Snímek 
s kachnou vynesl Vilému 
Nekužovi první místo v sou-
těži fotoamatérů napříč ge-
neracemi. Je to úspěch, kte-
rý nečekal.

Procházel se parkem, byl listopad, 
foťák měl v brašně. Když přišel k je
zírku, pozoroval chvíli děti, jak tvo
ří na hladině obrazce ze spadaného 
listí. Foukal do nich vítr a deformo
valy je proplouvající kachny. To mu 
přišlo natolik zajímavé, že okamžik 
zachytil objektivem. O čtyři měsíce 
později s ním ve své kategorii zvítě
zil ve fotosoutěži, kterou vyhlásilo 
v rámci mezigenerační spoluprá
ce rožnovské Seniorské centrum. 
Cenu si společně s ostatními oceně
nými přišel v úterý 4. dubna převzít 
do obřadní síně radnice.

„Jsem překvapený, vůbec jsem 
nečekal, že bych mohl uspět. Vždyť 
se přihlásili autoři s mnohem per
fektnějšími snímky,“ neskrýval do
jetí osmdesátiletý Vilém Nekuža.

Fotografii se věnuje už pěknou 
řádku let. První obrázky, tehdy ještě 
černobílé, dělal na fotoaparátu Vera.

„To se používal kinofilm. Fotil 
jsem hlavně rodinu. Teď mám Ca
non, ale není to zrcadlovka, jen oby
čejný digitál, který mi šetří čas. I pro
to jsem zaskočený, že právě já jsem 
vyhrál,“ kroutil hlavou fotoamatér, 
který se vášnivě rád věnuje turistice. 

Právě při výletech s kamarády do 
přírody vzniká nejvíce snímků.

Fotosoutěž uspořádalo Senior
ské centrum u příležitosti Evrop
ského dne solidarity mezi genera
cemi. Ten si v Rožnově připomněli 
vůbec poprvé.

„Zapomínáme na to, jak je dů
ležité a přínosné vzájemně se po
znávat, spolupracovat a překonávat 
bariéry,“ vysvětlil za organizátory 
Rudolf Konečný.

Také on se do soutěže přihlásil. 
A také on uspěl. Za snímek Praxe 
v ateliéru získal ve své kategorii 
zvláštní uznání. Začínal stejně jako 
kolegové jeho generace s kinofil
mem, ale před dvaceti lety nasko

čil na vlnu digitálních fotografií. 
„Dnes všichni disponují mobilními 
telefony, nikdo už nepotřebuje la
boratoř, papír nebo album. Tech
nický pokrok je záviděníhodný. 
Udělat dobrý snímek je dnes ne
srovnatelně jednodušší a levnější,“ 
přiznal jednaosmdesátiletý majitel 
Olympusu a Canonu.

Mladou generaci ve fotosoutěži 
zastupovala čtrnáctiletá Natálie 
Krajinová.

„Nejraději mám přírodu, ale 
moc ráda dělám i portréty. Líbí se 
mi zachycovat a zvěčňovat vzpo
mínky,“ prozradila mladá autorka, 
která právě s portrétem kamarádky 
zvítězila v kategorii žáků.

„Chodím do fotokroužku na 
Sedmikrásce. Nejdříve jsem to jen 
chtěla zkusit, přišlo mi to zajímavé, 
ale nakonec mě to pohltilo,“ při
znala majitelka zrcadlovky Canon.

Kategorii středních škol ovládla 
Beáta Klimazová se snímkem Stu
dentské zimní radovánky.

Výstavu soutěžních snímků si 
mohli zájemci prohlédnout do 
18. dubna. Chodby radnice jich 
zdobilo téměř 
sto třicet.

Na vítězné 
fotografie se 
můžete podívat 
zde:
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Rožnov hostil štáby české a slovenské armády
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Součástí programu byla návštěva Valašského muzea v přírodě, schůzka s vedením 
města a kladení kytic k památníku obětí válek v parku. Jednání o rozvoji pozemních 
a vzdušných sil a dalších společných projektech armád se uskutečnilo v hotelu AGH.

Ve Valašském muzeu v přírodě přivítali náčelníky generálních štábů (první zleva generál 
Josef Bečvář, za ním generál Milan Maxim) tradičně chlebem a solí. Foto: Alexandra Buršíková

Mirek Štůrala
zpravodajstvi@tvbeskyd.cz

Foto: Mirek ŠtůralaRoztančené Velikonoce v muzeu.

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte, diskutujte, hlasujte v anketách. www.spektrumroznovska.cz

Zástupci generálních štábů čes
ké a slovenské armády se v úterý 
11. dubna setkali v Rožnově pod 
Radhoštěm. Součástí programu 
byla návštěva Valašského muzea 
v přírodě, schůzka s vedením města 
a kladení kytic k památníku obětí 
válek v parku. Jednání o rozvoji po
zemních a vzdušných sil a dalších 
společných projektech armád se 
uskutečnilo v hotelu AGH.

„Setkání je důkazem toho, že 
československá vojenská spoluprá
ce má dobré výsledky. Scházíme se 
každý rok a vzájemně se informuje
me o tom, čeho jsme od poslední 
schůzky dosáhli, a jednáme o plá
nech do budoucna,“ řekl náčelník 
Generálního štábu Ozbrojených sil 
Slovenské republiky generál Milan 
Maxim.

Spolupráce mezi oběma zeměmi 
je podle generálů nadstandardní 
a vychází z hlubokých historických 
kořenů, blízké kultury i jazyka. Obě 
země navíc spojuje obdobný novo
dobý vývoj formující jejich ozbro

jené síly a dále společné členství 
v NATO, Evropské unii i Visegrád
ské čtyřce.

„Máme spoustu témat, k nimž se 
pravidelně vracíme, například ob
last pozemního vojska, letectva či 
vyzbrojování armád. Jedním z dů
vodů setkání je zhodnocení situace, 
kam jsme se dostali a co chceme 
dělat dál,“ poznamenal náčelník 
Generálního štábu Armády České 
republiky generál Josef Bečvář.

Zástupci generálních štábů si ve
čer prošli Rožnov, který si vybrali 
nejen kvůli přístupnosti z obou 
směrů, ale také kvůli vstřícnosti 
tamní radnice.

„Podařilo se nám nabídnout 
takové podmínky a doprovodný 
program, že jsme se z užšího vý
běru měst pro setkání stali nejzají
mavějšími. Rožnov tak prožil další 
z významných návštěv, tentokrát 
ze zcela jiného sektoru,“ řekl sta
rosta Radim Holiš, který generá
lům předal upomínkové předměty 
města.

Svátky jara vyvrcholily v muzeu Červeným pondělím

Oslavy svátků jara ukončilo ve Va
lašském muzeu v přírodě za boha
tého doprovodného programu Čer
vené pondělí.
 Návštěvníci se mohli podívat na 
to, jak se pletou pomlázky z vrbo
vého proutí nebo vidět nejrůznější 
způsoby zdobení kraslic. 

„Přijeli jsme z Liptovského Mi
kuláše a moc jsme se těšili, tedy 
hlavně děti, se kterými jsme zde 
byli i minulý rok a všem se nám tu 
moc líbilo,“ prozradila rodina Jánů 
ze Slovenska. 

Program odstartoval v deset ho
din dopoledne, kdy na pódiu u ryb
níčka zahrála cimbálová muzika Ra
degast z Frenštátu pod Radhoštěm. 

Od jedenácté hodiny se s první 
dešťovou přeháňkou veškerá po
zornost soustředila k paloučku na 
náměstí Dřevěného městečka, kde 
na dřevěném pódiu předvedly růz
né velikonoční zvyky, například 
názornou ukázku pochodu s „Ma
řenú“, tedy slaměnou figurínou, 
jež je upevněná na tyči a oblečená 
do starých hadrů, nebo folklorní 

tance, soubory Úsměv a Vrtek. To 
vše za doprovodu cimbálovky ze 
Základní umělecké školy Václava 
Kálika v Opavě. Tyto soubory si se 
svým příjezdem daly opravdu na
čas, neboť do Dřevěného městečka 
dorazily teprve několik desítek mi
nut před svým vystoupením. 

Právě za tradicemi, atmosférou 
a lidovými tanci přijela rodina Vaš
kových z FrýdkuMístku. „My sem 
jezdíme každý rok podívat se na 
hezké věci. Atmosféra je tady krás
ná, člověk si odpočine, podívá se 

na hezké výrobky, případně i něco 
pokoupí. Těšíme se i na děcka, 
jak budou tancovat,“ říká Renata 
Vašková, ke které se přidává i její 
manžel. „Je to taková tradice, jez
dili jsme sem s dětmi a teď jezdíme 
sami.“

Všechny návštěvníky, ale přede
vším návštěvnice a stánkařky už od 
rána „vítal“ se skoro čtyřmetrovým 
tatarem jeden s místních koled
níků, který se velmi často dočkal 
vajíčka či nějakého toho panáčka 
slivovice na zahřátí. 

Jako každým rokem, tak i letos 
přijela ukázat své kraslice Božena 
Pařenicová z Dolní Bečvy. Ta se 
specializuje především na techni
ku škrábání velikonočních vajíček 
a popsala, jak při výrobě vlastně 
postupuje. „Nejdříve je potřeba po
řádně odmastit vajíčko, případně 
jej také nějak vydezinfikovat, takže 
savo nebo ocet, nejlépe i vevnitř, 
aby tam nebyly žádné zbytky. 
A potom se to nechá vysušit, natře 
se tuší a pak se škrabe,“ říká zku
šená paní Pařenicová a přiznává, 
že zdobení kraslic je často i časově 
náročnou činností. „Některé udě
lám za hodinu, ale některé i za tři 
a pštrosí i za týden, záleží na vzo
rečku,“ dodává. 

