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Ve čtvrtek 13. 12. v 16.00 hodin bude slavnostně otevřena vernisáž Vánoční výstavy, která se 
podobně jako v minulých letech uskuteční v Muzeu na Petrohradě. Nejvýraznější část 
expozice tvoří vánoční aranžmá z rukou floristek zuberského květinářství Lucida. Vstupní 
část Muzea na Petrohradě pak bude patřit výrobkům z dílny občanského sdružení Iskérka 
z Rožnova pod Radhoštěm, patchworkovým předmětům od Pavly Petřekové a vánočním 
korálkovým ozdobám Martiny Smočkové. Výstava bude doplněna reprodukcemi vánočních 
přání dětí ze ZŠ Zubří, které každoročně připravují v rámci charitativních aktivit pro 
Stonožku. Výstava je prodejní. 

Vánoční výstava se v Zubří stala nedílnou součástí kulturního programu konce roku a tradičně 
je jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších akcí v muzeu za celý rok.  

Floristika – květinářství Lucida 
Hlavní část výstavy tvoří vánoční dekorace a aranžmá z rukou floristek z květinářství Lucida. 
Celá expozice nám ukazuje, jak je možné si vánočně ozdobit naše příbytky. Na výzdobě se 
spolupodílí Jana Jaroňová, Marie Krupová, Kateřina Holišová a Kateřina Solanská. K vidění i 
případnému nákupu tak budou práce úspěšných účastnic Mistrovství ČR ve floristice – 
Děčínské kotvě. Kateřina Holišová na mistrovství získala celkové 3. místo v seniorské 
kategorii a Marie Krupová už jako nováček zabodovala mezi juniory a dosáhla rovněž na 
krásné celkové 3. místo. Za Janou Hrstková pak stojí celá řada úspěchů z let minulých a také 
pořádání a účast na akcích s floristickou tematikou. Například její přehlídka módy, účesů a 
květin DOKONALOST ELEGANCE, se v Zubří i Valašském Meziříčí dočkala řady 
opakování a vždy byla několikrát vyprodána. 

Občanské sdružení Iskérka 
Občanské sdružení Iskérka je nezisková organizace z Rožnova pod Radhoštěm. Provozuje 
Sociální centrum denních aktivit Iskérka, kde poskytuje službu sociální rehabilitaci. Služba je 
určena dospělým lidem, kteří se dostali do psychické krize vlivem své životní situace, 
zdravotního stavu, dlouhodobé absence zaměstnání, sociální izolace a dlouhodobě duševně 
nemocným, starším 18 let. Služba v centru je bezplatná. Pro veřejnost pořádá od roku 2005 
Týdny pro duševní zdraví, kterými informuje veřejnost o problematice duševně nemocných, 
snaží se bourat mýty, mylné představy a předsudky, kterými je tato problematika zatížena. 
Snaží se přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti. 



V rámci výstavy bude možnost zakoupení výrobků a přáníček vzniklých z činnosti sociální 
rehabilitace klientů v rukodílně (staré textilní techniky, tkaní na stavu, pletení, háčkování, 
výroba drobností, obalování knih), šicí dílně a tiskařské dílně (výroba přáníček). 

Co je možné na výstavě vidět a zakoupit? 

• Vánoční dekorace z rukou floristek z Květinářství Lucida  

• Přáníčka a dárkové předměty vyrobené v o. s. Iskérka (Rožnov pod Radhoštěm) 

• Výrobky z patchworku Pavly Petřekové (Zubří) 

• Vánoční korálkové ozdoby Martiny Smočkové (Zubří) 

• Vánoční přání pro Stonožku – ZŠ Zubří (neprodejné) 

Kdy a kde je výstava k vidění? 

13. – 20. prosince 2012 v Muzeu na Petrohradě (v centru obce nad květinářstvím Lucida) 
Otevřeno je každý den od 10 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin.  
Vstupné: dobrovolné 

Přílohy tiskové zprávy: 
• Plakát výstavy 

• Fotografie  - floristika květinářství Lucida 

• Fotografie  - ukázky práce o. s. Iskérka 

Kontaktní osoba: 
Lenka Přečková 
Vedoucí odboru kultury MÚ Zubří 
Klub Zubří, Hamerská 10, 756 54 Zubří 
Tel: 571 659 447, 602 483 785 
preckova@mesto-zubri.cz, 
kultura@mesto-zubri.cz 
www.mesto-zubri.cz 
 
 
 

 

  


