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Další číslo 
Holešovska vyjde 
ve čtvrtek 4. září

Holešov (rr) -  Celkem devětadvacet pořadů, stovka účinkujících 
a zájem médií i publika - i tak by se dal charakterizovat v pořadí už osmý 
ročník festivalu Týden židovské kultury, který proběhl ve dnech 27. čer-
vence až 2. srpna.

Festival nabídl třicet pořadů a stovky účinkujících

„Myslím, že letošní ročník posunul tento festival o něja-
kou tu příčku nahoru. Byl organizačně nejsložitější, ale zato 
programově pestřejší,“ zhodnotil letošní přehlídku židovské 
kultury umělecký ředitel festivalu Jiří Zapletal.

Ze známých osobností přijeli do Holešova například  
Arnošt Lustig, Ester Kočičková, Alexandr Shonert, Eva Horká, 
Karol Efraim Sidon, Jiří a Dominika Hoškovi. Na snímcích 
prostějovský taneční soubor Rut a černý Američan Bert Lind-
sey, který zazpíval jako host a část festivalu si zaznamenával 
na kameru. Více o festivalu uvnitř vydání.

Co vy na to, 
pane starosto?

Vjezd na nově vy-
budovanou komunikaci 
za oborou měl být podle 
původních předpokladů 
osazen uzamykatelnou 
závorou a klíče od ní 
měli dostat také maji-
telé zahrad a garáží 
v této lokalitě. Nakonec 
se tak nestalo a pohyb 
po cyklostezce spojující 
Holešov s Dobroticemi 
upravuje dopravní znač-
ka Zákaz vjezdu motorových vozidel s výjimkou 
těch, kteří mají povolení, a průjezdu do Dobrotic 
brání závora na konci zámecké obory. Proč tedy 
lidé nedostali klíče od závory? Co vy na to, pane 
starosto?

„Skutečně jsme původně slíbili, že lidé klíče 
od závory dostanou. Nakonec ale u nás převážila oba-
va z toho, že by závora často zůstávala otevřená. 

Dokončení na str. 3 

Kdo může na cestu za oborou?

Holešov - V letošním roce přistoupila řím-
skokatolická farnost k další etapě oprav kostela 
sv. Anny v Holešově. Vlivem zatékání je severní 
a západní část kostela značně vlhká, což má 
vliv i na interiér kostela. Barokní oltáře se pod 
vlivem vlhkosti začínají rozpadat. Dříve než se 
přistoupí k restaurování bočních oltářů, které 
jsou v havarijním stavu, je nutné se nejprve 
vypořádat s vlhkostí.

Holešovská fara 
ve spolupráci s měs-
tem Holešov, jako 
již tomu bylo dříve, 
podala na Zlínský 
kraj žádost o dotaci 
z Programu regene-
race městských pa-
mátkových rezervací 
a městských památ-
kových zón 2008. 
Ten zařadil žádost 
o dotaci na opravu 
této kulturní památky 
do svého Programu 

Na kostele sv. Anny probíhají další opravy
a na odvlhčení kostela sv. Anny z výše uvede-
ného Programu přiznal římskokatolické farnosti 
částku ve výši 123 501 Kč. Město Holešov při-
spěje na realizaci opravy částkou 35 300 Kč. 
Římskokatolická farnost Holešov jako vlastník 
kulturní památky uhradí podíl ve výši 22 734 Kč 
včetně nákladů vynaložených na případné ví-
cepráce.

Dokončení na str. 3

v budově horního obchodu

• trojnásobná destilace zaručuje 
 vysokou kvalitu

• příjem objednávek 602 619 522 
 nebo na adrese Přílepy 236, 
 769 01 Holešov

Pálenice Přílepy
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Komunitní plánování 
sociálních služeb města Holešova

V minulých článcích o komunitním pláno-
vání sociálních služeb města Holešova jsme 
informovali o výsledcích dotazníkové akce 
pracovní skupiny mládež a pracovní skupiny 
zdravotně postižení. V dnešním vydání vás se-
známíme s výsledky dotazníkové akce pracovní 
skupiny senioři.