Svou nesmírnou šikovnost a své 
výrobky předvedla i Eva Holešová 
z Bohumína. Ta přijela nejen se 
škrabanými kraslicemi, ale přivezla 
i voskované, dírkované, háčkované 
a drátované. „Nejpracnější jsou ty 
škrabané a drátované. Tu dráto
vanou dělám osm až deset hodin 
jednu,“ říká paní Holešová, která 
se může pochlubit tím, že je společ
ně se svou dcerou zapsána v české 
Guinessově knize rekordů za to, 
že společně v jednom roce udělaly 
3 900 kraslic. 
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Foto: Pavel ŠvarcPředstavení ve Společenském domě. Publikum fandilo.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Komedie o tom, jak důležité je procházet se bosýma nohama v parku, když 
chceme s tím druhým projít celým životem, byla ve čtvrtek 13. dubna ve Spo-
lečenském domě pro rodáka z Rožnova pod Radhoštěm šedesátou reprí-
zou. Přesto byla pro něj výjimečná. Před domácím publikem měl trému. 

Bosé nohy zavedly Radúze Máchu do Rožnova

�� Žijete� a� pracujete� v� Praze,� jak�
často�se�vracíte�do�Rožnova?

Přál bych si, aby to bylo mno
hem častěji, ale bohužel přijedu 
domů na Valašsko jen párkrát do 
roka. Teď hrávám někdy i dvacet 
představení za měsíc, takže volné
ho času na cestování mi moc ne
zbývá. Loni jsem tu strávil o letních 
prázdninách čtrnáct dní, potom 
ještě pár dnů o Vánocích, no a teď 
jsem se tu dostal na dva dny díky 
představení. A přijedeme zpět zase 
až někdy v létě. Častěji jezdí rodina 
za námi do Prahy, když mám něja
kou novou premiéru, a nebo jen tak 
na víkend za kulturou.

��Na�co� si� v�Rožnově� vždy�najdete�
čas?

No teď, když máme malou Ma
tyldu, tak projezdíme s kočárem 
vždy křížem krážem místní park. 
V létě nesmí samozřejmě chybět 
návštěva Valašského muzea v příro
dě. Ale většinu času strávím v Rož
nově s rodinou a nejraději si jen 
tak povídáme na zahradě u krbu 
se sklenkou vína. Samozřejme rád 
taky zajdu na pivko s kamarádama 
ze školy nebo z hokeje.

�� Je�něco,�co�vám�v�metropoli�schá-
zí?�V�čem�je�pro�vás�malé�město�pod�
Radhoštěm�jedinečné?

Především mi schází rodina. Taky 
příroda a určitá pohoda a klid ma
loměsta. Praha je dost uspěchaná, 
hektická, všichni se neustále za ně
čím ženeme, ale pořádně nic nestí
háme... Rožnov je pro mě jedinečný 
tím, že jsem tu do svých patnácti 
let vyrůstal, takže to pro mě bude 
vždycky domov a to nejoblíbenější 
město na světě. Je tu fakt krásně, 
kdyby tu bylo divadlo s činoherním 
a baletním souborem a my bychom 

se v něm s manželkou uživili, hned 
prcháme z Prahy zpátky.

�� Přijel� jste� s� představením� Bosé�
nohy�v�parku,� jací� jsou�místní�divá-
ci?�Liší�se�nějak?�Je�znát,�že�hrajete�
před� domácím� publikem?� Cítíte� tu�
energii?

Troufám si říct, že představení 
bylo, co se týče odezvy publika, 
naprosto skvělé. Už od samého za
čátku jsem cítil, že nám publikum 
fandí, ta energie byla fakt úžasná. 
Lidi se přišli pobavit a my pro ně 
moc rádi hráli. Veronika Freima
nová o přestávce v šatně prohlá
sila: Ti tví Rožnované nám rozu
mějí. Někdy se totiž stane, že se 
publikum takzvaně chytne až po 
první třetině. Ale tady si to, tedy 
alespoň jsem to tak cítil, užívali od 
začátku. Měl jsem tam taky spous
tu známých, takže jsem byl před 
začátkem mírně nervózní, což se 
mi u tohoto představení nestává, 

vždyť mám za sebou už šedesát 
repríz. Ale při vstupu na jeviště 
nervozita opadla a já si celý večer 
upřímně náramně užil.

�� V�čem�vás�mohou�fanoušci�v�sou-
časnosti�vidět,�a�to�jak�v�divadle,�tak�
filmu,�seriálu?�A�co�připravujete?

Hraju pátou sezonu v Národním 
divadle, tam mě můžou diváci vidět 
například v Manon Lescaut, Třech 
sestrách, Spalovači mrtvol, Krva
vé svatbě nebo Modrém ptákovi. 
Příští sezonu mě tam čekají dvě 
nové premiéry. Mimo domovskou 
scénu jezdím s představením Bosé 
nohy v parku a v létě hraju v rám
ci Shakespearovských slavností 
v představení Mnoho povyku pro 
nic. Na podzim mě čeká menší na
táčení v televizi, no a ostatní je ve 
hvězdách.

�� Jaké�role�máte�za�sebou�a�na�kte-
ré�nejraději�vzpomínáte?

Popravdě už jich bylo docela 
dost, asi si na všechny ani nevzpo
menu, ale nejraději vzpomínám na 
úplně první zkoušení v Národním 
divadle, představení Konec maso
pustu, kde jsem hrál Rafaela v re
žii J. A. Pitinského. Bylo to první 
setkání s tím úžasným, nádherným 
prostorem historické budovy. První 
setkání s výbornými herci, které 
jsem od dětství obdivoval. První 
premiéra v Praze a začátek prvního 
angažmá. 

�� Kdo� vás� nasměroval� k� herectví,�
kdy�jste�v�sobě�objevil�tu�touhu,�a�jak�
vzpomínáte�na�rožnovskou�základní�
uměleckou�školu?

Za vše vděčím jedné úžasné oso
bě, Lojzičce Němcové, která mě 
učila v dramaťáku v místní zušce. 
Je to opravdu výborná učitelka 
a člověk, který způsobil to, že 
spousta jejích žáků se dnes opravdu 
živí tím, co si v mládí vysnili a co je 
baví. Teď před představením v Rož
nově za mnou přišla. Nejméně tři 
roky jsme se neviděli, dala mi růži 
a chvíli jsme si povídali. Byl jsem 
nesmírně dojatý, že ji opět vidím, 
je fakt skvělá. Vzpomněl jsem si na 
všechna ta představení v místním 
kině, hraní a recitování na divadel
ních přehlídkách a společné letní 
tábory. Byly to krásné roky. 

�� Zrazovali�vás�od�herectví�rodiče?�
Nechtěla�z�vás�mít�maminka�učitele?

Ze začátku určitě ano, nechtěli 
mě na konzervatoř vůbec pustit, 
musel jsem si to doma prosadit 
a vysvětlit, proč to chci dělat a že 
to pro mne opravdu hodně zname
ná. Nevím, co ze mě chtěli mít, ale 
herce určitě v žadném případě! No 
a teď jsou z nich mí nejvěrnější 
diváci.
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Foto: Alexandra BuršíkováPetr Kuba svá díla vystavuje až do 6. května v Galerii Crears.

KRÁTCE

Petr Kuba tvoří na pomezí reality a neskutečna

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte, diskutujte, hlasujte v anketách. www.spektrumroznovska.cz

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Říká se o něm, že vytvořil poezii pro zrak. Díla vášnivého 
cyklisty a lyžaře, který plánuje dovolenou v Rožnově pod 
Radhoštěm, představuje do 6. května Galerie Crears.

Mezi realitou a abstrakcí s vnitř
ními odkazy na mýty, symboly, 
archetypální prvky i prvotní křes
ťanství. Tak je vnímána tvorba so
chaře a malíře Petra Kuby, který 
vystavuje až do 6. května svá díla 
v Galerii Crears.

„Mělo jich být devětapadesát, 
neboť přesně tolik let autor osla
vil v den vernisáže, která připadla 
právě na jeho narozeniny. Nic
méně nakonec je jich o sedmnáct 
víc s tím, že plastiky tvoří zhruba 
třetinu,“ popsala galeristka Ingrid 
Kitzbergerová.

Na otázku, zda je Petr Kuba spí
še sochař nebo malíř, by se odpo
věď hledala jen stěží.

„Ve všech zmíněných oborech to
tiž pracuje se stejnou výrazovou jis
totou, aniž bychom u jednotlivých 
prací měli pocit, že jsou jen jakýmsi 
studijním záznamem, prvotní fixací 
myšlenky, či hledáním definitivní 
tvarové skladby,“ uvedl teoretik vý
tvarného umění Jiří Hastík.

Lidé, kteří si do galerie na nábře
ží Dukelských hrdinů najdou cestu, 
zhlédnou průřez tvorbou posled
ních dvou let.

„Nevybíral jsem své věci podle 
žádného klíče, spíš intuitivně. Pra
cuji tak, že když udělám hodně 
soch a mám už jich po krk, přejdu 
k malování. A naopak,“ vysvětlil 
Petr Kuba.

Bravurně zvládá oboje. Když se 
ale rozhodoval, co vystuduje, rozho
dl se pro sochařinu. Nic jiného než 
umění ale nikdy dělat nechtěl. A za 
svým cílem šel cílevědomě, na Vy
sokou školu uměleckoprůmyslovou 
v Praze se dostal až na třetí pokus.

