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Příběh psího tuláka Rexe se šťastným koncem
Třiašedesátiletý František Mitáš se narodil na samotě u Červeného kříže. I když
bydlí v řadovkách na horním konci Valašské Bystřice, na své rodiště nedá dopustit.
Tráví tu většinu roku a cítí se zde výborně. Stará se o ovečky, které v těchto dnech
přivedly na svět pět jehňat, má tu včely a společnost mu dělají dva čtyřnozí kamarádi.
Bert a Rex. O nich je tento příběh.
Berta si jeho pán nemůže vynachválit. Je
to velký pes, má něco přes 40 kilogramů a
budí docela velký respekt. Je věrný, dobře
vychovaný, poslušný. Na rodinné osamělé
farmě tento kříženec vlčáka již dvanáct
let odvádí neocenitelnou hlídací službu.
Navíc je milým společníkem Františku
Mitášovi, s nímž tráví u Červeného kříže
většinu roku. Loni však Bert onemocněl.
Bolely ho nohy, sotva se vyplazil na dvůr
a většinou polehával. Hospodář se rozhodl, že si pořídí ještě jednoho hlídače, aby
se naučil poslušnosti a byl dobrým nástupcem, až Bert odejde do psího nebe. A tak
do Mitášova stavení loni přibyl kříženec
německého ovčáka jménem Rex. Snad
i jeho společnost pomohla Bertovi, že se
nečekaně uzdravil a s dovádivým štěnětem
vytvořili nerozlučnou psí smečku. Kamarádský, ale těžce zvladatelný Rex je psí
junák v plné síle, který nikomu a ničemu
nedá pokoj. Projít kolem černohnědého,
spíše drobnějšího dovádivého chlupáče
bez toho, aby na vás neskočil či nechytl za
některou část oděvu, je prostě nemožné.

Psí výlet
Silvestr Mikulaštík pravidelně upravuje
běžecké tratě ve Valašské Bystřici a okolí.
Jedna z tras, která vede z obce přes Díly,
Červený kříž až na Hutisko-Solanec, se
zalíbila i Rexovi a Bertovi. Brodit se metrovým sněhem, to zrovna není příjemné,
ale proč si nezaběhat po upravené bílé
stopě? Ve čtvrtek 9. února kolem desáté
hodiny po ní vyrazili směrem na Díly.
Jenže domů se kolem půl dvanácté vrátil
jen Bert. Hospodář chodil kolem stavení,
pískal, volal. Vydal se po psích stopách
Rexe hledat. Došel ke zvonici na Kyčeru
směrem na Hážovské Díly. Na rozcestí
U Obrázku podle stop poznal, že se psi
z nějakého důvodu rozdělili, což později
potvrdil i místní hajný, který psí dvojici

Zato toulavého psa zahlédl 11. února ve
svém rajonu Karel Fiurášek z Hážovic,
který pravidelně nosí lesní zvěři krmivo
do tří krmelců, o něž se na Končinách
stará. Neznámého vetřelce dva dny pozoroval, pes však byl plachý a k cizímu člověku se bál přiblížit. Až hlad ho zřejmě
donutil, že třetí den zavítal k rodinnému
domku. Podle hnědého řemínku bylo
zřejmé, že zabloudil a marně hledá svého
pána. Karel Fiurášek mobilem kontaktoval kolegu Josefa Fojtáška, který přivolal
strážníky z Městské policie v Rožnově.
Vyškolená hlídka přijela a neznámého
psa bravurně odchytla a odvezla do
útulku. Tam si však pobyl ještě další tři
dny, než ho Mitášovi v rámci své rodinné
pátrací akce objevili.

Šťastné shledání

Bert (vlevo), Rex a F. Mitáš opět spolu.
Foto: F. Mitáš junior
zahlédl jako poslední. Zatímco se Bert
vrátil po správné cestě domů, Rex se
vydal kopcem dolů zřejmě směrem na
Vigantice. A domů se nevrátil ani večer,
ani následující dny.