V měsíci dubnu 2008 proběhlo dotazníko-
vé šetření určené pro seniory města Holešova 
a přilehlých obcí. V květnu 2008 pak proběhlo 
jeho vyhodnocení. Osloveno bylo 79 respon-
dentů, 21 mužů a 58 žen, nejvíce dotázaných 
byli lidé věkové kategorie nad 70 let. Za pomoci 
dotazníku jsme zjišťovali, jaké služby cílová 
skupina užívá, jak jsou spokojeni s rozsahem 
a kvalitou dosavadních poskytovaných služeb, 
které služby jim scházejí apod.

Z vyhodnocení dotazníku vzešly násle-
dující priority:
• hospic
• domov pro seniory

Jak hodnotí sociální služby senioři

• domov se zvláštním režimem
• středisko s volnočasovými aktivitami pro 

seniory
• občanská poradna (bezplatné sociálně-právní 

poradenství)
• Současnou kvalitu a dostupnost sociálních 

služeb pro seniory v Holešově většina hodnotí 
jako dobrou a uspokojivou. Nejvíce využíva-
nými službami jsou: Klub důchodců měs-
ta Holešova, pečovatelská služba, bydlení 
v domě s pečovatelskou službou a využívání 
služeb Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Holešov. Nejvíce informací o možnos-
tech zajištění sociálních služeb obyvatelé 
získávají z tisku „Holešovsko“.

Výsledky dotazníkové akce budou dále 
sloužit ke zpracování komunitního - středně-
dobého plánu města Holešova.

V případě zájmu můžete nahlédnout 
do kompletního vyhodnocení dotazníku, případ-
né poznatky či připomínky uplatníte na Měst-
ském úřadě Holešov, Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, Tovární 1407 u koordinátorky 
komunitního plánování sociálních služeb.

Tímto děkujeme všem, kteří se jakkoliv 
podíleli na zpracování dotazníku, i občanům 
města za jeho vyplnění.

Město Holešov v roce 2006 schválilo a za-
hájilo proces komunitního plánování sociálních 
služeb města Holešova. 

Jako výsledek společného procesu plánová-
ní sítě sociálních služeb ve městě Holešově vznikl 
1. návrh Komunitního plánu města Holešova. 
Při jeho tvorbě byl respektován princip „triády“, 
tedy zastoupení zadavatelů (město Holešov), 
poskytovatelů sociálních služeb (Centrum pro 
seniory, Charita Holešov aj.) a uživatelů (občanů 
využívajících tyto služby). Tento návrh je pracovní 
verzí Komunitního plánu města Holešova, určený 
k připomínkování cílovým skupinám i veřejnosti. 

Komunitní plán by měl během období 2009 
- 2011 rozvíjet síť sociálních služeb tak, aby 
odpovídala místním podmínkám, specifikům 
a potřebám našich občanů. 

Pokud máte zájem si tento návrh prostudo-
vat či jej připomínkovat, najdete jej na Městském 
úřadě, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 
Tovární ul. 1475 u koordinátorky komunitního 
plánování Petry Hradilové, DiS. Návrh rovněž 
naleznete na webových stránkách města Hole-
šova. Návrh Komunitního plánu sociálních služeb 
města můžete připomínkovat do 31. 8. 2008.

(ph)

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Deset tisíc korun dostane 
od města Holešova Kontaktní a po-
radenské centrum PLUS Oblastní 
charity Kroměříž na protidrogovou 
prevenci. Rozhodla o tom Rada 
města Holešova.

Kontaktní a poradenské cent-
rum PLUS je zařízení, které v rám-
ci terciární protidrogové prevence 
poskytuje služby uživatelům drog 
a osobám jim blízkým. Jedná se 

Město podpořilo protidrogový program
o jediné zařízení svého druhu v okre-
se Kroměříž vykonávající činnost již 
od roku 1999. Centrum se zaměřuje 
na poskytování služeb drogovým 
uživatelům zneužívajícím nealkoho-
lové drogy, jejich rodinám či blízkým. 
Klienty střediska jsou drogoví uživa-
telé aplikující si drogu injekčně a dále 
i ti, kteří s těmito lidmi žijí nebo jsou 
s nimi v kontaktu - rodiče, jiní rodinní 
příslušníci, přátelé, partneři. 