„Když mě přijali, maminka mi to 
dlouho tajila, chtěla ze mě mít totiž 
pedagoga,“ popsal Petr Kuba s tím, 

že její přání přesto nakonec splnil. 
Učí na Základní umělecké škole ve 
Šternberku. 

Jeho tvorba je ryze intuitivní. 
„Něco mě napadne, něco se mi zdá, 
něco vidím, něco prožiju. Takhle je 
to jednoduché,“ řekl autor. 

V Rožnově už byl víckrát, na
vštívil Valašské muzeum v přírodě 
a prošel se po okolí. Letos se do 

města ještě jednou vrátí, plánuje 
navštívit Pivní lázně, vystoupat na 
Radhošť a jako vášnivý cyklista si 
chce projet zdej
ší cyklostezku.

Jedenáctý ročník soutěže Kvetoucí 
město vyhlásil Rožnov pod Rad
hoštěm ve spolupráci s T klubem 
– kulturní agenturou. 

„Nejkrásnější květinovou výzdo
bu hledáme ve třech kategoriích. 
Balkony a okna v bytových do
mech, balkony a okna v rodinných 
domech a zahrádky před bytovými 
domy,“ přiblížila dramaturgyně 
T klubu – kulturní agentury Roma
na Rusková.

Termín odevzdání přihlášek je do 
30. června, hodnocení se uskuteční 
15. srpna. Slavnostní vyhodnocení 
a předání cen proběhne v obřadní 
síni městského úřadu 30. září. 

Přihlášku mohou lidé odevzdat 
v Turistickém informačním centru,  
na podatelnách městského úřadu, 
v Květinářství U Koryčanských, 
ve Stavebním bytovém družstvu 
Rožnov nebo v potravinách Hruška 
v ulici Dubková.                          (bur)

Fotogalerii si 
můžete pro-
hlédnout zde: 

Kvetoucí město
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Výročí města vyvrcholí pětidenními slavnostmi
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Více než tři desítky akcí, od těch menších až po vrchol oslav v po-
době pětidenních Slavností pod Radhoštěm na začátku července. 
Takové jsou oslavy 750 let města Rožnov pod Radhoštěm.

Město zapojilo do celoročního prů
běžného slavení mateřské i základ
ní školy, spolky a samozřejmě také 
své příspěvkové organizace T klub 
– kulturní agenturu, středisko vol
ného času a městskou knihovnu. 
Výsledkem tak je souhrn akcí růz
né velikosti i charakteru. Některé 
z nich již úspěšně proběhly, jako 

například literární soutěž o Poklad 
strýca Juráša nebo Rožnováci v záři 
reflektorů o slavných rodácích. 

Drtivá většina událostí však je 
teprve před námi. Velmi atraktivní 
bude Dobývání Hradiska. Žáci rož
novských základních škol se díky 
pedagogům ze ZŠ Sedmikráska zá
bavnou formou dobývání kopce Hra

diska dozví mnoho o historii Rož
nova a jeho strážního hradu. Také 
první červnový den budou hlavní 
roli hrát děti. Na Masarykově ná
městí se totiž uskuteční pokus o čes
ký rekord v největším počtu zpěváků 
zpívajících píseň Rožnovské hodiny. 

Pak už přicházejí na řadu ty nej
větší akce celého roku. V sobotu 

10. června se Rožnov vrátí o desítky 
let nazpátek do doby, kdy městem 
korzovali návštěvníci lázní a vyhrá
valy zde kapely. Ano, Rožnov byl 
mezi léty 1796 a 1939 světově pro
slulý díky klimatickým lázním, ve 
kterých se léčilo žinčicí a terénními 
vycházkami, později pak koupelemi 
a elektroléčbou. V Rožnově se své
ho času léčil i proslulý psychoanaly
tik Sigmund Freud nebo zakladatel 
genetiky Gregor Mendel. 

Zajímavou novinkou bude v so
botu 24. června akce s názvem 
Ovčácký den na Valašsku, který se 
letos premiérově představí v Rož
nově, a to vzhledem k významným 
výročím Střední školy zemědělské 
a přírodovědné (120. výročí od 
založení) a výročí 750 let města 
Rožnov. K vidění bude v areálu 
„zemědělky“ a také v prostoru ko
lem hudebního altánku v městském 
parku například výstava a stříhání 
ovcí, práce s ovčáckými psy, ukáz
ky výroby ovčích sýrů, ukázky tra
dičních řemesel a hudebněkulturní 
doprovodný program.

Absolutní vrchol oslav 750 let 
města pak přijde na řadu na za
čátku července, kdy ovládnou celé 
město pětidenní Slavnosti pod Rad
hoštěm (5.–9. července), jejichž 
plakát vidíte na této straně. Zde 
si přijde na své opravdu každý. Ve 
středu 5. července se uskuteční Di
votvorný park – zábavné odpoled
ne pro děti i dospělé se spoustou 
dětských aktivit, soutěží, představe
ní a workshopů, v podvečer koncert 
idolu mladšího publika zpěváka 
Sebastiana a pak večerní koncert 
Lucie revival – to už spíše pro ro
diče. O den později na prostranství 
před bývalým ředitelstvím Tesly 
rozdivočí celé město akce Valašské 
zkušebny. Ta představí nejen místní 
kapely, ale také hosta na závěr – le
gendární The Plastic People of the 
Universe. V pátek 7. července je na 
programu Dětský den v městském 
parku a také Pohádkový les, který 
končí na Jurkovičově rozhledně. 
Víkend pak vyvrcholí 39. ročníkem 
Rožnovských slavností, které ve Va
lašském muzeu v přírodě potrvají 
od pátku až do neděle.

Za zmínku bezesporu stojí i oblí
bené parní vlaky z Valašského Me
ziříčí do Rožnova a zpět. Ty jezdí 
do Rožnova na velké akce v muzeu. 
Tentokrát se však v rámci oslav 750 
let uskuteční velká série celkem šes
ti jízd, a to od dubna do září, vždy 
jednu sobotu v měsíci. Dubnová jíz
da na velikonoční Bílou sobotu se 
již s velkým ohlasem uskutečnila. 
Další parní vlaky zamíří do Rožno
va 6. května, 10. června, 8. červen
ce, 12. srpna a 16. září. 
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Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Polská kapela Hańba. Foto: Michal Szwerc

Květnové informace 
z městské knihovny za
čneme zkraje novinka
mi. Ke kulturní pořado

vé nabídce se dostaneme následně. 
Co je tedy nového?

Press Reader! Takto lakonicky by 
mohla upoutávka znít a bylo by vy
staráno. Jenže informační hodnota 
takové informace by byla nulová, 
nic neříkající. A proto je potřeba ji 
více rozvést. 

Městská knihovna již řadu let vy
užívá přístup do plnotextové data
báze TamTam, která obsahuje celé 
texty článků českých deníků a peri
odik s možností vyhledávání v ar
chivu až do roku 1996. Tedy plných 
20 let archivu s možností formulo
vat a vyhledat jakýkoliv dotaz. Tuto 
databázi lze využít v prostorech čí
tárny a studovny, navíc zde existuje 
možnost zadat knihovníkům vypra
cování rešerše na libovolné téma.

Novinka PressReader je databází 
obsahující plné texty více než 2 000 
deníků a magazínů z více než 100 
zemí světa, včetně České republiky. 
Kromě aktuálních vydání jsou do

Světová média ve vašich mobilních zařízeních

stupná také vydání starší, obvykle 
po dobu tří měsíců. 

Jak může tuto databázi využít 
běžný čtenář? Pokud vlastníte tab
let, chytrý telefon popřípadě note
book, můžete si prostřednictvím 
aplikace PressReader stahovat 
a číst aktuální čísla takových médií, 
jako jsou Daily Mail, The Guar
dian, The Daily Telegraph, The 
Washington Post či Der Standart, 
z českých pak Ekonom, Respekt, 
MF Dnes, Lidové noviny, Rytmus 
života, Metro či Hospodářské no
viny. Databáze je přístupná pouze 
z vnitřní sítě knihovny. Musíte tedy 

přijít do knihovny. Avšak stažené 
tituly budou poté dostupné i bez 
připojení k internetu (tedy i mimo 
budovu knihovnu). Aplikace je 
dostupná pro platformy iOS, An
droid, Windows Phone, Black Ber
ry, Amazon Kindle, Windows.

V městské knihovně tak přibývá 
další výrazná služba pro uživatele, 
kteří preferují příjem  informací 
v digitální podobě. Vedle půjčová
ní eknih od eReading je to tedy 
PressReader, služby jsou dostupné 
všem registrovaným uživatelům 
bez rozdílu a zdarma. Obě databá
ze (TamTam a PressReader) nabízí 

CHVÁLA�TRUBKY
úterý 16. května 
19.00 hodin – kostel Všech svatých

Mezi naše pravidelné akce patří 
varhanní koncerty v kostele Všech 
svatých. Tentokrát ovšem budou 
v převaze dechové nástroje v podá
ní souboru Prague Baroque Trum
pets, kde se potkali Jiří Houdek, 
Marek Zvolánek, Marek Vajo a Da
niela Valtová Kosinová. 

Jiří Houdek pochází z Hradce 
Králové, studoval Pražskou kon
zervatoř. Vyhrál rozhlasovou sou
těž Concertino Praga v roce 1996 
v kategorii trubka. Na trubku hraje 
od dvanácti let. Osm let hraje také 
v Národním divadle.