Pátrání v televizi
Smutek zavládl u Červeného kříže.
Syn Františka Mitáše se rozhodl hledat
pomoc na Obecním úřadě ve Viganticích. Místostarosta Pavel Gálik dokonce
zařadil fotku Rexe s doprovodným textem na informační kanál, který naladí
prostřednictvím kabelové televize místní
občané. Ti se tak dozvěděli, že hledaný
pes slyší na jméno Rex a má pouze úzký
světle hnědý obojek proti blechám. Ale
nikdo se Mitášovým neozval.
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Když František Mitáš junior v útulku
zjistil, že pes je skutečně jejich Rex, byl
šťastný. Rex tiše ležel ve svém kotci, mezi
ostatními, zoufale štěkajícími psy, a vyplašenýma očima zíral ke dveřím vedoucím
ven z útulku. „Když jsem se k němu přiblížil a promluvil, začal samou radostí běsnit po celém kotci,“ vzpomíná F. Mitáš.
„Byl velice šťastný a tak po mně skákal,
že jsem se vážně obával o svůj oděv. Vyřídil jsem formality, uvázal ho na pořádné
vodítko a rozjeli jsme se do Valašské Bystřice. Návrat Rexe do Mitášovy rodiny
u Červeného kříže byl nezapomenutelný.
Tolik psí radosti se hned tak nevidí. Jen je
mi líto, že nevíme, kdo upozornil městskou
policii na pobíhajícího psa a zasloužil se
o jeho návrat. Moc mu děkujeme,“ dodává
pro Spektrum Rožnovska F. Mitáš.

Setkání na jaře
Nebylo složité zjistit u Městské policie
v Rožnově podrobnosti. Když jsme z naší
redakce Karlu Fiuráškovi z Hážovic
zatelefonovali a sdělili, že psí tulák je už
zase mezi svými ve Valašské Bystřici, měl
radost. „Víte, nebýt strážníků, já bych si
s ním asi neporadil. Na jaře se určitě za
Rexem na Červený kříž vydám, abych se
s ním ještě jednou setkal.“
-MTA-

ČÁST VODOVODNÍHO ŘADU JE STÁLE ZAMRZLÁ. Únorové vydatné sněhové
srážky a silné mrazy způsobily občanům v Žárech a Leskovci nemalé starosti. Místní
vodovod je zde asi 15 let, letos však poprvé zamrznul. Jak potvrdil Spektru Rožnovska
valašskobystřický starosta Miroslav Martinek, bez vody tak zůstalo na 30 domů, které
byly odkázány na nouzové zásobování z cisteren. Občané postižených domácností
spolu s hasiči se snažili řad rozmrazit, ale marně. V sobotu 25. února zjišťovali, kam
až vodu protlačí proti spádu řadu. Při testovacích pracích pomáhal mimo jiné strojník
Ivan Vašek (na snímku vlevo) a člen jednotky Martin Vanduch. Zamrzlou část řadu
se nakonec úspěšně podařilo překlenout bypassem. Když není mráz, hadicí vedenou
na povrchu voda teče. Jak dále uvedl starosta Martinek, v obci zamrznul i odbočný
řad do údolí Šachetné a několik domovních přípojek po celé vesnici. Některé už jsou
opět funkční, řady bohužel dosud ne. Došlo-li k roztržení potrubí nebo armatur, to se
pozná, až mrazy povolí.
Text a foto: MTA

Sestry Šrámkovy uspěly v recitační soutěži
Sestry Jana a Michaela Šrámkovy, které
bydlí v obci Velká Lhota a navštěvují
Základní školu ve Valašské Bystřici, získaly druhé místo v okrskové recitační
soutěži, která se uskutečnila 1. března
v Rožnově pod Radhoštěm. Zatímco
desetiletá Jana se v 2. soutěžní kategorii představila básní Michala Černíka
Král a blecha, třináctiletá Michaela si
pro účast ve 3. kategorii vybrala autora

