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Na slovíčko s Kateřinou Fryšarovou, cimbalistkou souboru Valašenka

Můj pan učitel není vůbec přísný
ka Halamíková nebo paní Iva Mandulová, které náš kroužek vedou, řeknou, jakou
písničku mám zahrát a já se ji naučím.
" K Valašence jsi se dostala díky cimbálu nebo už dřív?
Původně jsem v ní jen tančila, už od první třídy. Tehdy jsem na cimbál ještě nehrála. S tím jsem začala až později. Letos už
jsme se souborem vystupovali na různých
místech. Třeba u příležitosti zahájení nového školního roku, na slavnostech v Hážovicích nebo Zubří. Nedávno jsme byli i na
soustředění na Soláni, kde jsme připravovali předvánoční prosincové vystoupení.
Přijďte se podívat na Valašenku v pátek
9. prosince v 17 hodin do Kulturního
domu ve Vidči. My už se moc těšíme!

Kateřina Fryšarová se s Valašenkou představila i při vystoupení na zahájení školního roku letos v září v Kulturním domě ve Vidči.
Foto: MTA
" Jak vznikl nápad, abys hrála na cimbál?
Moje babička bydlí ve Vidči vedle Josefa Cába, který umí dobře hrát na malý
cimbál. Jeho tatínek ho totiž uměl vyrábět. Josef Cáb se mé babičky zeptal, zda
bych to nechtěla s malým cimbálem zkusit. A tak jsme za mým budoucím panem
učitelem s babičkou zašly a já zjistila, že
mne to baví. A od té doby vlastně hraji.
" A jaký cimbál máš?
Malý dětský, sice nevím, kolik váží,
ale u nás doma ho každý kromě mne
unese. Mám ho v obývacím pokoji, kde
se díky malým rozměrům lehce vejde.
" Když jedeš na vystoupení s Valašenkou, kdo ti s cimbálem pomáhá?
Většinou maminka. Nástroj naložíme do auta, kam se krásně vleze. Je na

něm vlastně jen ta část na hraní a taková malá stolička.
" Je rozdíl mezi malým a velkým cimbálem?
Ten velký se špatně přenáší a má
i trošku jiný zvuk. Zato s malým cimbálem se lépe manipuluje a úplně mi
stačí. Je vlastně zmenšeninou toho
velkého, a když mě pan učitel učí, tak
i on mi to vždycky předvede na mém
malém a nijak mu to nevadí. Pokaždé si
vezme paličky a zahraje nějakou písničku a já to pak zkouším napodobovat.
Není vůbec přísný a je moc hodný.
" Jaké hraješ písničky?
Skoro všechny. Ale nejradši hraji To ta
heľpa a Eště si já pohár vína zaplatím.
Když máme ve škole nějaké vystoupení
s Valašenkou, tak mi vždycky paní učitel-
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" Jak často trénuješ?
Denně přibližně 15 minut. Hraji ještě na housle a každé úterý jezdím do
Základní umělecké školy v Rožnově pod
Radhoštěm. Chtěla bych hrát ještě na
klavír, ale domů by se nám už asi nevešel, takže zůstanu u houslí a cimbálu.
" Máš nějaké sourozence?
Dvě sestry, z nichž jedna je dvacetiletá Pavla a druhá dvaadvacetiletá Radka. Já jsem vlastně nejmladší, chodím
teprve do třetí třídy. Obě sestry hrají na
kytaru a flétnu, Pavla ještě i na housle. Všechny spolu cvičíme, když máme
hrát v neděli v kostele.
" Co tě kromě hudby ještě baví?
Jízda na koních na Hradisku.
" Brzy budou Vánoce, co si přeješ pod
stromeček?
Chtěla bych svého koně. Na Hradisku jezdím na Sofii a Zitě. A také jsem
se jednou projížděla na koni Campari
Swoosh Star a toho bych chtěla nejvíce, on je totiž z nich nejposlušnější.
K. Smutková

JAVOR NA KOPCI. Je krásný i bez listí a jeho kmen rukama obejmou dva
dospělí lidé. K dominantnímu javoru, který z Vidče odevšad vidíte západním
směrem, se 22. listopadu vydali na výšlap členové oddílu SPV videčských turistů seniorů. K osamocenému stromu došli ze Stříteže od kostela kolem rybníka
Bokšinec po pěkné nové asfaltce. Je to vylepšená cyklostezka směrem na Velkou Lhotu. Dříve tam byla nepěkná polňačka a ještě bahno. Skupinka turistů
se od javoru vydala na Střítežské Paseky k pomníku a poté cestou do Podílí na
dolní konec Vidče. A pak spokojeně domů...
Text a foto: M. Švajdová