Marek Zvolánek, absolvent Praž
ské konzervatoře ze třídy Antonína 
Vaigla, na sebe brzy upozornil čet
nými úspěchy. Už v osmnácti letech 
se stal členem České filharmonie, 
kterou tehdy řídil Václav Neumann. 
Velmi brzy se díky technické virtu
ozitě a krásnému tónu zařadil také 
mezi vyhledávané sólisty a v součas
né době působí jako sólotrumpetista 
Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu. Vystoupil na významných 
pódiích, na mezinárodních hudeb
ních festivalech Pražské jaro nebo 

II. ročník Folklor Fusion přivítá Musicu Folkloricu
Martin Valášek

tka@tka.cz

městská knihovna díky grantové
mu schématu Ministerstva kultury 
ČR a zapojením se do konsorcia 
knihoven prostřednictvím Národní 
knihovny ČR.

V květnovém programu domi
nuje datum 10. května. Městská 
knihovna ve spolupráci s Českými 
centry pořádá v Rožnově již počtvr
té Noc literatury. Na třech místech 
se během jednoho večera opět bu
dou číst ukázky z knih současných 
evropských spisovatelů

 Kdo a kde bude číst? Ve vstupní 
hale knihovny bude tradičně číst 
Ctib, tentokrát z knihy Joachima 
Meyerhoffa  Kdy bude konečně 
zase všechno takové, jaké to nikdy 
nebylo. V ZUŠce představí Mag
da Štěpánková knihu Griet Op de 
Beeckové – Pojď sem, ať ti můžu 
dát pusu. A v Knihovně Valašského 
muzea, která je nově umístěna do 
Wilkova domu bude Zbyněk Terner 
číst z knihy Morfium polského spi
sovatele Szcepana Twardocha. 

Věřím, že si letošní Noc literatu
ry nenecháte ujít. Již po třikráte se 
vyvedla. 

A závěrem se pochlubím. Klip, 
který natočila rožnovská knihovna 
k propagaci Noci literatury v roce 
2014, bude letos lákat na Noc lite
ratury v New Yorku, to je hezké, ne?

Smetanova Litomyšl. Podíval se i za 
kopečky, jako host působil v Basilej
ském symfonickém orchestru a v Li
sabonské filharmonii. A pozor! – byl 
přizván do prestižního souboru Ten 
of the Best, který tvoří deset nejlep
ších trumpetistů světa. 

No a máme tu varhanici, bez kte
ré by soubor nebyl tím, čím je. Da
niela Valtová Kosinová je laureátkou 
a držitelkou 3. ceny z mezinárodní 
varhanní soutěže v Brně. Nyní je var
hanicí a klavíristkou Symfonického 
orchestru hl. m. Prahy, mimo to kon
certuje po celé Evropě jako sólistka 
i jako členka různých ansámblů. 
Kromě klasické hudby prezentuje 
úspěšně také svou vlastní tvorbu na 
pomezí jazzu a blues.   

FOLKLOR�FUSION�FESTIVAL�II.
MUSICA�FOLKLORICA,�
HAŃBA!�(PL),�CELBOSS
sobota 20. května
18.00 hodin – Společenský dům

Minulý rok jsme uspořádali první 
ročník festivalu FOLKLOR FUSI
ON. Nedalo nám to a letos festival 
zkoušíme uspořádat znova, koncept 
folklor – hudba – spojitosti zůstá
vá, stejně jako mezinárodní aspekt 
večera. Stylisticky jsme se posunuli 
do trochu jiných vod a to zejména 
zásluhou vynikající polské kapely 
Hańba!. 4 mladí pánové, kteří skupi
nu založili, se inspirovali pouličním 
folklorem meziválečného Krakova 
a začali hrát tak, jako by je stroj 

času přenesl do minulé doby. Šraml, 
klezmer, protest songy, nazvěte to, 
jak chcete, vždy dostanete směsici 
výbušného autentického projevu 
a to nejen na pódiu, ale i v ulicích 
města, kde občas tito muzikanti 
vyhrávají. Jejich popularita stoupá 
nečekaně vzhůru, o čemž svědčí po
zvání na téměř všechny významné 
festivaly ve střední Evropě. 

Musica Folklorica vznikla v roce 
2001 z původně příležitostného tria 
Petr Pavlinec, Miroslav Kolacia 
a Martin Slovák, hrajícího převážně 
skladby určené pro cimbál s dopro
vodem. Petr koumal, jak by se dal 
zvuk oživit, a tak začal vymýšlet 
nové hudební nástroje, které by je
jich sestavu vhodně doplnily. Nejdří
ve byl asi Bobrofon, masívní nástroj 
ze střešních tašek, dnes už mají v ar
zenálu mnoho dalších a spolupráce 
s firmou Tondach iniciovala i takové 
perly jako keramické housle.

CelBoss jsou skoro domácí, 
a jak byste se dovtípili z názvu, 
v čele je zpěvačka francouzského 
původu Céline Bossu, kterou si 
můžete pamatovat z kapely Hluční 
Sousedé, na jejímž základě aktuál
ní sestava vznikla. Folk, šanson či 
blues, CelBoss proplouvají těmito 
žánry naprosto přirozeně a pěvec
ká kuráž Céline přináší tu nejlepší 
přidanou hodnotu. Vystoupí v se
stavě Céline Bossu, Ondřej Růčka, 
Roman Vavřík, Patrik Beránek 
a Milan Kratochvíl.
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Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. 
Poté jsou nahrazeny dalšími. V případě jiného požadavku kontaktujte písemně redakci SR.

� Prodám vysavač jezírkového 
kalu Heisner ZTC3161 málo po
užívaný. Návod k disposici. Cena 
1 000 Kč. Tel.: 777 154 274.

� Prodám starší funkční bublinko
vou pračku DAEWOO Z 5,5. Vklá
dání shora, náplň 5,5 kg prádla. 
Cena 500 Kč. Tel.: 777 154 274. 

� Prodám�plynový průtokový ohří
vač MORA 371/2 – zemní plyn / 
výkon 17,5 kW NOVÁ – NEPOU
ŽITÁ. Tel.: 724 549 689.

� Prodám� lokální plynové topení 
WAF zn. KARMA – BETA 2 – 
zemní plyn / výkon 2,2 kW / sání 
a odtah přes zeď. Tel.: 724 549 689.

� 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� 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

KOUPÍM

PRONAJMU

� Koupím rozkládací gauč. Zn. 
Okolí Rožnova Tel.: 777 522 685.

� Koupím dvě křesla. Zn. Okolí 
Rožnova. Tel.: 777 522 685. 

� 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, email: agentura.
mta@seznam.cz.

DARUJI

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

� Pronajmu levně garáž v rodin
ném domku v lokalitě Na Drahách 
 ve vzdálenosti deset minut od cen
tra. Tel.: 725 611 217.
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Pro děti, které do 31. srp-
na 2017 dosáhnou věku 
pěti let, je od 1. září 2017 
předškolní vzdělávání po-

vinné. Tato povinnost se vztahuje: 

� na státní občany České republiky 
(ČR), kteří pobývají na území ČR déle 
než 90 dnů, 
� na občany jiného členského státu 
Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle 
než 90 dnů, 
� na jiné cizince oprávněné pobývat 
v ČR trvale nebo přechodně po dobu 
delší než 90 dnů.

Pokud ještě dítě do mateřské školy 
nedochází, musí ho zákonný zástupce 
přihlásit ve spádové nebo jím vybra-
né mateřské škole v termínu zápisu. 
Nepřihlášení dítěte k povinnému před-
školnímu vzdělávání je považováno za 
přestupek, za který lze uložit pokutu až 
do výše 5 000 Kč.

Postup při přihlašování dítěte k povinnému 
předškolnímu vzdělávání: 
1. Zákonný zástupce dítěte, které do 
31. srpna 2017 dosáhne věku pěti let 
a dosud ještě do mateřské školy nedo-
chází, obdrží do konce letošního dubna 
od ředitelky mateřské školy pozvánku 
k zápisu podle spádové oblasti, do 
které dítě podle místa trvalého pobytu 
přísluší. Zápisy u všech mateřských škol 
zřizovaných městem Rožnov pod Rad-
hoštěm se budou konat v jednotném 
termínu, a to 15. a 16. května 2017 od 
8.00 do 14.00 hodin.
2. Zákonný zástupce se rozhodne, 
v jaké mateřské škole požádá o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. Před-
nostně bude dítě přijato ve spádové 
mateřské škole. To znamená, že v jiné 
než spádové mateřské škole bude dítě 
přijato v případě volné kapacity této vy-
brané mateřské školy. 