Městská policie, Rožnov p. R.
! 571 661 156
Psí útulek, Rožnov p. R.
! 603 203 380

Jaroslava Žáka a jeho poezii Študáci
versus kantoři. Obě sestry budou reprezentovat Základní školu ve Valašské
Bystřici v okresním recitačním kole
dne 21. března.
Letošní přehlídku dětských recitátorů
a recitačních kolektivů vyhlásila Artama
Praha a v našem mikroregionu ji organizuje rožnovské Středisko volného času.
-MTA-
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Fanoušci HC Gumárny Zubří tvoří sedmého hráče v zápase
tu už si pamatuji i já, vynikal třeba Martin Hrstka, který dnes hraje ve Francii,
brankář Jakub Krupa, dnešní reprezentant úspěšného slovenského prešovského
klubu. Osobně mám radost, když bývalí
hráči zavítají do Zubří a mužstvo osobně
podpoří. Třeba nedávný zápas se Sokolem Přerov se zájmem sledoval i Tomáš
Říha z 2. německé Bundesligy, v níž hraje
za SW Post Schwerin. Byl potěšen, když
jsme v tomto utkání 18. kola TipGames
extraligy rozdrtili Přerováky o jednadvacet
branek. Podruhé v sezoně jsme překročili
magickou čtyřicetigólovou hranici.

Narodil se před třemi lety, měří 185 cm a je maskotem házenkářů HC Gumárny
Zubří. Příznivci tohoto skvělého sportovního týmu na něj nedají dopustit. Když je
před zápasem, probudí se v klubové skříni a náramně ožije. Běhá po hřišti a tribuně,
skotačí, raduje se a všechny povzbuzuje. Jmenuje se Zubřík a Spektrum Rožnovska
ho požádalo o rozhovor.
" Takže patriotství zde hraje velkou roli.
Nepochybně. V každé zuberské rodině
najdete někoho, kdo je s házenou spřízněn. Ať už dříve, nebo dnes. V Zubří
je to sport číslo jedna. Vždyť hrajeme
jediní v nejvyšší celorepublikové soutěži
v rámci celého vsetínského regionu!
" Máte příznivce i ve světě?
Skvělou fanynkou je Terezka Deptová,
která nyní žije s bývalým hráčem HC
Gumárny Zubří Martinem Hrstkou ve
Francii. Příznivce máme také v Praze
a po celé republice.

" Ahoj Zubříku, pojďme si povídat
o fanoušcích.
To já rád, všichni jsou to moji dobří
kamarádi.
" Na facebooku jsme jich ve skupině
HC Gumárny Zubří napočítali téměř
čtyři stovky. To je celkem síla!
Přitom každým dnem přibývají noví.
Fanklub vznikl v roce 1993, ale zdaleka
všichni fanoušci nepoužívají internet,
takže ve skutečnosti je jich ještě více.
Vždyť házená má v Zubří 86letou tradici. Na facebooku máme zveřejněnu
fotku z utkání na hřišti u fojtství v roce
1957, kdy bojovali o mistrovské body
v české házené tehdejší velcí rivalové
– domácí Zubří a Veselí nad Moravou.
V roce 1957 se v naší obci uskutečnilo
i první mezinárodní utkání, kdy Jiskra
Zubří podlehla ASK Berlín. A za tři
roky pak poprvé vstoupila do první
ligy.

