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Zápisky z vrcholu hory Tanečnice
Pěknou tradici zavedl před pěti lety čtyřiaosmdesátiletý Jaroslav Kubeš z Valašské Bystřice na nejvyšší místní hoře Tanečnici. „Nachází se ve výšce 912 metrů nad mořem a je
to kouzelné místo,“ dodává aktivní senior, který ve Valašské Bystřici žije 58 let a stále
patří k čilým členům Klubu českých turistů. Na vrcholu není rozhledna, všude kolem je
les, ale lidé sem chodí rádi a kochají se mimořádně krásnou přírodou. U vrcholové kóty
si odpočinou a někteří jako pozdrav dalším turistům postaví z kamenů mužíka. Už je jich
tu kolem padesáti.

Zážitky turistů
Jaroslav Kubeš často přemýšlel o tom,
kolik lidí vyjde až na vrchol Tanečnice.
Od hlavní turistické cesty je totiž vzdálen zhruba dvě stě metrů. Kdo z cyklistů
a turistů přijme výzvu místního směrovníku, udělá odbočku a úzkou cestičkou
si vyšlápne až k vrcholové kótě? Jaroslav
Kubeš to už dnes ví. Vždy na jaře koupí
školní sešit s tvrdými deskami, opatří ho
znakem Klubu českých turistů a odnese
pod dřevěnou stříšku na vrchol Tanečnice.
Kdo dojde až sem, většinou pár řádků do
vrcholové knihy rád zapíše. Loni tak uči-

nilo 450 milovníků valašských hor a první
zápis učinili dne 22. dubna Jiří a Anna
Burdovi z Moravského krasu: Jsme tu
v předvečer 23. výročí našeho sňatku.
Máme pěkný život a to stojí za polibek.
Všem turistům, co zde dorazí po nás,
přejeme stejně krásné zážitky. Devítiletá
Bára, tanečnice z Malého Radhoště, do
knihy zaznamenala, že na vrchol dorazila
s 68letým dědou. Cyklista z Halenkova
zase poznamenal, že i když je starý, u této
kóty je poprvé, a proto postavil dalšího
mužíka. Jirka, Míša, Naďa a pes Art ze
Studénky si sice trošku postěžovali, protože cestou zmokli a navíc padaly kroupy,

Jaroslav Kubeš ukazuje první letošní zápis v šesté vrcholové knize, v níž je nalepena i fotografie usměvavého Australana Ulricha.
Foto: MTA
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ale náladu jim nepokazily. Mnozí pisatelé
se kochají místní panenskou přírodou.
Za všechny uveďme Kupčekovy z Mostů
u Jablunkova: Rok s rokem se sešel a opět
jsme tady. Putujeme z Velkých Karlovic
do Trojanovic. Je tu krásné počasí. Slovanští Bohové, žehnejte Valašsku.
Mladý muž Martin ze Zubří využil
vrcholové knihy k seznámení s nezadanými turistkami. Uvedl i své telefonní
číslo. Zajímalo nás, zda se nějaká ozvala, a
tak jsme Martinovi zavolali. Výsledek této
netradiční seznamky je bohužel nulový.
Je ale pravdou, že Tanečnici navštívil až
koncem října, kdy už frekvence turistů
byla menší. Knihu z hory odnesla Hana
Jurčáková, dcera Jaroslava Kubeše, dne
11. prosince 2011 a učinila poslední loňský zápis: Sníh, vítr, mráz. Na Tanečnici
dorazila zima.

První letošní návštěva
Zima ještě zdaleka neskončila, když
v letošních únorových mrazech Tanečnici
navštívil mladík Ulrich J., který na Valašsko zavítal až z australského Melbourne.
Společně s přítelem Petrem K. ze Vsetína
se vydali na běžkách ze Soláně na Tanečnici. Po třídenním vydatném sněžení
nebyla běžecká stopa ještě upravená,
a tak se místy brodili hlubokým sněhem
až do půl pasu. Po vysilujícím výšlapu
však Tanečnici dobyli. Její vrchol zasypala
dvoumetrová návěj, a když nemohli pod
sněhem najít dřevěnou schránku na vrcholovou knihu, spojili se mobilním telefonem
s Hanou Jurčákovou. Místo na Cáb sjeli do
Valašské Bystřice, aby učinili letošní první
zápis do šesté vrcholové knihy: Obtížně se
šlo, ale byl to perfektní zážitek.
A kdy přibudou další zápisy? Hana
Jurčáková knihu odnese na vrchol až
ve chvíli, kdy se jaro na turisty konečně
usměje a ti se pak vydají po svých oblíbených trasách. Mimochodem, je to výzva
i pro Martina ze Zubří a další, kteří hledají nezadané turistky. Chcete-li napsat
netradiční seznamku do vrcholové knihy,
vyšlápněte si na Tanečnici co nejdříve, aby
si váš vzkaz přečetlo co nejvíce lidí! -MTA-

