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VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Textilní svět Lady Valáškové

Tip na deskovou hru

Strýčkovo dědictví

Kdo rád navštěvuje jarmarky ve Valašské Bystřici, na Santově, Zubří nebo menší
hudební festivaly, textilní výrobky se značkou Mala-lama od Lady Valáškové určitě
zná. Zejména ženy většinou neodolají a pěkný textilní doplněk do bytového interiéru
si od mladé maminky dvou synů koupí.
Už v dětství malá Lada pobývala
v dědově krejčovské dílně a už tehdy ji
uchvátily látky, střihy, ale také různobrarevné hadříky. Dodnes je schovává a ani
jeden nevyhodí. Příležitostně s nimi zdobí
dekorativní polštáře, kapsáře i textilní zvířátka, s nimiž si děti tak rády hrají. Jak
uvedla pro Spektrum Rožnovska, nejvíce
ji baví kombinovat pestrobarevné látky
a vytvářet z nich zajímavé aplikace.
Lada Valášková nejdříve začala šít, plést
i háčkovat pro sebe a své chlapce, s nimiž
je ještě na mateřské dovolené. Před několika lety se zapojila do internetového
obchodu fler.cz, kde si dávají dostaveníčko lidé, kteří fandí ruční výrobě, zhotovují originální zboží a podporují kreativní
nápady. Lada Valášková, která aktuálně
v tomto e-shopu nabízí přes sto výrobků,
získává na fler.cz stále více obdivovatelek, z nichž mnohé nabídku mladé ženy
z Valašské Bystřice nejen pochválí, ale

také si originální výrobek koupí. Hodně se
líbí například polštáře z kolekce Zvěřinec,
na které jsou našívané látkové aplikace sov,
žiraf, slonů, koníků atd. Precizně vypracované jsou i textilní obaly na knížky a diáře,
vyztužené ronopastem a zdobené korálky,
flitry i strojovou výšivkou.
Prodej na místních trzích a na fler.cz je
pro mladou maminku ideální příležitostí
pro menší přivýdělek na mateřské dovolené. Jelikož však není pravidelný, hledá
paní Lada i jiné možnosti seberealizace.
A opět v textilním světě. Na českém trhu
začala zastupovat finského výrobce zajímavých a kvalitních látek s originálním
skandinávským designem a nabízí je
v internetovém obchodě scandi.cz. A protože z kamenných obchodů vymizela pestrá nabídka českých pletenin a praktických
úpletů na trička, tepláky apod., scandi
nabídku obohatila i o tyto stále oblíbené
textilie.
-MTA-

Soví motiv sluší dekorativnímu polštáři i obalu na knihu. Foto: Archiv Lady Valáškové
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POZVÁNKA NA DIVADELNÍ KOMEDII. Ochotníci z Valašské Bystřice připravují pro své domácí příznivce pestrý divadelní program, v němž účinkují
i ochotnické spolky z různých měst a obcí. V pátek 31. května v 19.30 hodin
se ve Společenském domě U Pernických představí zuberská SPONA s komediální hrou Víc než osud. Na domácím jevišti pobavila své věrné diváky již čtyřikrát. Pokaždé byl sál vyprodán.
Foto: Ondřej Pavlíček

Baba Jaga, Citrus, Jarcová a Soňa. To jsou názvy čtyř volejbalových družstev z Rožnovska, která se občas sejdou a protáhnou svá těla. Naposledy si zaskotačila s kulatým míčem v sobotu 27. dubna ve Stříteži, kde valašskobystřický tým Baba Jaga (na
snímku) skončil čtvrtý. Další turnaj příznivci volejbalu plánují na sobotu 31. srpna,
kdy se účastní memoriálu Františka Žlebčíka.
Foto: Ivan Dostál

Co se stane, když váš asketický strýček miliardář
umírá? No, přece vybírá
svého dědice. Naneštěstí
až na smrtelném loži prohlédne a zjistí, že s penězi
se žije dobře, ale hůře
umírá. U notáře proto poopraví svou
závěť následovně: Všechny mé peníze
dostane ten, kdo jako první utratí přidělených 70 liber.
Dědictví - tak se jmenuje krásně ilustrovaná karetní hra s vtipnou motivací a překvapivě novátorským herním
mechanismem. Hlavním úkolem je utratit peníze, které dostanete na začátku
hry, což je v tomto světě zábavy dost ojedinělý přístup. Povětšinou si totiž komponenty, vítězné body a jiné propriety
hráči spíše snaží schraňovat než utrácet.
Základní princip není přitom nikterak složitý, což ovšem neznamená,
že by byl hloupý a neskrýval řadu cest
vedoucích k vítězství. Velice zjednodušeně: Na začátku svého tahu si každý
zvolí kombinaci výhod (iniciativa,
braní karet apod.) pro toto kolo. Poté
hráči postupně využívají karty, které
mají na hracím plánu nebo na ruce
a snaží se tak za spotřebování akcí zbavovat peněz. Funkce karet jsou znázorněny výstižnými piktogramy. Když se
někomu podaří prohýřit všechen svůj
majetek, stává se vítězem hry a šťastným majitelem strýčkových miliard.
Dědictví je určeno lehce pokročilým
hráčům, ale zaujme určitě daleko širší
publikum. Velice zdařilou grafickou podobou, netradičním přístupem a množstvím
cest vedoucích k vítězství se z něj stane
na vašem stole opravdový hit.
Ivan Dostál
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Malířka Jana Ullrichová vystavuje na Petrohradě
Jubilejní výstava Jany Ullrichové, žijící legendy „valašské moderny“, bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 16. května v zuberském Muzeu na Petrohradě. Příznivce
umění tato dáma nepřestane udivovat svou tvorbou a krásou své osobnosti. Na letošní
výstavě v Zubří se rozhodla prezentovat díla z posledních dvaceti let a prostřednictvím
fotografií i textů zavede návštěvníka expozice hlouběji do svého uměleckého světa.

