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Běžkaři se těší na sněhovou nadílku
Smutní, přesmutní jsou letos v zimě lyžaři. Tomáš Děcký, který upravuje běžecké stopy
ve Valašské Bystřici a okolí, v lednu se svou rolbou vůbec nevyjel. Nepamatuje, že by
se v minulých letech začínalo s lyžařskými sporty tak pozdě kvůli nedostatku sněhu.
Když se na horách vytvoří pořádná bílá
peřina, Tomáš Děcký udržuje trasy v celkové délce pětatřiceti kilometrů. Tím, že
jsou napojeny na okruhy kolem Vsackého Cábu a oblíbenou Hornovsackou
magistrálu, nabízí se lyžařům jeden z největších běžeckých areálů na Valašsku.

Tipy na běžky

Požádali jsme dlouholetého zkušeného valašskobystřického turistu a lyžaře Jaroslava Kubeše, aby čtenářům
Spektra Rožnovska popsal několik běžeckých tras.
Trasa číslo 1: V západní části Hornovsacké magistrály vede 13,5kilometrová trasa po hlavním hřebenu Vsackých Beskyd, které jsme dříve nazývali
Vsetínskými vrchy. Je nenáročná, jen
s malými výškovými rozdíly. Začíná
u chaty na Vsackém Cábu, kterou
v roce 1928 postavil Klub českých turistů. Prošla rekonstrukcí a dnes nabízí

velký výběr občerstvení. Zhruba jeden
kilometr od chaty je křižovatka turistických cest na Ptáčnici. Následuje horský
hřeben, dnes už dosti zalesněný, kolem
Lušovky, Beskydu až na Vsackou Tanečnici. Po magistrále trasa pokračuje
dále k východu směrem k velkému horskému středisku Čarták na Soláni. Za
zhlédnutí stojí i velká stylová Zvonice
s informačním centrem a výstavami valašských umělců.
Trasa číslo 2: Devítikilometrový úsek
z Valašské Bystřice na Vsackou Tanečnici je nenáročný, jen s malými úseky
mírných sjezdů. Hřebenovku, souběžnou
s Hornovsackou magistrálou, stojí za
to projet už kvůli mimořádně krásným
výhledům na Veřovské vrchy a Moravskoslezské Beskydy. Trasa vede pod
stolovou horou Heralky (Mísná), kolem
dřevěné kapličky pod Zvonovým na Hážovické Díly, kde lyžaři obyčejně zavítají
do útulné hospůdky s bohatým občerst-

vením. Posilnění a odpočatí se mohou
vrátit směrem do Valašské Bystřice, pozor však na strmý sjezd na konci trasy.
Raději se vydejte po louce při kraji lesa až
ke Společenskému domu U Pernických.
Trasa číslo 3: Od hospůdky na Hážovických Dílech lze zamířit i na čtyřkilometrovu trasu přes Rysovou na Kramolišov. Po prvním krátkém a prudkém
sjezdu následuje rekreační sjezd až
k okraji města Rožnova.
Trasa číslo 4: Devítikilometrový výlet
z Valašské Bystřice do osady Santov až
na Hajdušky. Trasa začíná u horní stanice lyžařského vleku Ski areálu Búřov.
Pak pokračuje vzhůru kolem nové panoramatické mapy pod Humencem a odpočinkovým přístřeškem Státních lesů.
Následující krátký výjezd končí u turistického rozcestníku pod Ptáčnicí. Poté se
pustíme do dlouhého a mírného sjezdu
až k příjemné hospůdce na Santově, kde
se lze občerstvit. Odtud se vydáme až
k hlavní silnici na Hajduškách. Půl kilometru odsud lze navštívit hospůdku na
Bařinách.
-JK-

Podrobná mapka lyžařských běžeckých
tras kolem Valašské Bystřice.
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V nově nastudované komedii Pod praporem něžných dam hrají (zleva sedící) Jan Závorka, Jana Majerová, Martina Mondříková, Radek Štefela a (zleva stojící) Milena Bláhová, Josef Šturma, Jaromír Veith a Miroslav Chumchal.
Foto: Pavel Románek

Chaos opět rozdává radost
Celkem 376 fanoušků zhlédlo v polovině ledna premiérové představení divadla Chaos ve Valašské Bystřici. Na
domácí scéně ochotníci hráli v sobotu
i v neděli, přitom po oba dny ve zcela
zaplněném sále Společenského domu
U Pernických. Vyprodaná hlediště je
čekala i o pár dnů později v Rožnově
a následně také v Zubří. Jak Spektru
Rožnovska prozradila Ludmila Bolfová, která ochotníkům poskytuje nápovědu, herci tak perfektně ovládají text,
že tentokrát seniorka, která od mládí
miluje divadlo a Chaos ráda doprovází,
nenapovídala vůbec a mohla pozorovat
spontánní reakci obecenstva. „Obrovské nadšení diváků svědčí o tom, že
i tentokrát Chaos nastudoval výbornou
komedii,“ dodala Ludmila Bolfová.
Hra má název Pod praporem něžných
dam a napsal ji francouzský autor Ken

 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
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Pozvánka na recitál Gabriely Demeterové

