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Přijatelné vstupné lákadlem na bystřický FestMaŠ
Pouhou padesátikorunu zaplatíte za vstupné, přijmete-li pozvání na festival FestMaŠ,
který se koná ve valašskobystřickém amfiteátru v sobotu 22. června od 18 hodin. Přitom se můžete těšit na opravdový hudební zážitek v podání několika kapel.
Postarají se o něj skupina Stram, Hluční
sousedé s francouzskou zpěvačkou Céline
Bossu, The Dust, Stardust Shuttle a také
na Rožnovsku tolik oblíbená taneční skupina Heart2Beat.Všichni účinkující přitom zahrají, zazpívají a zatančí pro návštěvníky valašskobystřického FestMaŠu
bez nároku na honorář.

Dárek pro Pramínek
Vyšli tak vstříc organizátorům, jimiž
jsou rodiče dětí, jež navštěvují místní
Mateřskou školu Pramínek. Ta v minulém roce oslavila své třicáté narozeniny.
„Potřebuje rekonstruovat, ale zatím
se jí nedaří sehnat potřebné finanční
prostředky,“ uvedla pro Spektrum Rožnovska Blanka Polášková, jedna z hlavních organizátorek FestMaŠu a také
maminka dvou synů, kteří mateřskou

školu navštěvují. „Budova potřebuje velkou rekonstrukci, je nám jasné, že milionové částky nejsme schopni zajistit, to
má na starost obec jakožto zřizovatel
mateřské školy. My se snažíme získat
peníze alespoň na menší opravy, vybavení apod. Rozhodli jsme se uspořádat
hudební festival a věříme, že bude narváno. Tím, že jsme zvolili cenově přijatelné vstupné, očekáváme větší účast
teenagerů a dalších příznivců hudebních
festivalů z Valašské Bystřice a širokého
okolí. Máme zajištěny velké zahradní
stany od firmy Commodum, takže nás
nerozhází ani deštivé počasí. Chystáme
bohaté občerstvení, budeme péct steaky
a grilovat voňavé domácí klobásy. S pořádáním podobných akcí máme už své
zkušenosti. Loni v prosinci jsme uskutečnili vánoční koncert. Napekli jsme

cukroví, vyzdobili sál Společenského
domu U Pernických a na dobrovolném
vstupném jsme vybrali osm tisíc korun.
Dvaceti čtyřmi tisíci korunami přispěli
místní podnikatelé a za celý výtěžek
byl mateřskou školou nakoupen nový
nábytek pro třídy Včeličky a Motýlci,“
dodala Blanka Polášková.

Rodiče jsou skvělí
Ředitelka mateřské školy Jana Hanzlíková iniciativu rodičů s radostí vítá.
Pravidelně je zvána na jejich schůzky.
„Sami si je organizují a debatují na
nich o svých dalších plánech. Tatínci
nám pomáhají s různými opravami,
například vyměnili písek v pískovišti,
prořezali stromy na školní zahradě,
připravili táborák pro Slet čarodějnic.
Maminky připraví občerstvení, napečou různé sladkosti a také skvěle zvládají organizátorskou roli při různých
akcích na podporu naší školky,“ uvedla
její ředitelka.

Tip na výlet

Vstřícné kapely
A jak se podařilo přesvědčit kapely,
aby zahrály na FestMaŠu zadarmo?
Představitel jedné z nich, Daniel
Kačer, basista kapely Stram, pro Spektrum Rožnovska uvedl: „Z Valašské Bystřice je náš bubeník Vlastimil Štefela,
jehož syn Richard do místní mateřské
školy také chodí. Tak proč bychom
dětem nepomohli? Zahrajeme klasický
begbeat i rock a představíme také pár
svých vlastních skladeb.“
Ke Stramu se přidali i další tatínci
z řad hudebníků, například Milan
Kratochvíl z Hlučných sousedů, který
navíc zajistil mladou kapelu The Dust.
Nadšení organizátoři FestMaŠu mají
více ochotných a vstřícných kamarádů,
kteří pro dobrou věc nezištně přiloží
ruku k dílu. Jak se jim hudební akce
vydaří? Přijďte se přesvědčit, pobavit
a podpořit skvělý rodičovský nápad.
-MTA-

Rozhledna na Búřově.

Foto: MTA

Od prodejny Jednoty se po červené
značce vydáme na Búřov. Nad lyžařským vlekem odbočíme vpravo a po žluté
značce dojdeme po 500 metrech na vrchol
Búřova, který se nachází 660 metrů nad
mořem. Za prohlídku stojí golfový areál,
okolí můžeme pozorovat i z místní rozhledny. Pak se vrátíme zpět na červenou
turistickou značku a pokračujeme až
k rozcestí Pod Ptáčnicí. Tam odbočíme
doprava a po žluté značce se vydáme
do malé osady se zvoničkou na Santov.
Turisté si zde obvykle odpočinou a občerství v místní hospodě. Zhruba 50 metrů od
ní je na louce pod lesem památník dvou
sovětských partyzánů – radistů. Zahynuli
zde v roce 1944 a mají hrob na hřbitově ve
Valašské Bystřici. Po žluté značce sestoupíme kolem hospodářských objektů bývalého JZD na Hajdušky. Jdeme vzhůru
po silnici kolem hospod na Bařinách
a Horalky až do středu obce Valašské Bystřice, kde turistický výlet dlouhý 14 km
zakončíme.
Jaroslav Kubeš,
Klub českých turistů Valašská Bystřice