STONOŽKA PRO ZVÍKOVECKOU KYTIČKU. Šestou benefici pro Stonožku
uspořádali třetí květnový den v Klubu Zubří žáci devátého ročníku. Tentokrát se
zúčastnilo kolem 170 účinkujících. Přijela nás navštívit Běla Jensen, prezidentka
hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Mezi hosty nechyběl plk. generálního štábu
Petr Milčický a npor. Ondřej Šimčík a nrtm. Přemysl Gottwald, spolupracovníci
hnutí z CIMIC/PSYOPS v Lipníku nad Bečvou. Přivítali jsme také kamarády
a učitele ze Základní a Mateřské školy Spálené Poříčí s jejich kapelou Bengál.
Zuberské děti na podiu předvedly zpěv, tanec a gymnastická vystoupení. Diváky
pobavily také dvěma pohádkami o Lotrandovi a Zubejdě i o Mrazíkovi. Poprvé
se předvedli také předškoláci s nádherným šmoulím vystoupením. Večer pak
benefice pokračovala pro dospělé návštěvníky. Z prodeje svých výrobků a z dobrovolného vstupného jsme získali 23 601 korun. Letos poputují peníze na výstavbu
rozsáhlé pergoly pro Zvíkoveckou kytičku, domov pro mentálně postižené děti
v okrese Rokycany. Mnohé totiž trpí epilepsií, takže nemohou na otevřené slunce.
Přístřešek tento problém vyřeší.
Helena Dufková, foto: Lubomír Dufek
Obrazy Jany Ullrichové jsou často abstraktní.

Pozvánka
" Metlářský jarmark se stal spolehlivou
stálicí kulturního programu a největší
venkovní akcí, která každoročně přiláká
většinu zuberských občanů ke Klubu
Zubří. Letošní už 19. ročník bude takovou malou generálkou pro příští jubilejní dvacátý jarmark. Koná se v sobotu
25. května a o program se i letos postará
Valašský soubor písní a tanců Beskyd
a odbor kultury města Zubří. Své umění
a výtvory ukážou lidoví tvůrci v čele se
zuberskými metláři. V nabídce bude rozmanitý sortiment zboží z proutí, dřeva,
hlíny i jiných materiálů. Nebudou chy-

bět stánky s občerstvením a atrakce pro
děti. V dopoledních hodinách zahraje
Dechová hudba Zubřanka i Swing
band Zubří pod taktovkou Jindřicha
Dořičáka. Odpolední program bude tradičně patřit folkloru a lidovým tradicím.
V rámci přehlídky dětských folklorních
souborů se představí hosté z Provodova
a regionální dětské soubory z blízkého
okolí. Kácení máje, které je neodmyslitelnou součástí Metlářského jarmarku,
je připraveno na 17. hodinu. Večer
zahraje k tanci i poslechu skupina talentovaných muzikantů HTK Band. -LP-

„Jana malováním žije. Není to pro
ni zaměstnání, ale životní úděl,“ prohlásil o Janě Ullrichové akademický
malíř Ilja Hartinger. Kunsthistorička

Alena Podzemná u valašskomeziříčské
malířky oceňuje silnou a neodbytnou
touhu hledačství. „Ta se stává posedlostí, fascinujícím uhranutím a zvlášt-

Jana Ullrichová se narodila 18. ledna 1938 na Solanci pod Soláněm. Krajina rodiště ovlivnila její dřívější tvorbu, projevuje se i v nejnovějších dílech.
Vystudovala Jedenáctiletou střední školu ve Valašském Meziříčí a Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Pracovala jako
vedoucí výtvarného oboru ve Valašském Meziříčí. V roce 2012 získala Cenu
města za pedagogickou a uměleckou prezentaci. Od roku 1994 působí jako
malířka. Její tvorba se pohybuje v různých rovinách: od poetizující reality přes
imaginativní tvorbu až k abstrakci. Námětem maleb jsou jak témata klasická
(portrét, zátiší, starobylé uličky), tak i ucelené cykly, ve kterých se odráží
niterný svět autorky (Tanec koní, Růže, Krystalická krajina, Dialog tvarů
a další). Jana Ulrichová uspořádala nespočet autorských výstav.

ním druhem vratké existence, někdy
také bolestně trpké, současně však svobodné, radostné a jisté z pocitu zrodu
čehosi nového. Právě ta ohmatávaná
a vynalézaná jinakost vydatně posilo-

Jana Ullrichová.
vaná promýšlením a hravostí je hlavním atributem práce malířky,“ uvedla
známá kunsthistorička.
Návštěvníci jubilejní výstavy, která
potrvá do 16. června, se mohou těšit
na monumentální kompozice, z nichž
vyzařuje touha autorky po poznání
tajemství života a po hledání světla,
krásy a harmonie.
Lenka Přečková
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