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Před sedmdesáti lety byl založen fotbalový klub SK Portáš
Poslední červnovou sobotu se na hřišti ve Valašské Bystřici sešli příznivci fotbalu a dalších sportů v této obci. Místní Tělovýchovná jednota Sokol zde uspořádala celodenní
oslavy u příležitosti 70. výročí založení fotbalového klubu SK Portáš. O historii sportu v
této obci jsme si povídali s jedenasedmdesátiletým Zdeňkem Michalíkem, předsedou TJ
Sokol ve Valašské Bystřici. Tuto funkci vykonává neuvěřitelných padesát let a patří tedy k
nejzasvěcenějším lidem, kteří o historii sportu ve Valašské Bystřici dovedou vyprávět.

prostředky a ani technické stroje, bylo
s pomocí státní dotace dokončeno v roce
1974. Kolem nových břehů potoka jsme
vysázeli vrbové pruty, které jsme nastříhali u přehrady Bystřička,“ zavzpomínal
Zdeněk Michalík.

Jak se začínalo

Druhé hřiště u Mraveniště

Zdeněk Michalík začal hrát fotbal v
devíti letech. Byla to doba, kdy na Valašsku přibývaly nové sportovní kluby. Historické prameny uvádějí, že již od roku
1938 se několik obětavých fotbalistů
snažilo najít vhodné místo pro hřiště.
Ve stísněném valašskobystřickém údolí
to však nebylo snadné. Někteří občané
sice vlastnili ideální pozemek o rozloze
jednoho až půldruhého hektaru, ale
prodat ho nechtěli za žádnou cenu.
Parta nadšenců nakonec našla místo
vedle potoka Bystřica. Prostor zbavila
křovin, olší, vykučovala kořeny, upravila terén a malý plácek byl na světě.
To se psal rok 1942. Fotbal získával
stále více příznivců. Jedna pamětnice
z Gumáren Zubří pro Spektrum Rožnovska zavzpomínala, jak počátkem
padesátých let jezdila s děvčaty fandit
zuberským fotbalistům na derby s valaš-

skobystřickými soupeři. Protože bylo
často zapotřebí lovit balón z potoka,
o zábavu prý bylo postaráno.
„Horší časy ale nastaly, když se Bystřica rozvodnila,“ vzpomíná Zdeněk

O dva roky později se podařilo vybudovat škvárové hřiště u turistické základny
Mraveniště. Její návštěvníci, kteří do
Valašské Bystřice jezdí hlavně o prázdni-

U příležitosti fotbalových oslav vedení tělovýchovné jednoty uspořádalo zajímavou výstavu fotografií, které zejména mladším generacím přiblížily celou 70letou historii klubu SK Portáš.
firmou na dalších 22 tisíc korun. Jsme
však rádi, že i v nepříznivé finanční situaci můžeme podle možností pokračovat
v rekonstrukci. Na hlavním hřišti jsme
vybudovali centrální zavlažování, přistavili
jsme ubytovnu, před dvěma měsíci jsme
dokončili nová sociální zařízení a zrenovovali místnost pro zápisy hráčů a rozhlas.
Peníze sháníme, kde se dá, občas pomohou sponzoři, ale vstřícnosti není tolik, jak
bývalo kdysi,“ dodal předseda Michalík.
I když bylo v den oslav 70. výročí fotbalu ve Valašské Bystřici až moc slunečno,
fanoušci na hřiště přišli a domácí hráče podpořili.

Zdeněk Michalík.

Michalík. „Při větších deštích bývalo
hřiště zaplaveno a voda několikrát
pokryla celou hrací plochu. Dokonce
i lávku nám několikrát rozdováděná
Bystřica sebrala. Při jedné z velkých
povodní, bylo to počátkem sedmdesátých let, jsem zavolal do Vsetína odborníkům na hrazení bystřin. Přijeli, vyfotili
tu zkázu, zpracovali projekt a zařídili
přemístění potoka. Celé investiční dílo,
na jehož realizaci obec neměla finanční
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nách, prostor pro fotbal a další sportovní
hry uvítali. Radost projevili i před dvěma
lety, kdy obec přispěla na zatravnění
hřiště. „Z obecní pokladny Tělovýchovná
jednota Sokol Valašská Bystřice dostává
ročně 250 tisíc korun,“ podotkl Zdeněk
Michalík, který si této finanční dotace
velmi považuje. „Všechno ale dnes stojí
hodně peněz. Vždyť jen nákup hnojiva
pro obě hřiště přijde ročně na 70 tisíc
korun, provzdušňování trávníků speciální

Nadějí jsou dorostenci
Z fotbalové historie nejraději vzpomíná na rok 2010, kdy mužské družstvo
dělilo jen krůček od první A třídy. Nyní
věří, že díky šikovným dorostencům
se muži probojují do první B třídy.
„Máme opravdu nadějné a talentované dorostence, například bratry
Macháčky, Majery a další. Díky nim se
valašskobystřickému fotbalu blýská na
lepší časy,“ uzavřel naše povídání Zdeněk Michalík.
Text a foto: MTA