! 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
Na bystřickém FestMaŠu vystoupí i kapela Stram, která má ve Valašské Bystřici a okolí
hodně fanoušků.
Foto: Archiv Stram
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S Ivou Bitalovou o školním dramatickém kroužku

Před premiérou zkoušíme i o víkendech
Iva Bitalová je žákyní deváté třídy v Základní škole v Zubří, má ráda hodiny tělocviku, angličtiny a češtiny, ve volném čase holduje sportu a také dramatickému
kroužku, o němž jsme si povídali.
" Proč dramatický kroužek?
V šesté třídě jsme si měli vybrat
povinně volitelný předmět. Buď ekologii
nebo dramatický kroužek, který zvítězil
u většiny třídy a také u mne. Vede ho
Kateřina Gazdová, která nás učí český
jazyk a v dramaťáku se nám věnuje nejen
v rámci školní výuky, ale i v podvečerních
hodinách. Když je před premiérou, často
zkoušíme také o víkendech.
" Společně jste nastudovali hru nazvanou Třeba změna aneb Každému svítí
hvězda. Máte za sebou čtyři květnová
představení, z nichž každé diváci odměnili několika děkovačkami. Jak dlouho
jste představení připravovali?

Vlastně od začátku školního roku.
V říjnu jsme s paní učitelkou dokončovali scénář a pak už jsme nacvičovali
jednotlivá dějství. Od února jsme zkoušeli na jevišti v zuberském klubu.
" S Lukášem Billem hraješ hlavní role.
O čem vlastně představení je?
O dvou mladých teenagerech, kteří se
dostali do nápravného zařízení. Hraji
zlodějku Ingrid, bezohlednou vůči svému
okolí. S Maxem (Lukášem Billem) se
seznámila v „pasťáku“ a oba se vydali na
velký výlet. Putovali po různých planetách
a pozorovali tamější život. Například obyvatelé planety Cirkus Kikin neznali odpočinek. Na Hippies stále tančili a užívali si
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ÚSPĚCH GYMNASTEK ZE ZUBŘÍ.
Zuzana Pernicová a Kateřina Vrátilová ze Zubří, které trénují a závodí
v estetické skupinové gymnastice za
oddíl TJ Sokol Velký Týnec, vybojovaly se svým družstvem letos na
jaře pět zlatých medailí a zajistily si
tak vítězství v letošním ESG Cupu.
Vrcholem sezony však bylo mistrovství ČR v estetické skupinové
gymnastice, které hostila sportovní
hala Euronics ve Zlíně v sobotu 25.
května. Týnecké družstvo na něm
zaslouženě vybojovalo titul mistryně České republiky v estetické
skupinové gymnastice v kategorii
10-12 let pro rok 2013. Závodnice
si z tohoto závodu odvezly zlaté
medaile a mnoho krásných cen, které
přebíraly z rukou zlínských hokejistů
v čele s Petrem Čajánkem.
Text a foto: Markéta Pernicová

Iva Bitalová a Lukáš Bill v hlavní roli.
život, na Stejnově její obyvatelé mysleli
a mluvili stejně, na Quatru hráli fotbal
rukama a přitom zpívali. Maxe s Ingrid
udivilo, že všichni se měli rádi, neubližovali si a nekradli. Dva mladí návštěvníci
z planety Země se postupně začali měnit
k lepšímu. Dokonce na planetu Plasty přinesli živou květinu, díky které se v plastovém světě zrodil nový život.

Všichni obyvatelé planety Stejnov mluví a myslí stejně. Na snímku Sára Bambuchová a Pavla Pšenicová.
Foto: Ondřej Pavlíček

" Kde budete ještě hrát?
Na hře se podílí 36 žáků šestých až devátých tříd, a dokonce dvě děti předškolního
věku. Takže možná zase v zuberském
klubu, když by třeba okolní školy z Rožnovska projevily zájem naše představení
zhlédnout. Paní učitelka Kateřina Gazdová to jistě ráda zařídí. Ale nemůže to
být 20. a 21. června, kdy jedeme do Brna,
které s Kateřinou Gazdovou navštívíme
již počtvrté. Vždy nám vybere nějaké zajímavé večerní divadelní představení a my
sledujeme profesionální herce na scéně.
Už se moc těšíme, je to pro nás vždy
inspirující!
-MTA-

Hledání ztraceného sportovního ducha
v rámci Dětského dne v Zubří se v neděli
9. června náramně vydařilo nejen díky
slunečnému počasí, ale také zásluhou
lákavého a bohatého programu.
Foto: MTA
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