Hana Jurčáková s kamennými mužíky na vrcholu hory Tanečnice. Foto: J. Jurčák

Pověst o dívce z údolí Velká Brodská
Proč se hora jmenuje Tanečnice?
Když se díváte z dálky na horu, připomíná rozevlátou sukni tančící dívky.
Podle Jaroslava Kubeše se mezi obyvateli Valašské Bystřice traduje ještě
jedna pověst o této Vsacké Tanečnici.
A ta je prý pravdivá. Můžete si ji přečíst
i na tabuli umístěné přímo na vrcholu
této hory. Příběh pochází z údolí Velká
Brodská, kde v malé dřevěné chaloupce
žila se svou starou a nemocnou matkou
mladá dcera, která velice ráda tancovala. Jednou, bylo to v zimě, se na Čartáku konala sobotní zábava a dívka se
na ni těšila. Matce však nebylo dobře

Pozvánka
" Výlet na přehradu Bystřička pořádají
senioři ve středu 28. března. Odjezd
v 8.30 hodin.
-LL" Předvelikonoční jarmark se koná
v neděli 1. dubna v modlitebně Církve
bratrské ve Velké Lhotě od 9.30 hodin.
Odpoledne bude pokračovat zábava
pro děti. Výtěžek z prodejní akce bude

Dvě třetiny produkce exportujeme

" Nosným výrobním programem je stále automobilový průmysl?
Ano, tvoří 80 procent z celkové produkce. Autokoberce z Gumáren Zubří
přímo dodáváme pro výrobce vozů značek Audi, Toyota, VW, Kia, Hyundai,
DB, Subaru, PSA, BMW a Fiat. Naším
odběratelem je síť automobilek zejména
v rámci OEM zákazníků.
" Můžete to blíže vysvětlit?
Výrobky Gumáren Zubří, označované
zkratkou OEM (Original Equipment
Manufacturer), jsou originálními díly,
které automobilky montují do svých vozů
a prodávají je pak pod svou obchodní
značkou. OEM zákazníkům dodáváme
i lisovanou, vytlačovanou technickou pryž,
kterou používají v automobilových společnostech Škoda Auto, VW, Audi a Seat.
Pryžové komponenty od nás nakupují taktéž výrobci originálních dílů pro automobilový průmysl jako Valeo, Visteon, Continental, Hella a Denso. Velmi nám na této
spolupráci záleží, proto vůči stávajícím
i potenciálním zákazníkům směřujeme
veškeré síly na kooperaci při vývojových
projektech, abychom byli konkurence-

schopní. V loňském roce jsme dokončili
vývojové práce pro Audi Q3 a A3, Hyundai i30, i40, DB BR230, VW Jetta a Škoda
Popular. Díky těmto krokům jsme například pro Continental významně zvýšili
objem výroby a došlo k 90procentnímu
nárůstu prodeje oproti roku 2010 v hadicových systémech.
" Jak se vypořádáváte s nárůstem cen
vstupních surovin?
Kompenzujeme ho vyšší produktivitou
práce, získáním nových zákazníků a realizací projektů, u nichž dosáhneme vyšší
přidanou hodnotu. V letošním roce jsme
se rozhodli pro obměnu strojního zařízení
na výrobu autokoberců a pro novou technologii u vytlačované technické pryže,
od které si slibujeme vyšší konkurenceschopnost na globálním trhu. K ní nám
pomáhají i různá ocenění odborníků.
Například od Sdružení automobilového

věnován na finančně velmi náročnou
léčbu šestileté Elišky Marschavellové
z Valašské Bystřice.
-LL-
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Rozhovor s Jiřím Žáčkem, marketingovým ředitelem Gumáren Zubří:

" Jakých hospodářských výsledků
dosáhly Gumárny
Zubří v loňském
roce?
S ryze českým
kapitálem jsme
zaznamenali
desetiprocentní
meziroční nárůst
tržeb ve výši 825
milionů korun.
Do zahraničí jsme přitom loni vyvezli
dvě třetiny produkce a pokračujeme tak v
úspěšném exportu. Za jeho nárůst v letech
2009 až 2010 jsme získali v kategorii českých středních firem cenu České exportní
banky.

