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Adam Fister má pro karate talent
Na první pohled se jeví jako bázlivý chlapec, opak je ale pravdou. Ve svých dvanácti
letech je Adam Fister z Valašské Bystřice druhým vicemistrem Evropy v karate, konkrétně v disciplíně kata. Vlastní také několik národních pohárů a město Valašské
Meziříčí jej vyhlásilo nejlepším sportovcem roku 2012.
Jak se Adam k takovému sportu dostal?
O karate se začal zajímat v šesti letech.
Sám. Chtěl ho vyzkoušet. Brzy ale zjistil,
že nejde jen o bojování, ale i namáhavé
cvičení. „Na chvíli mě to přestalo bavit.
Díky podpoře rodičů jsem to ale nevzdal
a pokračuji. Trénuji v Akademii tradičního karate ve Valašském Meziříčí, kde
vyučují trenéři z národní reprezentace.
Techniky cvičení mají v malíčku, proto
také často dělají rozhodčí na různých
závodech,“ uvedl Adam.

Adam Fister.

Zvolil si disciplínu, která se přesně
nazývá kata. „Jedná se o sestavu bojových
cviků, při kterých si pouze představujeme,
že se soupeř nachází před námi,“ vysvětlil Adam. „Na mistrovstvích dva soupeři
střídavě předvádí jednotlivé cviky, jejichž
provedení hodnotí rozhodčí,“ objasňuje
dvanáctiletý karatista a podotkne, že se
věnuje i kumite. Oč se jedná? O zápas
dvou cvičících proti sobě. Nelze si při něm
ublížit. Někdy soutěžíme i ve skupinových
disciplínách, ale častěji jednotlivě.“

Foto: archiv Akademie tradičního karate Valašské Meziříčí
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Adam vlastní hnědý pásek z karate. Vyšší
je už jen černý, poté následují tzv. dany
a těch lze získat celkem deset. Tyto technické stupně hodnotí výkonnost, zdatnost
a celkový postup závodníka. Podle Adama
se dá mnoho zkušeností nasbírat na seminářích a víkendových soustředěních. Trénují na nich děti a dospělí společně, jsou
rozřazeni podle výkonnostních pásků.
„Těchto seminářů se účastní zahraniční
trenéři z Polska, ale například i z Ameriky a Izraele. Mým největším vzorem je
však Radek Januš, jeden z mých trenérů,“
dodal nadějný sportovec.
„Adam byl již od malička velký talent
a vzhlížejí k němu právě ti nejmenší karatisté, kteří v Akademii začínají trénovat
od pěti let,“ uvedl pro Spektrum Rožnovska Radek Januš z Akademie tradičního
karate ve Valašském Meziříčí. „Jenže
talent není vše a v určitém věku už k dobrým výkonům nestačí. Adam pravidelně
trénuje několikrát týdně. Samozřejmě
s velkou podporou rodičů, bez které karate
na špičkové úrovni dělat ani nejde. Velmi
se těším, až bude Adamovi šestnáct a stane
se součástí mladší reprezentace České
republiky, která se již účastní evropských
i světových špičkových závodů,“ dodal
Radek Januš, který věří, že jeho svěřenec
z Valašské Bystřice si své pevné místo
v reprezentaci České republiky najde.
Před každým vystoupením v soutěži se
Adam musí pořádně rozcvičit, aby neměl
ztuhlé tělo a svým výkonem dokázal
rozhodčí co nejvíce přesvědčit. Nejvíce
závod prožíval při Evropském poháru
v Polsku, protože všechno natáčela televize. „A to nebylo vůbec příjemné,“ podotkl Adam, který ještě donedávna soutěžil
za mladší žáky. Nyní již reprezentuje Českou republiku v kategorii žáků starších.
Velké podpory se mu dostává také od
kamarádů a učitelů ze Základní školy ve
Valašské Bystřici. Všichni jsou nadšeni,
když donese ukázat medaili. Zda ji přiveze
i z dětského Mistrovství Evropy v Anglii,
kam odletěl 18. října, nebylo do redakční
uzávěrky známo.
Iveta Křenková

Restaurace U Machýčků již tradičně patří k místům, kam se tarokáři z Valašska
rádi sjíždějí.

Tarokáři hráli u Machýčků
Osmatřicet hráčů se sjelo do Valašské
Bystřice, kde v sobotu 12. října v restauraci U Machýčků odehráli osmé kolo
šestého ročníku Valašské tarokové ligy.
Mezi přítomnými, kteří do malebné
obce na Valašsku zavítali z Rožnovska,
Vsetínska a Zlínska, si zahrály taroky
i dvě ženy: Anna Neumannová z Vigantic a Pavla Husáková z Troubek u Přerova. Po velkém boji zvítězil Jan Děcký
z Horní Bečvy, druhý byl František Pobo-