3. Školský obvod pro spádovou ma-
teřskou školu určilo město Rožnov pod 
Radhoštěm obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2016. kterou se vymezují na úze-
mí města školské obvody spádových 
mateřských škol zřizovaných městem 
Rožnovem pod Radhoštěm. Znění uve-
dené vyhlášky naleznete na webových 
stránkách města v sekci „Vyhlášky a na-
řízení“. www.roznov.cz
4. Zákonný zástupce podá žádost 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělává-
ní. Formulář žádosti bude pro zákonné 
zástupce k dispozici ve spádové mateř-
ské škole a bude také součástí pozván-
ky k zápisu.
5. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho 
zákonný zástupce, musí doložit své 
oprávnění dítě zastupovat.
6. Zákonný zástupce nemusí dokládat 
u dětí, pro které je vzdělávání povinné, 
že se dítě podrobilo stanoveným pravi-
delným očkováním. 
7. O přijetí dítěte do mateřské školy 
rozhoduje ředitel konkrétní školy ve 
správním řízení bezodkladně, nejpozději 
do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitěj-
ších případech. 
8. Povinné předškolní vzdělávání v ma-
teřské škole má formu pravidelné denní 
docházky v pracovních dnech: 
� po dobu 4 souvislých hodin denně, 
� začátek povinné doby ředitelka ma-
teřské školy stanoví mezi 7. a 9. hodi-
nou a uvede ve školním řádu. 
9. Další možnosti plnění povinného 
předškolního vzdělávání:
� Individuální vzdělávání dítěte – uskuteč-
ňuje se bez docházky dítěte do mateř-
ské školy; informace o této možnosti 
vzdělávání poskytne zákonnému zástup-
ci ředitelka spádové mateřské školy, do 
které dítě podle místa trvalého pobytu 
přísluší. Povinností zákonného zástupce 
je zajistit účast dítěte u ověření úrovně 
osvojování očekávaných výstupů v jed-
notlivých oblastech dle Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání v mateřské škole (nejedná 
se o zkoušku), rodič pouze obdrží do-
poručení pro další postup při vzdělá-
vání.  Dítě může být vzděláváno doma 
rodičem, jinou osobou, nebo může 
navštěvovat jiné zařízení, než je mateř-
ská škola. Rozhodnutí o tomto způsobu 
plnění povinného předškolního vzdělá-
vání oznámí zákonný zástupce písemně 
ředitelce spádové školy v době zápisu 
nejpozději pak do konce května.
� Vzdělávání v přípravné třídě základní školy 
(určené pouze pro děti s uděleným od-
kladem školní docházky) 
� Vzdělávání ve třídě přípravného stupně 
základní školy speciální – informace podá 
ředitel konkrétní základní školy nebo zá-
kladní školy speciální; zákonný zástupce 
musí přijetí oznámit ve spádové mateř-
ské škole. 

Pro školní rok 2017/2018 jsou obecně závaz-
nou vyhláškou města Rožnov pod Radhoštěm 
č. 3/2016 stanoveny školské obvody jednotli-
vých mateřských škol následovně:

Školský obvod Mateřské školy Na Zahradách, 
Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 
Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Rad-
hoštěm, IČ: 70918678 tvoří ulice:
Bačová, Bayerova, Boženy Němcové, 
Čechova, Dolní Dráhy, Frenštátská, 
Hážovice, Horečky, Horní Dráhy, Horní 
Kouty, Horní Paseky, Hrnčířská, Chobot, 
Jarní, Jasanová, Jiřího Wolkera, Julia 
Fučíka, Jurajdova, Karlova, Kinských, 
Kramolišov, Kročákova, Kulišťákova, Láň, 
Lázeňská, Lipová, Luční, Masarykovo 
náměstí, Mladějovského, Na Drahách, 
Na Končinách, Na Vyhlídce, Na Zahra-
dách, Nádražní, náměstí Míru, Nerudo-
va, Nezdařilova, Ostravská, Palackého, 
Partyzánská, Pionýrská, Pivovarská, Pod 
Kyčerou, Pod Pindulu, Pod Strání, Polní, 
Radhošťská, Sadová, Sladské, Sluneční, 
Sokolská, Tvarůžkova, Tylovice, U Kantor-

ka, Uhliska, V Aleji, Ve Včelíně, Videčská, 
Za Hážovkou, Zátiší, Žerotínská.

Školský obvod Mateřské školy 1. máje 1153, 
Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 
1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
IČ: 64123294 tvoří ulice:
1. máje, 5. května (domy č. p. 1340-
-1353), Beskydská, Bezručova, Bučis-
ka, Čs. armády, Dr. Milady Horákové, 
Družstevní, Hradisko, Chodská, Jaroň-
kova, Javornická, Kulturní (domy č. p. 
1763-1775, 1779-1780, 1783-1784, 
1788-1789, 2832-2833), Lesní, Leten-
ská, Meziříčská, nábřeží Dukelských 
hrdinů, Obránců míru, Pletařská, Pod 
Hrází, Pod Kozincem, Pod Skalkou, Prů-
kopnická, Příčná, Rekreační, Revoluční, 
Slezská, Travinářská, Tyršovo nábřeží, 
Vítězná, Zahradní, Zemědělská.

Školský obvod Mateřské školy Radost, Rožnov 
p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. květ-
na 1701, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 
70887659 tvoří ulice:
Borová, Dolní Paseky, Drobníkova, Ha-
brová, Horská, Jahnova, Javorová, Ko-
ryčanské Paseky, Košíkářská, Kulturní 
(domy č. p. 1736-1739, 1751-1762), 
Květinová, Láz, Moravská, Na Pařenič-
kách, Oděská, Okružní, Písečná, Pod 
Chlacholovem, Polanského, Putýrky, 
Sevastopolská, Sněžná, Svazarmovská, 
Školní, Šlapetova, U Revíru, V Mokrém, 
Valašská, Volkova.

Školský obvod Mateřské školy 5. května 1527, 
Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem, 
5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoš-
těm, IČ: 70918694 tvoří ulice:
5. května (domy č. p. 289, 1013-1019, 
1505, 1521-1527, 1534-1539, 1545-
-1559), Dubková, Hradišťko, Kulturní 
(domy č. p. 1740 a 1741), Tkalcovská, 
Za Školou.                 Dušan Vrážel

vedoucí odboru školství, 
a sportu

Zápis dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání

SBĚRNÝ DVŮR 
služba pro občany 
v sobotu do 17 hodin
Je umístěn v nových prostorách 
na ulici Zuberská, za firmou REMAK

PROVOZNÍ DOBA: 
pondělí až sobota 8.00–17.00 hodin
   
KDO MŮŽE SBĚRNÝ DVŮR VYUŽÍVAT?
• Občané, kteří mají trvalý pobyt na 
území města Rožnova p. R.
• Občané, kteří mají na území města 
Rožnova pod Radhoštěm rekreační 
objekt a uhradili poplatek za odpa-
dy pro příslušný rok – nutno doložit 
u obsluhy sběrného dvoru
• Fyzické a právnické osoby mající 
na území města provozovnu. V tomto 
případě je uložení odpadu zpoplatně-
no a to dle platného ceníku
•  V případě zpětného odběru vy-
sloužilých elektrospotřebičů občan 
i podnikatel, místní i z okolních obcí

Odbor správy majetku
Rožnov pod Radhoštěm



STRANA 12 / 28. DUBNA 2017PÍŠETE S NÁMI NOVINY

Foto: archiv Denního stacionáře RadostKdyž začne být venku hezky, rádi chodíme na procházky.

Největší novinkou Denního stacio
náře se stalo, že jsme se přetransfor
movali z Centra denních služeb na 
Denní stacionář, který později do
stal jméno Radost. Na začátku roku 
se nám podařilo dokončit relaxační 
místnost Snoezelen. Lidé si zde 
mohou odpočinout, pomodlit se, 
rozjímat, nebo jsouli rozrušeni či 
smutní, bereme je sem ke zklidnění. 

Když je venku ještě zima, rádi 
tvoříme a zkoušíme nejrůznější 
výtvarné techniky. K tomu si rádi 
něco upečeme, máme oblíbený 
štrúdl nebo perník. V případě, že se 
nám do toho nechce, někdo skočí 
do cukrárny a přinese něco dobré
ho na zub. Když je krásně, tak se 
všichni vypravíme v rámci upevňo
vání společenského kontaktu do 
cukrárny na kafíčko. 

Na jaře, ale také jindy, trénujeme 
paměť, chodíme cvičit do tělocvič
ny. Ať je hezky nebo zima, jezdíme 

se podívat do Valašského muzea – 
expozice v Sušáku, což je pro nás 
dobrá reminiscenční terapie, neboť 
zde probíhají výstavy o historii regi
onu Rožnovska, jak to tady vypada
lo a co všechno se dělo.

V dubnu lidé slaví Den Země, 
my jsme jej navíc slavili ještě s li
dovou písní, a pojali jsme to jako 
zahájení letní sezony. Přišel nám 
zazpívat mužský pěvecký sbor Rož
novští ogaři a opékali jsme přitom 
venku na dvorku špekáčky.   

Když začne být venku hezky, rádi 
chodíme na procházky na náměstí, 
dáváme si osvěžující zmrzlinu a uží
váme si sluníčka v našem rozlehlém 
parku. Jestliže se nám nechce ven, 
můžeme využít prostor na dvorku 
a odpočinout si v zahradním poseze
ní pod altánkem. Také jsme vyrazili 
na kolibu na Dolních Pasekách, kte
rá se nachází v malebném prostředí 
valašské přírody. Prohlédli jsme si 

kapličku Panny Marie, postavenou 
v blízkosti koliby. 

Tento měsíc jsme využili krásné
ho počasí a vyrazili jsme do Zoo 
ZlínLešná. Rozdělili jsme se na 
skupinky a každý si zvolil trasu po
dle svých preferencí. Na konci dne 
jsme se zase sešli, projeli se vláč
kem, společně poobědvali, pořídili 
fotku a spokojení a obohacení se 
vrátili domů. 

V průběhu roku rádi oslavujeme 
různé svátky, narozeniny klientů 
nebo pracovníků. Letos oslavila vý
znamné jubileum naše nejstarší kli
entka, kterou tady máme od počát
ku fungování naší služby. Společně 
jsme poseděli na kolibě U Hutyrů 
a dali si dobrý oběd. 

V srpnu jsme užívali krásného 
počasí a několikrát uspořádali po
sezení na zahradě jedné naší klient
ky. Sedět na místě zalitém ranním 
sluncem a  užívat si krásné počasí, 

Uplynulý rok v Denním stacionáři Radost
dát si dobrou svačinku a do toho si 
něco s přáteli zazpívat, to je zkrát
ka Radost! 

Podnikli jsme také výlet na Zá
kopčí, kde je zrenovovaný památ
ník Šarloty Masarykové z roku 
1923. 