a dceru nechtěla pustit. Ta však, i přes
matčin zákaz, se na tancovačku vypravila. Rozzlobená matka ji vyprovázela
slovy: aby tě vzal čert, ty neposlucho.
Dívka celou noc protancovala s hezkým
a neznámým mládencem. Až k ránu si
všimla, že divně napadá na jednu nohu.
Podívala se a uviděla, že má místo jedné
boty kopyto. Lekla se a utíkala přes lesy
k domovu. Neznámý mládenec za ní.
Byl to čert. Na rozcestí pod horou ji
dohnal a roztrhal na kusy. Až na jaře
sešel sníh, dřevorubci našli cáry její
barevné sukně poházené všude po hoře.
Začali jí říkat Tanečnice.
-HJ-

průmyslu jsme obdrželi cenu Dodavatel
pro Auto roku 2012. Stalo se tak díky získanému vývojovému projektu pro krytku
předního světlometu Ford Focus. Od
společnosti Toyota Motor Europe nás
potěšilo ocenění „Management project“
za vývoj autokoberců s novým technickým řešením vizualizace jejich umístění
ve vozidlech značky Toyota.
" Gumárny Zubří se tradičně věnovaly výrobě civilních a vojenských masek.
Jak je tomu dnes?
Pokračujeme v tomto programu, který
je určen pro tuzemský a zejména zahraniční trh, v němž se orientujeme především na odběratele v arabských zemích
a Latinské Americe. V této souvislosti
bych rád zmínil nedávnou úspěšnou
akvizici pro tureckého zákazníka, pro
kterého jsme zkompletovali cca 3 000
ochranných masek.
-MTA-

Pozvánka

Poetický koncert Marty Töpferové
Zpěvačka českého původu Marta Töpferová, která od roku 1987 žije a umělecky
tvoří v USA, po šesti letech opět vystoupí
v zuberském Klubu v pátek 13. dubna
v 19 hodin. Na Valašsku tato přední světová interpretka tradiční latinsko-americké muziky zahájí své letošní evropské
turné, v rámci kterého navštíví pouze
devět měst v České republice. Doprovodí
ji basista Tomáš Liška a dva hudebníci
z Chile: Alejandro Soto Lacoste (kytara,
akordeon) a Cristian Carvacho (perkuse/
bubny, charango).
Marta Töpferová v jedenácti letech emigrovala spolu s matkou a sestrou do USA.
Jak sama uvádí, byla odříznutá od vlastní
kultury a tíhla především k přistěhovalcům. Během dospívání začala cítit velkou
spřízněnost se španělským jazykem a hlubokou náklonnost k latinskoamerické
hudbě. Návštěvníci prvního zuberského

koncertu Marty Töpferové vzpomínají
na její podmanivý, hluboký a nenapodobitelně zabarvený hlas plný něhy. Od
té doby uteklo dlouhých šest let, během
kterých se zpěvačka s českými kořeny
pravidelně objevovala na pódiích a festivalech po celém světě, kde získávala řadu
zasloužených uznání. Nyní, po dlouhých
dvaceti letech pobytu v USA, dozrál čas
a Marta Töpferová napsala a natočila
své první album s písněmi v angličtině
(The Other Shore). Nosnou částí tohoto
počinu zůstává poetické cítění, o čemž se
již mohli přesvědčit posluchači v četných
klubech v New Yorku, kde projekt Marty
Töpferové přijali velmi pozitivně. Ti,
kdo si udělají pěkný večer a navštíví její
koncert v Zubří, se mohou těšit na zcela
nový a jistě okouzlující zážitek z hudby,
jaká v těchto zeměpisných šířkách nemá
obdoby.
L. Přečková

Z redakční pošty

Ohlédnutí za vydařeným karnevalem
Tradiční dětské karnevaly v Mateřské
škole v Zubří – Sídlišti bývají velmi vydařené a nejinak tomu bylo v polovině letošního února. S dětmi jsme se opravdu moc
těšili a pečlivě chystali masky. Přivítali nás
dva krásní barevní klauni. Některým rodičům přibyla na hlavě veselá čepička, jiným
barevná kravatka, náramek či bryndáček.
Pan král nás uvedl ke stolu uvnitř prostorného, krásně vyzdobeného sálu zuberského Klubu. Hudba hrála a milé i nápadité masky vytvořily řetěz. Opravdu se
bylo na co dívat! Princezny, víly a Makové
panenky se vznášely v nadýchaných šatičkách, pirát se držel za ruce s vodníkem

Krátce

Pohled na Gumárny Zubří.

Foto: P. Czinege

" Poradnu reflexní terapie s Radkou
Dvořákovou pořádá Rodinné a mateřské
centrum Rarášek 28. března dopoledne.
Více na www.rmcrarasek-zubri.cz.

a loupežníkem, za nimi malá Šmoulinka,
čarodějnice, kocour, bubák… Děti soutěžily, tancovaly a za odměnu dostávaly
sladkosti. Do maškarního řádění jsme se
zapojili i my, rodiče. A když na někoho
padla únava, hlad a žízeň, v předsálí paní
učitelky i další zaměstnanci školky nabízeli
párky v rohlíku, zákusky, sladkosti, kávu
a další pití. Povedla se také bohatá tombola. Skoro každý lísteček skrýval alespoň
malou radost. Bavily se děti, my rodiče, ale
i babičky a všichni, kdo přišli. Děkujeme
pořadatelům a už dnes se těšíme na karneval v roce 2013!
E. Mičolová
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