Střípky z historie
" Čtyřicet členů se přihlásilo při fotbalovém náboru, který se konal 25. září 1942.
" První výkop na nově otevřeném hřišti dne 25. dubna 1943 ve 13 hodin patřil starostovi obce Josefu Ondruchovi,
který vybudování hřiště podporoval.
" Klub SK Portáš byl dne 27. dubna
1943 přijat za člena fotbalového klubu
a přidělen Župě slezské.
" Látku na první fotbalové dresy zakoupili
z vlastních prostředků Jaroslav Basel a Josef
Petružela. Zdarma je ušil Jaroslav Mikšík.
(Z knihy 350 let obce Valašská Bystřice)
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Zuberské olympijské klání ve sportu i umění
Třicáté letní olympijské hry budou zahájeny v Londýně 27. července. Mnozí z nás je
budou sledovat jen v televizi a ostatních médiích. Přímo na stadion se nedostanou a tudíž
pravou olympijskou atmosféru nezažijí. Jaké to je být nejen fanouškem, ale i přímým
účastníkem olympiády, to si v menším měřítku vyzkoušeli poslední červnovou středu školáci ze Zubří.

Skok do dálky.
Ve víceúčelovém sportovním areálu
se shromáždilo 408 žáků prvního
a druhého stupně a společně absolvovali druhý ročník Zuberských olympijských her. Ten první se uskutečnil před
čtyřmi lety. I letos byly zahájeny tradičním ceremoniálem včetně průvodu
jednotlivých družstev. Každá třída si
namalovala vlastní znak, zvolila barvu
a oblékla se do odlišných dresů.

K LÉTU PATŘÍ SPORT. S příchodem letních prázdnin je o zuberský areál sportovních a volnočasových aktivit, který se nachází u místní základní školy, zvýšený
zájem. Otevřeno je denně od 8 do 20 hodin. Areál je přístupný všem zájemcům
z města a okolí, kteří si chtějí zasportovat. Ať už jsou to děti nebo dospělí, co si
rádi protáhnou tělo. Podle informací správce Eduarda Andrýska čilý sportovní
ruch je zejména na tenisovém kurtu, za jehož pronájem hráči platí 70 korun
za hodinu. Hodinovou taxu ve výši 200 korun hradí házenkáři a další hráči
kolektivních sportů za hřiště s umělou hmotou nebo umělou trávou. Individuální
zájemci, kteří si přijdou v malém počtu zakopat s mičudou nebo zaběhat, mají
vstup zdarma, stejně jako senioři, pro něž je na hřišti instalováno patnáct posilovacích strojů. Bližší informace o službách sportovního areálu získáte na telefonu
725 490 445.
Text a ilustrační foto: MTA

Pozvánky
" Druhou soutěž seriálu Mistrovství České
republiky v obřích akrobatických modelech letadel kategorie F3M a RCAS pořádá
v sobotu 21. července na letišti v Poličné
u Valašského Meziříčí Modelářský klub
Zubří. Zahájení je v 9 hodin a vyhlášení
výsledků bude v 17 hodin. Vstupné je 50
korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.
Parkování je bezplatné.
-MTA-

Slavnostní slib
Vlajku zuberské školy nesl deváťák
Krištof Havel, nadějný házenkář
a výborný žák. Osm chlapců a děvčat z každé třídy druhého stupně se
ujalo olympijské standardy a dva školáci zapálili olympijský oheň. Všichni
sportovci včetně rozhodčích složili
slavnostní slib a ředitel základní školy
Stanislav Petružela prohlásil druhé

olympijské hry v Zubří za zahájené.
A pak už se hřiště zaplnilo aktivními
sportovci, kteří ukázali svou zdatnost.
Ti mladší se utkali v trojboji, a to
v rychlém běhu na 60 metrů, v hodu
míčkem a ve skoku do dálky. Starší
spolužáci porovnali své síly ve čtyřboji, navíc měli šplh. Sportovní část
uzavírala čtyřčlenná štafeta.
Protože olympiáda je spojením ducha
i těla, soutěžilo se ve sportovních
i nesportovních disciplínách o olympijského sportovce, slavíka, výtvarníka
i spisovatele. Zpěváci si to rozdali
v prezentaci různých hudebních žánrů,
výtvarníci kreslili svá díla a spisovatelé
napsali slohovou práci na téma olympijských her.
Zážitky z úspěšného zuberského
olympijského dne si jeho účastníci
vyprávěli i na druhý den na absolventském plese devátých ročníků. Někteří
z nich si pak poslední den školního
roku 2011/2012 odnesli ocenění vedení
školy, které své nejlepší žáky slavnostně
odměnilo za úspěšnou reprezentaci ve
sportovních i vědomostních republikových soutěžích.
Text a foto: Tomáš Mokroš

Lezeme co nejvýš, ať zvítězíme!

" V zuberském bikeparku finišují přípravy
na čtvrtý ročník adrenalinových závodů
nazvaných Hcore3 Contest4. Koná se
v sobotu 4. srpna a bude obzvláště propečený. Bikepark totiž prošel kompletní
rekonstrukcí a je na co se těšit. Bikeři se

předvedou v klasickém formátu závodu v
dirtjumpu bmx a mtb kol, následovat bude
pitbike exhibice na prvním kickeru, který
se natáhne do neuvěřitelných rozměrů.
Nebude chybět ani vystoupení street
dance a hlavně večírek v rytmu rock and
rollu, na němž se představí kapely zvučných jmen. Rovněž bude zajištěno bohaté
občerstvení.
-TK-
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