Někdy uprostřed září nás navští
vila scholička z Dolní Bečvy, která 
nám předvedla zpívané pohádkové 
pásmo o Budulínkovi. Také jsme se 
zúčastnili poutě na Hostýn.

Na začátku října se uskutečnil 
Den otevřených dveří. V letošním 
roce sice nepřišlo tolik návštěvní
ků jako loni, ale i přesto jsme si jej 
dokázali pořádně užít. Pozvali jsme 
také pracovnici Občanské poradny 
Pod křídly, která nám přednášela 
o financích  na co si mají klienti 
dávat pozor, jaké praktiky používa
jí „šmejdi“ proti seniorům a také 
něco málo o půjčkách či exekucích.  

V listopadu jsme již tradičně 
namotávali a zdobili adventní věn
ce, které se později prodávaly na 
prvním adventním koncertě v kos
tele Všech svatých v Rožnově pod 
Radhoštěm. Výtěžek koncertu byl 
věnován Charitě. 

Velmi nás zaujala také návštěva 
paní Jany Bolfové s pejsky, přede
vším její povídání a předvedení cvi
ků, které se používají v canisterapii. 

Poslední měsíc v roce jsme trávili 
hlavně přípravou na Vánoce, tréno
vali jsme koledy, nazdobili jsme stro
meček a pekli cukroví. Před svátky 
se uskutečnilo setkání s členy klu
bu Parkinson, kterému předcházel 
koncert dětí z rožnovské Základní 
školy Pod Skalkou. Koncert proběhl 
v kostele, kam nás přišel pozdravit 
i rožnovský starosta Radim Holiš, 
který všem přítomným popřál krás
né Vánoce a zdraví do nového roku. 

Zlatuše Lušovská

Na naší škole máme tři oddělení 
školní družiny, které v letošním 
roce navštěvuje přibližně devadesát 
dětí prvního stupně. Školní druži
na, jako místo aktivního odpočin
ku dětí, nabízí dětem prostor pro 
uvolnění a relaxaci po vyučování, 
kreativní seberealizaci, skupinovou 
spolupráci a komunikaci. 

I. oddělení Ježci pod vedením vy
chovatelky Pavly Kolářové je zamě
řeno na činnost nejmenších žáčků 
prvních tříd, děti zde pracují v rám
ci týdenních tematických projektů 
v provázaných činnostech, které 
volně navazují a prohlubují aktivity 
vzdělávacích programů mateřských 
škol. II. oddělení Hvězdičky s vy
chovatelkou Dájou Kopečkovou 
je uzpůsobeno pro žáčky druhých 
tříd, v činnostech je kladen důraz 
nejen na užitečnost, ale také zá
bavu, uvolnění, spontánní aktivitu 
a pohyb dětí. III. oddělení Sluníč
ka paní vychovatelky Jany Klikové 

se zaměřuje na práci s nejstaršími 
dětmi 3. a 4. tříd, které pracují 
v rámci měsíčních projektů a na ně 
navazujících týdenních tematicky 
propojených činností s mezipřed
mětovými vazbami a aktivitami 
s alternativními výchovněvzdělá
vacími prvky. Každé oddělení má 
vlastní místnost vybavenou pro 
zájmovou činnost a odpočinek dětí 
a plán činností vázaný na jednotli
vá roční období s ohledem na věk, 
schopnosti a zájmové zaměření 
dětí v daném oddělení. Kromě 
odpočinkových aktivit (motivač
ní, tvořivé, motorické, smyslové 
a didaktické hry, četba, povídaní) 
a zájmových činností (pohybové, 
výtvarné, hudební, literárnědra
matické činnosti) organizuje školní 
družina také kulturní a vzdělávací 
akce ve spolupráci s jinými výchov
něvzdělávacími a zájmovými orga
nizacemi (účast na akcích a bese
dách knihovny, akcích SVČ). 

Činnost jednotlivých oddělení 
se propojuje v pořádání kultur
něspolečenských akcí (Slavnost 
světla, Dětský karneval, Den ma
tek a Den dětí) a hravětvořivěpo
znávacích dílniček (Jablíčkohraní, 
Stromotvoření), které organizuje 
pro všechna svá oddělení. Nově 
jsme realizovali akci Jablíčkohraní 
uzavírající naši činnost v měsíci 
září, všechny děti zde měly mož
nost vyzkoušet si práci s vizovic
kým těstem, zdolat jablíčkovou 
překážkovou dráhu, zasoutěžit si 
ve vědomostní soutěži s otázka
mi na téma jablíčko a prokázat 
svou zručnost v soutěži o nejdelší 
jablíčkovou slupku. Další vytvo
řená akce završující činnost v říj
nu s názvem Stromotvoření byla 
věnována poctě stromu a vztahu 
člověka k němu. Děti si vyzkouše
ly zručnost v navlékání dřevěných 
korálkových hadů a tvořily barevné 
listové mandaly dotvářené prstový

mi barvami. Adventní náladu pro
since jsme podpořili kulturněpro
žitkovou akcí s názvem Slavnost 
světla, kde děti měly možnost pro
žít náladu příchodu a očekávání 
vánočního tajemství znovuzrození 
při průchodu spirálou, zapálením 
vlastnoručně vyrobeného světýlka 
a vynesením jej ven k symbolické
mu obdarování a poděkování sobě 
i druhým. Únorový dětský karne
val byl obohacen soutěží o nejlepší 
papírovou škrabošku, dále o taneč
ní hrátky s klaunem a soutěžní dis
ciplíny v propojení s hudbou.

V květnu nás čeká tvoření na 
Den matek, připravujeme občer
stvení a kulturní vystoupení pro 
maminky, kterým také vyrobíme 
přáníčko. Společná pouť naší dru
žinové plavby končí tematicky za
měřeným Dnem dětí se spoustou 
her a soutěžení, setkáním s rodiči 
u táborového ohně a opékáním špe
káčků.                   Bc. Jana Kliková

Na společné lodi školní družiny ZŠ Pod Skalkou
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Foto: archiv školyDěti psaly básničky o vodě a tvořily koláže.

Autismus není volba, porozumění však ano
V Poslanecké sněmovně se v pon
dělí 3. dubna uskutečnila vernisáž 
fotografické výstavy, během níž 
proběhlo udělování cen APLAUS 
2017. Záštitu nad akcí převzal po
slanec Vít Kaňkovský.

„Autismus není volba, porozu
mění ano.“

V průběhu večera byli vyhlá
šeni vítězové již 5. ročníku ceny 
APLAUS, kterou pořádá Národní 
ústav pro autismus (NAUTIS). 
Cena je určena pro toho, kdo se 
angažuje v osvětě porozumění au
tismu, pomáhá lidem s autismem, 
nebo je s ním spjat jiným způso
bem. APLAUS se vyhlašuje ve 
třech kategoriích.

Vítězi jsou všichni, přesto jsme 
museli vybrat z každé kategorie 
jednoho zástupce,“ uvedla Jana Si
rotková z NAUTISu, která udílení 
cen moderovala.

„Všichni nominovaní si zaslouží 
velký obdiv i respekt v činnosti, kte
rou vykonávají pro společnost v ob
lasti osvěty i přímé pomoci posti
ženým autismem a jejich blízkým. 
Díky patří i těm, kteří nominováni 
sice nebyli, ale dlouhodobě se an
gažují v této oblasti,“ řekl  poslanec 
Vít Kaňkovský.

Tohoto celorepublikového vy
hodnocení se účastní i naše mateř
ská škola zasláním nominací. Letos 

vání dětí se speciálními vzdělávací
mi potřebami zajímá.

V MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. 
R. jsou od roku 2004 dvě speciál
ní třídy pro děti se souběžným po
stižením více vadami a autismem 
a s vývojovými poruchami.

Děti ve speciální třídě pracují 
podle individuálního plánu a ke 
každému dítěti se přistupuje podle 
jeho potřeb. Máme zájem, aby se 
děti rychleji rozvíjely, aby dohna
ly náskok, který proti nim mají 
zdravé děti. Využíváme všeho, co 
prospívá zdárnému vývoji dítěte. 
Učíme děti sebeobsluze, samostat
nosti, pomáháme jim začleňovat 
do běžného života všemi dostup
nými formami – procházkami, vý
lety, individuálním přístupem, ná
vštěvami divadelních představení, 
koncertů, hipoterapií, canisterapií, 
relaxací ve vířivém bazénu, poby
tem v relaxační mistnosti Snoe
zelen, prací na interaktivní tabuli 
Sweetbox apod.

Pokud dítěti svým individuál
ním, speciálním a laskavým přístu
pem umožníme porozumět světu, 
který ho díky jeho handicapu cha
oticky obklopuje, je stoprocentní 
šance, že u dítěte dojde ke zlep
šení.

Dalimila Čechová
ředitelka mateřské školy

v kategorii jednotlivci – dítě či ro
diče. Rodičům Daně a Dušanovi 
Krpelíkovým bylo uděleno Čestné 
uznání APLA APLAUS pro rok 
2017.

Díky nominacím, které do Aply 
Praha pravidelně zasíláme, se zvy
šuje povědomí širší veřejnosti nejen 
o naší MŠ, ale také o městě Rožnov 
pod Radhoštěm, které se o vzdělá

Den vody na Sluníčkové škole

Naše škola se 21.–23. 3. věnovala 
společnému tématu „voda“. Světo
vý den vody byl 22. března a my 
jsme si tak s dětmi v jednotlivých 
třídách připomínali význam vody, 
její důležitosti nepostradatelnost 
pro život. Všechny děti přišly v tyto 
dny v modrém oblečení, nosily kni
hy, encyklopedie, časopisy i mno
ho plyšových zvířátek v podobě 
vodních živočichů… Každá třída si 
prožila svůj Den vody. 