" A kolik je těch skalních, co fandí při
každém zápase?
Zhruba dvacet a ty já mám rád nejvíce. Jsou vyjmenováni na našich
webových stránkách www.hczubri.cz.
Skupinu vede Pavel Maňák a Martin
Zátorský a oba házené obětují hromadu
svého volného času. Například nyní,
když si spolu povídáme, Pavel Maňák
organizuje hromadnou jízdu vlakem na
sobotní utkání s Duklou Praha, která
v této chvíli extraligu vede a Zubří jí
šlape na paty.
" Jaké fanouškovské nástroje používáte?
Bubny vozíme na každý zápas, největší má v průměru přes jeden metr.
Ale také bubínky, trubky, chrastící
válce, řehtačky, žlutozelené vlajky
a transparenty. Naši kluci z tribuny
fandí v klubových dresech, na nichž
mají uvedeno své křestní jméno, příjmení nebo přezdívku.
" A také vymýšlíte různé povzbudivé
soutěže.
Jakub Šimurda je tiskový mluvčí
klubu a neustále krmí novinkami i naši
skupinu na facebooku. Před nedávným
zápasem s Karvinou fanoušky vyheco-

" Kteří hráči jsou v oblibě nejvíce v současné době?
Podle mne je nejvýraznější osobností,
kterou na hřišti nelze přehlédnout, pravá
spojka Martin Stržínek, kapitán mužstva.
Za hlavní pilíř týmu považuji brankáře Milana Malinu. Martina Stržínka
výborně doplňuje pravé křídlo Miroslav
Jurka a obranu skvěle jistí dvojice Tomáš
Bechný a Svatopluk Pernica. Celou hru
pěkně rozvíjí rozehrávač Ondřej Mika.

Bubeníci zuberského fanklubu.

Foto: J. Šimurda

val, aby popřemýšleli nad novými originálními vzkazy, hesly a transparenty.
Nejlepší z nich pak předali hráčům před
zápasem a řádně je tak povzbudili. Tak
se mimo jiné zrodila prima básnička od
Věrky Tovaryšové. Já vám ji teď přednesu:

" Nakolik si zuberští hráči fanoušků
váží?
Oni moc dobře vědí, že fanoušci jsou
sedmým hráčem na hřišti. Snaží se je
odměnit nejen volnými vstupenkami
na důležitá a prestižní utkání, ale po
každém zápase všechny své příznivce
jdou pozdravit a plácnou si s nimi.

Co se stát má, to se stane,
dnes to bude vyrovnané.
Hrajte srdcem, hrajte duší,
Karviná už prohru tuší.
Hodně síly, trochu potu,
Zubří hraje na jistotu.
Trenér Mika bude rád,
dva body vás budou hřát.
Karviňáky bude štvát,
že můžete klidně spát.
Takže žádné fňukání,
vždyť jste SRDCEM ZUBŘANI!

" Zuberským klubem již prošla řada
hráčských legend. Jmenuj aspoň některé.
Fanoušci hodně vpomínají na období,
kdy v roce 1996 a 1997 HC Gumárny
Zubří vyhrály první ligu. Třeba na Jirku
Mičolu, který je dnes asistentem trenéra
našeho A mužstva. Nebo na Andreje
Titkova, současného trenéra mladých
házenkářů v Zubří. A také na Petra Hrachovce, který nyní trénuje první ligu ve
Švýcarsku. V další házenkářské generaci,

" Škoda, že v nedávném zápase se
Sportingem Lisabon vám chyběl jediný
gól k postupu do čtvrtfinále evropského
Challenge cupu.
Před utkáním se hráči i fanoušci ze
Zubří šli projít lisabonským parkem.
Zastavili se u kašny, v níž plavaly rybky.
Jednu hráč Ondřej Mika vylovil a pošeptal jí přání, abychom nad Lisabonem
vyhráli. Rybka mu prosbu splnila. Zvítězili jsme, jenže k postupu chyběl jeden
gól! Ten sice padl v poslední vteřině
zápasu, ale rozhodčí ho neuznali. Prožívali jsme obrovské drama, vždyť i v českých médiích se psalo, že to byl regulérní
gól. Dodnes cítím hořkou pachuť křivdy.
Snad budeme mít v příštím Challenge
cupu více štěstí.
-MTA-
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