Pozvánka
Půjdem spolu do Betléma je název
vánočního vystoupení Mateřské školy
Vidče a Malého Radhoště, které se koná
15. prosince v 17 hodin v místním kulturním domě.
-HC-

více info na: www.vidce.cz
! 571 655 010
www.vidce.cz
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Krev daroval více než osmdesátkrát
Když vigantický starosta Aleš Depta před měsícem blahopřál Robertu Vaškovi k získání Zlaté medaile za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve, v tu chvíli ještě netušil,
že za měsíc dostane od Českého svazu červeného kříže (ČSČK) další písemnou
informaci o tom, že ve Viganticích mají ještě jednoho oceněného dárce krve.
Jednačtyřicetiletý Petr Vičan obdržel
od ČSČK Zlatý kříž třetí třídy za úctyhodných osmdesát bezpříspěvkových
odběrů. Jak to dokázal? S dárcovstvím
začal v roce 1989, když jeho otci Josefovi, který měl v tu dobu za sebou již
41 bezplatných odběrů, začaly zdravotní
problémy. Syn Petr ho zastoupil. Netrvalo dlouho a od zdravotníků krevního centra ve Vsetíně získal bronzovou plaketu
za prvních deset odběrů a za ty další už
pak přebíral ocenění od Transfúzní stanice v Ostravě, kam jezdí darovat krev do
dneška. „Na odběr se většinou objednám
sám, ale někdy se stane, že mne zavolají.
Mám skupinu nula plus, zpočátku jsem
dával krev, ale později jsem přešel na

plazmu. V dárcovství pokračuji, vždyť
nikdy nevíte, kdy budete krev potřebovat
vy nebo vaši příbuzní,“ dodal P. Vičan.
Jak pro Spektrum Rožnovska uvedla
v minulých dnech Zuzana Čermáková, primářka Krevního centra Fakultní
nemocnice Ostrava, v těchto dnech Petr
Vičan absolvoval 86. odběr. „Velice si vážíme takových dárců, jelikož jsme si vědomi toho, že bez ochoty darovat krev a její
složky bychom nemohli uzdravovat pacienty a v mnoha případech tak zachránit
život. Touto cestou chceme Petru Vičanovi poděkovat a popřát mu do dalších
„odběrových let“ mnoho zdraví, rodinné
pohody a spokojenosti,“ uvedla primářka
Zuzana Čermáková.
-MTA-
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Petr Vičan (vpravo) přebírá od starosty Aleše Depty dárkový balíček s písemným
poděkováním vigantické radnice.
Foto: MTA

ZAŠOVÁ

Zašovjankami háčkovaly kytičky z bílé
příze v hodinách ručních prací, které
ve škole vedly řádové sestry z místního
kláštera. Na Valašsko se tato obdivovaná
rukodělná technika dostala až z irských
klášterů, odkud ji tamější jeptišky šířily
do Francie, Rakouska, Německa a také
do Zašové.
I v dnešní době zdobí křehké, naškrobené a vyžehlené květinky klopy svátečních sak nebo šaty do divadla a na jiné
slavnostní příležitosti. Drobná kvítka
si s oblibou vplétají do vlasů nevěsty.
Dana Trtíková má radost, že zašovská
kytička má stále mnoho obdivovatelů,
a tak s ní občas vyráží na různé rukodělné jarmarky a prodejní výstavy. Háčkuje
kopretiny, lilie, luční zvonky a další druhy něžných květinek. V předvánočním
období k nim přidává vločky a zvonky
na stromek. Všechno ve sváteční bílé
barvě, která podle Dany Trtíkové nikdy
nevyjde z módy.
Text a foto: MTA
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Zašovské kytičky nevycházejí z módy
Deset minut před dvanáctou hodinou
zazvonila u Trtíků v Zašové nečekaná
návštěva. Neznámá důchodkyně se
představila jako paní Moudrová a přijela
za Danou Trtíkovou vlakem z Tábora
s velkou prosbou, aby ji naučila háčkovat zašovské kytičky. Z cestovní kabely
vytáhla několik druhů přízí a háček. Ten
díky častému používání tak vybočoval
do jedné strany, že Daně Trtíkové bylo
jasné, že neznámá osoba přijela z druhého konce republiky opravdu kvůli kytičkám. „Naučila jsem ji vytvořit lístek,
více se stihnout nedalo, protože ve čtyři
odpoledne už přešťastná paní Moudrová usedala na vlak směřující zpátky
do Tábora,“ vzpomíná D. Trtíková na
nedávnou epizodu.
Žen, které háčkují zašovské kytičky, je dnes už málo. Dana Trtíková se
této prastaré rukodělné práci naučila
od Bohumily Ruskové, narozené roku
1910. Paní Rusková spolu s dalšími

! 571 654 848
www.vigantice.cz

" Vánoční žákovský koncert se koná ve
čtvrtek 15. prosince v 17 hodin v sále
zašovské Osvětové besedy. Chlapci a děvčata ze Zašové, Veselé a Stříteže nad
Bečvou, kteří navštěvují ZUŠ Valašské
Meziříčí, zahrají skladby barokní, klasické, jazzové či folklorní. Někteří vystupují
sólově, jiní předvedou skladbičky čtyřručně či za doprovodu jiného nástroje.
" Novou bláznivou veselohru od francouzského autora Didiera Kaminky uvádí
divadlo DIGoknu 16. prosince v 18 hodin
v sále Osvětové besedy v Zašové. Hra má
název Jen žádnou paniku aneb jak vykrást
banku. Pojednává o dvou mladých nezaměstnaných Pařížanech, kteří jsou ve
finanční tísni a dostanou bláznivý nápad.
-ZN-

! 571 634 041
www.zasova.cz
Danu Trtíkovou těší, že zašovské kytičky mají spoustu obdivovatelek.