Děti pracovaly ve skupinkách, 
tvořily básničky o vodě, plakáty, 

koláže, vyplňovaly pracovní listy 
i křížovky a prohlížely si rybářské 
náčiní, vše potřebné pro lov ryb. 
Nechyběly také ukázky zástupců 
živé přírody – rybička i vodní želva. 

Všechny děti Sluníčkové školy 
prokázaly úžasnou spolupráci, do
vednosti i vědomosti nejen o vod
ním světě, ale především o hodnotě 
vody. Světový den vody si celá škola 
užila s úsměvem… Odměnou dětem 
byla pochvala i sladké překvapení. 
Těšíme se na příští rok.

Gabriela Picková

TANEČNÍ SOUTĚŽNÍ SEZONA ZAČALA ÚSPĚCHEM. Soutěžní sezona pro taneční skupinu He-
art2Beat ze střediska volného času začala velice úspěšně. Dne 1. dubna 2017 se 
v Přerově konalo regionální kolo soutěže Czech Dance Masters. Naši tanečníci se 
předvedli se třemi choreografiemi, z nichž dvě se umístily na předních místech. 
Choreografie „We are Rebels“, kterou představily naše nejmladší tanečnice, získala 
krásné 2. místo. V hlavní věkové kategorii se holky umístily na 3. místě se skladbou 
„Shape of Karma“. Všichni však předvedli skvělé výkony a věříme, že se všem našim 
tanečníkům bude dařit i nadále.      Nikola Lesná, Erika Rutar Černá, SVČ
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Záměr na vyhlášení referenda, v němž by lidé vyjádřili názor na to, 
zda chtějí, nebo nechtějí v Zubří moderní multifunkční areál, ne-
prošel. Většina koaličních zastupitelů se zdržela hlasování.

O multifunkčním areálu lidé nerozhodnou

ZUBŘÍ • Souhlasíte s výstavbou 
multifunkčního areálu v Zubří 
s vnitřním bazénem pro školy 
a veřejnost, s wellness, bufetem, 
dětským koutkem, kuželnou a ven
kovním nerezovým bazénem se zá
zemím v předpokládané hodnotě 
122 milionů korun bez DPH?

Takto byla formulována otáz
ka referenda, o němž hlasovali 
zuberští zastupitelé ve čtvrtek 
13. dubna. Hlasování se uskuteč
nilo na žádost opozice, k vyhlášení 
bylo potřeba 11 z 21 hlasů. „Sešli 
jsme se proto, abychom dali prů

chod demokracii a dali možnost 
občanům, aby rozhodli, jestli chtějí 
tady to dílo, které je nějakým způ
sobem rozjeté, nebo ne,“ předeslal 
zastupitel Vlastislav Janků. 

Záměr nechat v referendu roz
hodnout místní lidi, ale neprošla. 
Pro byla především opozice, vět
šina koaličních zastupitelů se při 
hlasování zdržela.

„Jsem z toho vedle. Protože ta
ková zodpovědnost, a zdržet se hla
sování, to snad ani nemohli myslet 
vážně,“ zlobila se po zasedání za
stupitelstva obyvatelka Zubří Lud

mila Jaroňová. Podobně se vyjádřil 
také Miroslav Chytka. 

„Je vidět, že většina zastupitelů 
nechce změnit své stanovisko, chtě
jí, aby to dopadlo tak, jak si přeje 
starosta.“

„Máme v tuto chvíli pravomoc
né stavební povolení a vyhlášené 
řízení na dodavatele. Do záměru 
jsme investovali už nemalé peníze 
a nepřál bych si, aby přišly vni
več,“ reagoval starosta Lubomír 
Vaculín.

Projekt na vybudování multi
funkčního areálu počítá s rekon

strukcí koupaliště, vybudováním 
menšího krytého bazénu se sau
nou a dalšími službami, lékařské
ho domu a komunitního domu 
po seniory. Moderní komplex má 
vzniknout v sousedství fotbalové
ho hřiště namísto turistické uby
tovny a chátrajícího venkovního 
bazénu.

Právě nefungující koupaliště 
a chybějící domov pro seniory zvo
lili obyvatelé Zubří v radničním 
šetření před dvěma lety za druhý 
a třetí nejzásadnější problém, který 
město trápí.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

OBRAZY, PLASTIKY A BÁSNĚ. To vše zahr-
nuje výstava děl Jana Římského, která 
probíhá ve výstavní galerii muzea Zubří 
na Petrohradě. Navštívit ji lidé mohou 
v Galerii na Petrohradě do 7. května. 
Jan Římský, akademický sochař, který 
zemřel před pěti lety, se narodil roku 
1929. Vystudoval akademii umění 
v Praze, nejdříve pracoval na opravě 
kostelů, později byl v olomouckém 
divadle vedoucím výtvarné sekce. 
Kromě toho se věnoval vlastní tvorbě. 
„Většinou dělal sochy, ke konci, když 
mu ubývaly síly, pak maloval obrazy,“ 
řekl Jan Anlauf, vnuk umělce. Jan Řím-
ský vystavoval v zahraničí a jeho díla 
vlastní i muzeum moderního umění 
v Olomouci. V Zubří mohou návštěvníci 
zhlédnout také autorovy básně a ob-
razy z rodinné sbírky. Ty se vyznačují 
především spojením pestrých barev 
a geometrických tvarů. Díla jsou veřej-
nosti přístupná kromě pondělí a středy 
vždy od dvou hodin odpoledne.  (kus)                
                  Foto: Veronika Kusá

Beskydské pralesy jsou nejkrásnější ve smaragdovém hávu
Když ustoupí zima a koruny stro
mů v lese se oblečou do smaragdo
vého hávu, jsou beskydské pralesy 
nejkrásnější. Mezi svěžími lístky 
javorů a buků ční z hloubi lesa stat
ní mohykáni, kteří pamatují doby 
dávno  minulé. 

V místech, kde ležely kopy sně
hu, vystřídaly první posly jara fialo
vé kyčelnice, bílé mařinky a  mícha
jí pestrou paletou pralesa. Z dálky 
se ozývá bubnování strakapouda, 
který dostal své jméno podle bílé
ho pásku na hřbetě, a hlasité, hlu
boké volání „kruk“, „korrk“, patřící 
krkavcovi. Když člověk překračuje 
spadlé kmeny stromů, na nichž se 
rodí nový život, přemýšlí o tom, že 
právě bez něj se tato kouzla vytvo
řila a stále tvoří. Všichni obyvatelé 
pralesa jako by tkali společnou síť, 

kdy jedno tenké vlákno je závislé 
na druhém, aby vše zůstalo pevné 
a krásné. V jemném blátě pod pra
menem je otisk čerstvé medvědí tla
py. Je podvečer a král beskydských 
hor si hledá potravu, klid. Na malé 
opuštěné pastvině jsou vidět hvěz
dy a nad hlavou se mihne stín kří
del vzácného puštíka, sovy, jejímž 
domovem je tento les, který jako by 
v této chvílí spal… 

Život, jedinečnost, vnitřní kouz
lo jsou právě dynamickým úderem 
„srdce pralesa“. Těchto vlastností 
si sám člověk málo váží a mnohdy 
jimi pohrdá.

Ten, kdo dokáže v tichu naslou
chat přírodě, pozná v ní nekoneč
ný příběh, který plyne ruku v ruce 
s jeho příběhem…  Michal Šulgan

Kresba: Ludvík Kunc



V kategorii žen přesvěd
čivě zvítězila rožnovská 
Naďa Palacká, druhé mís

to obsadila její týmová kolegyně 
Kristýna Kubešová a třetí skončila 
domácí Michaela Veličková.

„Asi nejvíc se nám dařilo v ju
niorské kategorii. Tam naše holky 
předvedly nové, obtížnější sesta
vy a zaslouženě obsadily první tři 
místa,“ řekla trenérka rožnovských 
trampolinistek Petra Juříčková. 
Přebornicí Moravy se stala Šárka 
Vachníková, těsně za ní se umísti
la Natálie Krhutková a rožnovskou 
trojku uzavřela Nikola Giebelová. 

V kategorii nejmladších žákyň 
(ročník 2007–2009) se nejlépe 
vedlo domácí olomoucké závodnici 
Barboře Dostálové, stříbro si domů 
odnesla Lucie Juříčková a bronz 
Nikol Mikešová (obě Rožnov). Dal
ší pořadí rožnovských závodnic: 
4. G. Krhutková, 7. I. Martinkovi
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Úspěšný tým rožnovského oddílu trampolíny na přeboru Moravy. Foto: Petra Juříčková

Stojící zleva: Mgr. Stebel, Mgr. Trefil, Padalík, Ištvánech, Vala, Janíček, Drápela, p. Mičola. 
Klečící zleva: Mizera Š., Mizera B., Palát, Novák, Korger, Menšík, Vlk.            Foto: archiv školy

Pavel Machů
pavel.machu@post.cz 

Přeborem Moravy v Olo-
mouci zahájil rožnovský 
oddíl skoků na trampolíně 
novou sezonu. A z hanác-
ké metropole se nevracel 
s prázdnou. Naopak, třicítka 
jeho závodníků v kategoriích 
od nejmladšího žactva až po 
dospělé si do Rožnova od-
vezla čtrnáct medailí.

Skokané na trampolíně ovládli přebor Moravy

Ve dnech 14.–15. března 
se konalo v Plzni mist
rovství ČR středních škol 

v házené. Kategorii chlapců opět vy
hrála Střední škola informatiky, elek
trotechniky a řemesel Rožnov p. R.