Doložené náklady K cent-
ra PLUS, spojené s terénní prací 
„streetworkera“ v Holešově za rok 
2007 byly ve výši 38 315 Kč, celkový 
počet klientů dosáhl čísla 43. Jedná 
se o klienty  hlášené k trvalému po-
bytu v Holešově nebo se v Holešově 
zdržující. Z nich je 28 mužů a 15 žen, 
jejichž průměrný věk je 25 let. Zá-
kladní drogou je ve 39 případech per-
vitin, ve dvou případech pak opium 
a ve dvou případech marihuana. 

V rámci výměnného programu 
bylo v Holešově vydáno 5 829 kusů 
jednorázových injekčních stříkaček. 
Ve třech případech využili rodiče 
osobní návštěvy pracovníků K cen-
tra v Holešově a jejich odborného 
poradenství. 

Ve městě působí pracovník 
K centra PLUS přímo v terénu 
každé pondělí od 15.30 do 17.30 
hodin.  Od 17.30 do 18.30 hodin 

se pak zdržuje na vyhrazeném 
pracovišti v místní pobočce Cha-
rity na náměstí Sv. Anny č. 1029. 
Zde provádí jednak výměnný pro-
gram a také odbornou konzultač-
ní a poradenskou činnost.

Příspěvek ze strany města bude 
použitý na úhradu nákladů spojených 
s terénní prací, konkrétně na nákup 
zdravotnického materiálu, testů 
na vyšetření HIV a hep. B a C, likvi-
daci infekčního materiálu a na nákup 
pohonných hmot. Z této částky nebu-
dou hrazeny mzdové náklady.

Žádost o přidělení finanční dota-
ce pro Kontaktní centrum PLUS pro-
jednala Komise pro řešení drogové 
problematiky města Holešov a doporu-
čila ji ke schválení. Komise poukázala 
zejména na fungující systém výměn-
ného programu injekčních stříkaček 
kus za kus, který se jednoznačně podílí 
na ochraně zdraví obyvatel.         (frs)
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Stavební práce na kostele sv. Anny provádí 
firma Rapos Holešov a během prázdninových 
měsíců mají být dokončeny. Starost o památ-
ku tím však nekončí. Je nutné dále zpracovat 
restaurátorské záměry na nejkritičtější boční 
oltáře, jejichž opravu bychom rádi zahájili již 
v příštím roce.

V. Škrabalová, farní úřad Holešov

Na kostele sv. Anny probíhají další opravy

Kontrolního dne na rekonstrukci kostela  > 
sv. Anny se zúčastnili zástupci z Národního 
památkového ústavu v Kroměříži, vlastníka 
objektu - Římskokatolické farnosti Holešov, 
dodavatelské firmy a města Holešova.

Holešov (frs) - Fungování průmyslové 
zóny v Holešově by se mohlo pozitivně projevit 
na ceně, kterou platí občané Holešova za svoz 
domovního odpadu. Vyplývá to alespoň z vý-
sledků jednání představitelů města se zástupci 
společnosti Industry Servis ZK, která spravuje 
průmyslovou zónu a patří Zlínskému kraji. „Na 
společném jednání jsme se dohodli, že by svoz 
odpadu v zóně mohly zabezpečovat Technické 
služby Holešov. Zároveň by se také tato organi-
zace mohla starat o čistotu prostranství v zóně. 
Z toho plynoucí zvýšené tržby by se pak příznivě 
projevily v kalkulaci ceny za svoz odpadu pro 
holešovské domácnosti,“ uvedl starosta města 
Zdeněk Janalík.

Zóna a odpad

Sdružení dobrovolných hasičů Němčice 
uspořádalo v sobotu 12. července v zámeckém 
parku v Holešově tradiční Setkání veteránů. 
Součástí masově navštívené akce byla nejen 
burza náhradních dílů, ale i  vystoupení Želez-
ného Zekona a Holešovských mažoretek.

Pokračování ze str. 1
Toho by mohli zneužívat někteří nezodpovědní 

řidiči, kteří by se chtěli z různých důvodů - nejčas-
těji však asi kvůli nějakému tomu promile alkoholu 
v krvi - vyhnout hlavní trase z Holešova do Dobrotic. 
Cyklostezku by využívali jako alternativní trasu, na 
které by mohlo docházet k úrazům. 