řil z Rožnova a třetí Jiří Bártek ze Zlína,
který zatím po osmi kolech Valašské tarokové ligy 2013 vede. Zdaleka však není
ještě rozhodnuto. Deváté kolo se hraje
28. října v Horní Bečvě a 7. prosince se
tarokáři opět sejdou ve valašskobystřické
restauraci U Machýčků, kde zároveň
budou vyhlášeni nejlepší hráči letošního
roku. Podrobné informace o průběžných
výsledcích jsou zveřejněny na www.
taroky.cz.
Text a foto: MTA

Pozvánka na divadelní komedii
" Chcete se výborně pobavit a náramně
odreagovat? V tom případě přijměte
pozvání na komedii plnou písniček, kterou do Valašské Bystřice přijedou zahrát
členové divadelního souboru Berani
z Těškovic. Představení nazvali Co eště
nevíte, v hospodě se dovíte. Pro své
diváky připravili scénky o sousedských
vztazích, o lidských povahách a zejména
o pomluvách a klevetách, které na venkově panují. Těškovičtí ochotníci přije-

dou do Valašské Bystřice 9. listopadu
a jejich představení ve Společenském
domě U Pernických začíná v 17 hodin.
Předprodej vstupenek v prodejně Gabriela, tel. 728 937 774.
-CHA-

! 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
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Valašsko očima rožnovských malířů
To naše krásné Valašsko už popsali celé,
buď naši básníci, nebo spisovatelé.
Tomu, kdo tady ale denně žije,
netřeba prózy, ani té poezie.
Dokonce i obraz tam někde ve výklenku
jenom imituje krásu, co nás obklopuje
venku.
Autorem veršů je Jaroslav Kaňát,
který společně s Vladimírem Bartoškem, Janem Zůbkem a Štěpánem Krhutem vystavuje své obrazy v zuberském
Muzeu Na Petrohradě. Jak zaznělo na
vernisáži dne 17. října, tento čtyřlístek
rožnovských výtvarníků spojuje láska
k valašské krajině. Ta se také stala hlavním tématem výstavy, která účastníky
vernisáže mile potěšila. Veřejnosti je
přístupna do 10. listopadu, vždy od 14
do 17 hodin. V pondělí je zavřeno.
MTA, foto 2x: Pavel Czinege
Vernisáže se zúčastnili i její hlavní protagonisté: zleva Štěpán Krhut, Vladimír
Bartošek, Jan Zůbek a Jaroslav Kaňát.

Pozvánky
" Společný koncert Vladimíra Kerndla
s kapelou Swing band Zubří se koná
v pátek 25. října od 18 hodin v Klubu.
Vstupné je 180 korun.
" Alternativní přístupy v medicíně
jsou tématem druhé přednášky Akademie třetího věku. Do křesla pro hosta
v Klubu usedne ve čtvrtek 7. listopadu
od 17.30 hodin Radka Dvořáková.
Vstupné je 30 korun, lze si zakoupit
permanentku na devět přednášek za
150 korun.

Starobylé dřevěnice od Jaroslava Kaňáta.

" První ročník Zuberské amatérské
ligy v kuželkách odstartuje v listopadu
v místní kuželně. Jak informuje zubran.
cz, do soutěže tříčlenných smíšených
družstev se mohou zapojit všichni neregistrovaní hráči starší 15 let, kteří nepůsobí v žádném jiném kuželkářském
oddíle v České republice. Na závěr ligy
se uskuteční turnaj TOP 12.
-AM-

NEDĚLNÍ HODINY ZPĚVU. Třináct děvčat a chlapců v neděli dopoledne přichází na zuberskou faru za písničkou. Pravidelně si zde v tento sváteční den
od devíti do desíti hodin prozpěvují s Marií Křenkovou, absolventkou ostravské konzervatoře. Nejmladší Aničce Petřekové jsou tři roky a nejstarší Káje
Macháčkové je dvanáct. Děti znají spoustu křesťanských písniček, převážně od
současných autorů, ale společně si zanotují i další oblíbené zhudebněné texty.
Třeba od Jaroslava Uhlíře, který za posledních 40 let ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem složil desítky hitů. Některé z nich zazpívá v zuberském Klubu
ve středu 30. října od 18 hodin. Na jeho koncert se těší i třináct svěřenců Marie
Křenkové. Společně s Jaroslavem Uhlířem si totiž zazpívají závěrečnou píseň
koncertu Stromy. A aby dětské hlásky bylo pořádně slyšet až do poslední řady
sálu, s malými Zubřany vystoupí také 19 dětí z Hutiska-Solance.
Text a foto: MTA

Krátce
" Informační portál www.zubran.
cz, který vytvořil Aleš Měrka se svým
týmem, se těší velké čtenářské oblibě.
Na internetu byl spuštěn 20. srpna
a 15. října už zaevidoval desetitisícího návštěvníka. Tvůrci webu přinášejí aktuální informace z kulturního,
sportovního a společenského života
města. Mimo jiné zveřejňují i zpravo-

dajství ze Zubří ze Spektra Rožnovska.
-MTA-

! 571 757 051
www.mesto-zubri.cz