Hudba a duše Beethovena

STONOŽKOVÁ SBÍRKA PRO ZAATARÍ. Zejména bundy, kombinézy, svetry,
mikiny, čepice, rukavice a přikrývky putovaly 20. ledna armádním letadlem do
jordánského uprchlického tábora Zaatarí, kam utíkají obyvatelé Sýrie. O tento
český dar se zasloužilo hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. Do pražského meziskladu zaslala 34 napěchovaných velkých pytlů s dětským ošacením a dalšími
nezbytnými potřebami i Základní škola v Zubří. Jak pro Spektrum Rožnovska
uvedla učitelka a koordinátorka zuberského stonožkového hnutí Helena Dufková, vzhledem ke krátké pětidenní době školního sběru, navíc bez podílu charitativních organizací, děti a rodiče nashromáždili velký dar a opět ukázali, že mají
srdce na pravém místě. Zaatarí totiž nečekaně sevřely silné mrazy a syrští uprchlíci potřebovali teplé oblečení. „Děkuji všem, kteří nám tak ochotně a rychle přispěli. Celý svět změnit nemůžeme, ale každá kapka pomoci je dobrá,“ dodala
Helena Dufková.
MTA, foto: archiv Základní školy Zubří

Ludwig. V podání valašskobystřických
ochotníků ji mohou zhlédnout také
divadelní fanoušci 21. února v Zašové,
15. března ve Vidči, 16. března v Hutisku-Solanci, 22. března v Hovězí,
23. března v Horní Bečvě a 29. března
v Těškovicích. V dubnu a květnu pak
herci z Valašské Bystřice potěší milovníky divadla ve Frýdlantu nad Ostravicí, Študlově a Velkých Karlovicích.
V květnu se ještě jednou představí na
domácí scéně a v červnu rozesmějí své
příznivce v rožnovském Valašském muzeu v přírodě. Více informací na www.
divadlochaos.cz
-MTA-

S originálním projektem přijíždí na
Valašsko celosvětově uznávaná houslistka Gabriela Demeterová. V neděli
16. února vystoupí v Klubu Zubří od
18 hodin v koncertu nazvaném Ludwig
van Beethoven – Hudba a duše génia.
Slavné sonáty pro housle a klavír tohoto předního giganta světové klasické
hudby představí společně s klavíristou
Luďkem Šabakou.
V netradičním hudebním recitálu vystoupí i herec Otakar Brousek mladší,
který veřejnosti přiblíží duši a lidský
rozměr Beethovena prostřednictvím
jeho dochované soukromé korespondence.
Gabriela Demeterová, která s tímto
netradičním a u diváků oblíbeným
koncertním projektem jezdí po městech českých a moravských od května
2012, poodhaluje málo známou tvář
geniálního skladatele a výjimečného
člověka Ludwiga van Beethovena. Čím
více jeho hudbu studuje, tím více ho
zařazuje do svého repertoáru. V Zubří
mimo jiné zahraje také slavnou Kreutzerovu sonátu.
Vstupenka na koncert Gabriely Demeterové stojí 220 korun a lze si ji rezervovat na tel. 571 659 447 nebo e-mailové
adrese kultura@mesto-zubri.cz.
-LP-

Komedie valašskobystřických ochotníků ze souboru Chaos zahájila
v pátek 31. ledna letošní divadelní sezonu v Klubu. Dle informací Lenky
Přečkové, vedoucí odboru kultury
Městského úřadu v Zubří, všechny
permanentky pro rok 2014 jsou už vyprodány. Téměř 300 milovníků divadelních představení přijalo pozvání na pět
komedií. Po Chaosu se na zuberských
prknech představí 12. února herci z Divadla Radka Brzobohatého s komedií
Vyhazovači.
-MTA-

Pozvánky
 Jaroslav Jindra, fotograf, kameraman a režisér, představí ve čtvrtek
6. února v 17.30 hodin v Klubu Zubří
svůj dokumentární film Diagnóza Dakar. Diváci tak nahlédnou za oponu
nejtěžší dálkové rallye světa Sahara El
Chott rally 2012 v Tunisku a Rallye Dakar 2013 v Jižní Americe. Uvidí chvíle
závodnického štěstí, ale i pekelnou
smůlu, dramatické záběry z trati i fascinující přírodu. Vstupné je 30 korun. Po
zhlédnutí filmu Jaroslav Jindra usedne
do křesla pro hosta a bude odpovídat
na otázky.
Gabriela Demeterová.

Foto: archiv

Anketa o nejlepšího sportovce
První ročník ankety o nejlepšího sportovce v roce 2013 vyhlásilo město Zubří. Místní oddíly, kluby i jednotlivci
nominovali do ankety 37 sportovců
a kolektivů, kteří v loňském roce dosáhli
významných výsledků. Kdo vyhraje
každou ze sedmi kategorií, o tom rozhodnou občané ze Zubří i z okolí, kteří
do 14. února vyplní anketní lístky. Odevzdat je lze dvěma způsoby: prostřednictvím internetových stránek sport.
mesto-zubri.cz, kde se nachází i seznam
všech nominovaných sportovců, nebo

O divadlo je zájem

doručením vyplněného formuláře, zveřejněného v Zuberských novinách, na
podatelnu městského úřadu nebo do
Klubu či do kanceláře Sportovní haly.
Na těchto třech místech si lze anketní
lístky se jmény navržených sportovců
také vyzvednout. Hlasuje se o nejlepšího trenéra, kolektivy a také o jednotlivce z řad mládeže a dospělých, dále
o mimořádný sportovní výkon a také
o sportovní legendu. Vyhlášení výsledků
se uskuteční na galavečeru 8. března
v Klubu.
-JR-

 Druhý ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise se koná
v sobotu 15. února v zuberské Sokolovně od 9 hodin. Hraje se v kategorii
OPEN (muži, ženy). Přihlásit se lze
do 9. února e-mailem na josef.randus@
mesto-zubri.cz nebo na telefonu 725
900 767.
 Po podzimním albu fotografové ze
Zubří společně vytvářejí sérii snímků
se zimní tematikou. Více informací na
zubran.cz.
-MTA-

 571 757 051
www.mesto-zubri.cz