SŠIEŘ porazila ve skupině 
Gymnázium Lovosice 32:14, VOŠ 
a SPŠE Žďár nad Sázavou 25:21, 

v semifinále SOUE Plzeň 36:7 
a v dramatickém finále znovu 
SPŠE Žďár n. S. 23:21.

SŠIEŘ Rožnov vyhrála mistrov
ství ČR potřetí v řadě a celkově pět
krát v historii. Nejlepším hráčem 
turnaje byl vyhlášen student SŠIEŘ 
Martin Janíček. Blahopřejeme!

Miroslav Trefil

SŠIEŘ v házené opět první Zubří doma prohrálo s Duklou
Házenkáři HC Robe Zub
ří nevyužili v úvodních 
utkáních semifinále play

off extraligy výhodu domácího 
prostředí. Před vyprodanými tribu
nami prohráli oba zápasy s praž
skou Duklou. Přitom měli pokaždé 
zpočátku navrch, jenže závěry zá
pasů patřily jejich soupeři.

 
Zubří – Dukla 28:29 (15:11)

Úvod prvního utkání patřil bran
kařům obou týmů. Jak domácí Ma
lina, tak Petržala z Dukly likvidovali 
útoky protivníka, takže skóre narůs
talo jen pozvolna. Po šesti minutách 
byl stav zápasu nerozhodný 2:2. 
Stejně vyrovnaná byla také velká 
část prvního poločasu. Domácí 
většinou dotahovali mírný náskok 
Dukly, ale necelých deset minut 
před přestávkou využili zaváhání 
hostů a šli do vedení. Nejprve Šlach
ta srovnal skóre na 10:10. Pak násle
dovala pětibranková šňůra Zubří, na 
které se podíleli Zahradníček, Hrst
ka, Zeman a Reček a domácí šli do 
šatny za stavu 15:11.

Slibný náskok si tým Robe držel 
až do 50. minuty. Po ní začal úřa
dovat nejlepší střelec Pražanů Mu
benzen. Dukla srovnala skóre na 

25:25, chvíli nato přidala další dvě 
branky a vedení už do konce utkání 
nepustila.

„V druhé půli se zranil Reček, 
který byl do té doby naším klíčovým 
hráčem. Bez něj družstvo ztratilo 
jistotu v útočné fázi,“ řekl po utká
ní trenér HC Robe Zubří Andrej 
Titkov.

 
Zubří – Dukla 20:26 (11:10)

Také  ve druhém zápase měli do
mácí zpočátku navrch. V 5. minutě 
vedli brankou Rečka 3:1 a mírný 
náskok si dokázali udržet až do pře
stávky. Zubří vedení drželo i chvíli 
po změně stran, karta se ale začala 
obracet ve 35. minutě. Dukla šla 
dopředu, její převaha rostla a v zá
věru domácí úplně přehrála. Kouči 
Zubří Titkovovi nezbylo než soupe
ře pochválit. 

„Chtěl bych pogratulovat Dukle 
k vítězství. Předvedla výborný taktic
ký výkon. Naopak nás poznamenalo 
vyloučení tahouna týmu Hrstky. 
Poděkování patří výborným zuber
ským divákům, a proto uděláme vše, 
abychom v Praze Dukle oplatili obě 
porážky a sérii vrátili na naši domácí 
palubovku,“ zhodnotil zápas trenér 
HC Robe Andrej Titkov.         (pam)

čová, 8. K. Hajdová 10. K. Dohnál
ková, 11. V. Dohnálková. 

Ve stejné věkové kategorii žáků 
(2007–2009) měl Rožnov p. R. čty
ři zástupce. Nejlépe se vedlo Luká
ši Dratvovi, který obsadil 2. místo 
a hned za ním si pro bronzovou me
daili doskákal Adam Křenek. V prv
ní desítce ještě skončili bratři Billo
vé. Štěpán byl šestý a Šimon devátý.

Silně obsazená byla kategorie žá
kyň, ročníků 2005 až 2006. I tady 
patřily první dvě příčky závodni
cím Rožnova. Zvítězila Michaela 
Juříčková, druhé místo získala 

Babette Navrátilová. Třetí byla olo
moucká Julie Richterová. Umístě
ní dalších rožnovských závodnic: 
4. E. Petřvalská, 5. A. Juříčková, 
6. T. Dratvová, 10. D. Rottrová. 

Stejná věková kategorie žáků 
(2005–2006) také přinesla zlatou 
medaili do Rožnova p. R. Zasloužil 
se o ni svým zdařilým výkonem Fi
lip Křenek, Do finále se probojoval 
i Jan Einšpígl, který se však o jistou 
medaili připravil chybou v první se
stavě a skončil tak na 7. místě. 

V kategorii starších žákyň 
(2003–2004) se nejlépe dařilo Janě 

Zrůbkové, která se stala přebornicí 
Moravy 2017, druhé místo obsadila 
Natálie Kopecká a třetí místo zís
kala Michaela Urbanová (všechny 
Rožnov p. R.). Smolný den měly 
Aneta Stanečková i Kateřina Hala
míčková, které ve svých sestavách 
chybovaly a získaly 5. a 6. místo. 

„Sezona bude pokračovat sérií 
závodů Českého poháru. Druhé 
kolo, kde se představí naši nejlepší 
skokané na trampolíně, pořádá náš 
oddíl,“ uvedla Petra Juříčková. Zá
vodit se bude v hale Základní školy 
v Dolní Bečvě v sobotu 29. dubna.



Sportovci z klubu Foos
ForLife z Rožnova pod 
Radhoštěm na mistrov

ství světa zářili. Největší turnaj 
světa pořádaný jednou za dva roky, 
kterého se zúčastnila elita repre
zentací z více než šedesáti zemí svě
ta, dopadl pro český reprezentační 
výběr a výběr sportovců z týmu Fo
osForLife úspěšně. 

Ve dnech 12.–16. dubna 2017 La
dislav Škrobák, Vojta Holub, Jakub 
Crusher Ondryáš, Ondra Chovanec, 
Radek Drda, David Navrátil s foto
grafem a kameramanem Nicolasem 
Žitníkem společnými silami repre
zentovali naši zemi na nejprestižněj
ší soutěži světa v německém Ham
burku. Během celého mistrovství 
podávali sportovci skvělé výkony. 

Mezi největší úspěchy lze řadit 2 
medaile z hlavních disciplín. Vojta 
Holub završil svou juniorskou re
prezentaci, kdy se na svém posled
ním World Cupu jako junior se stal 
MISTREM SVĚTA v jednotlivcích 
do 19 let. Juniorský národní tým 
ČR ve složení David Navrátil, Ladi
slav Škrobák, Jakub Ondryáš, On
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Foto: Nicolas ŽitníkČeský juniorský reprezentační tým složený ze sportovců z FoosForLife Team Czech Republic.
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Juniorský národní tým klubu FoosForLife z Rožnova vybojoval na 
mistrovství světa ve stolní kopané úžasné třetí  místo, když pro-
hrál za celý turnaj pouze s úřadujícími šampiony z Německa.

Stolní fotbalisté na mistrovství světa uspěli

V rožnovské restauraci U Janíků 
se začala psát historie Valašské ta
rokové ligy. Ze skromných počátků 
se karetní soutěž rozrostla na seriál 
deseti turnajů a letos pokračuje už 
9. ročníkem.

„Valašskou tarokovou ligu za
kládalo osm lidí. V současné 
době máme přihlášených více než 
sedmdesát hráčů, nejen z Rožnov

ska o okolí, ale prakticky z celé 
republiky,“ uvedl hlavní organizá
tor Valašské tarokové ligy Pavel 
Omelka.

Letošní ročník zahájil lednový 
turnaj ve Valašské Bystřici, pokra
čoval koncem února na Prostřední 
Bečvě a zatím poslední třetí turnaj 
hostila restaurace Staré časy na 
Horní Bečvě. 

„Startovalo na něm téměř pade
sát přihlášených, mezi nimi i dvě 
ženy. Mezinárodní punc celé akci 
dodali dva hráči z Polska,“ řekl 
k turnaji Pavel Omelka. 

Po čtyřhodinovém zápolení si 
cenu pro nejlepšího odnesl Jind
řich Tomášek z Bystřice pod Hos
týnem. Druhý skončil domácí taro
kář Jan Vašut a třetí byl František 

Hofírek z Ostravy. Valašská taroko
vá liga pokračuje 6. května zřejmě 
nejsilněji obsazeným turnajem ve 
Viganticích. 

„Takzvaný Vigantický Trul je 
mezi tarokáři hodně oblíbený. Od
měny pro vítěze jsou opravdu zají
mavé, takže přilákají dobré hráče 
i ze vzdálenějších regionů,“ podotkl 
Pavel Omelka.                        (pam)

dřej Chovanec, Vojta Holub pod 
vedením trenéra Radka Drdy vy
bojovali úžasné 3. místo, když pro
hráli za celý turnaj pouze s úřadu
jícími šampiony z Německa. Tyto 
úspěchy doplnil ještě Radek Drda 
s celou mužskou reprezentací, 

když se umístili na krásném 5. mís
tě a 17. místě v soutěži mužských 
dvojic i jednotlivců. Všichni hráči 
FoosForLife týmu a celé české re
prezentace předváděli mezi světo
vou elitou výborné výkony. Našemu 
týmu nechyběla chuť vítězit a bylo 

zřejmé, že šli do hry naplno a týmo
vě. Tímto bychom chtěli poděkovat 
lidem, kteří nás podporují na ces
tě za našimi sny a bez kterých by
chom nemohli reprezentovat naše 
město, region a národ a sportovní 
scénu ČR.

Valašská taroková liga pokračuje dalším ročníkem