Navíc jsme zaregistrovali na nově vybudova-
ných cyklostezkách nejen za oborou, ale i podél 
železniční trati v lokalitě Za Drahou, že na nich jezdí 
motorkáři. Přitom i tam je zákaz vjezdu a povolení 
mají pouze majitelé zahrádek a ti, kteří v těch mís-
tech vlastní garáže. Proto se chystáme tyto dlouhé 
rovné úseky rozdělit závorami tak, aby se na jedné 
straně vlastníci povolenek ke vjezdu bez problému 
dostali ke svému majetku, ale abychom na straně 
druhé zabránili průjezdnosti těchto komunikací pro 
motorová vozidla, a znemožnili tak hazardování 
zejména nezodpovědným motoristům.“

Kdo může na cestu za oborou?

Co vy na to, 
pane starosto?

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy bude přerušena dodávka elektrické 
energie v pondělí 18. srpna od 7 do 11 hodin. Vypnuta 
bude celá trafostanice T14 Havlíčkova: ulice Bartošo-
va, Havlíčkova od ul. Družby po ul. Národ. bojovníků, 
ul. Palackého od ul. Družby po ul. Národních bojovní-
ků, na ulici Palackého (levá strana) od ul. Národních 
bojovníků po ul. Školní + čp. 524, 437, ul. Národních 
bojovníků čp. 1004, 1010, 1036, 1091, 1092, 1102, 
1124, 1125, 1312, Novosady čp. 1244, 1326, 1327, 
1329, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1382.

E.ON Česká republika,. s.r.o. 

Přerušení dodávky proudu

Informace na tel.: 
731 114 537

Rekonstrukce 
koupelen 

a bytových jader
v panelových domech,

realizace na klíč

Holešov (frs) - Požadavky pracovníků Národního památkového 
ústavu v Kroměříži při restaurování holešovského zámku jsou neúměrné 
a ve svém důsledku brzdí a prodražují jeho rekonstrukci. Je o tom přesvěd-
čen starosta Holešova Zdeněk Janalík.  „Rekonstrukci zámku jsme začali 
se záměrem, že jej nejprve stavebně opravíme a poté budeme po částech 
restaurovat. Není možné napřed investovat půl miliardy a teprve potom 
zámek otevřít pro veřejnost. Za sebe musím říci, že s postojem a přístupem 
ze strany Národního památkového ústavu nesouhlasím,“ tvrdí starosta 
Holešova Zdeněk Janalík.     

Zatímco pro město je zámek kulturním a spole-
čenským centrem, na jehož zprovoznění řada spol-
ků, institucí i občanů v Holešově netrpělivě čeká, pro 
památkáře se jedná především o historický objekt. 
„Pochopitelně se snažíme, abychom při rekonstrukci 
nenapáchali škody z hlediska kulturního a historic-
kého. Město jako majitel, který rekonstrukci hradí, 
však musí řešit tyto věci v kontextu ekonomickém 
a také z hlediska využitelnosti zámku. Musíme proto 
vycházet z faktu, že Národní památkový ústav re-
konstrukci nehradí a má pouze poradní hlas,“ uvedl 
starosta s tím, že vedení města udělá všechno pro 
to, aby byl dodržen plánovaný harmonogram rekon-
strukce, podle něhož má být část zámku veřejnosti 
zpřístupněna již začátkem příštího roku. 

Starosta: Památkáři brzdí 
opravu zámku
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Holešov (frs) - Velké hromady stavební 
suti ve vstupním prostoru, zatažená obloha, 
občasný déšť a lehký nádech nostalgie tvořily 
kulisu zahájení jedenáctému ročníku Čmelák 
model show, který se uskutečnil v průběhu uply-
nulého víkendu na letišti v Holešově. Obecně to 
tušili všichni a při slavnostním nástupu to také 
organizátoři neopomněli zdůraznit. Modelářská 
show na letišti se nejspíše letos uskutečni-
la naposledy. Podle oficiálních informací ze 
Zlínského kraje, který je majitelem vznikající 
průmyslové zóny, by mělo být do konce roku 
holešovské letiště zrušeno. A vedle aeroklubu 
přijdou o svoji domovskou plochu také modeláři 
z Holešova. Při zahajovacím nástupu proto or-
ganizátoři darovali každému ze zúčastněných 
modelářů igelitový pytlík s vysvětlením, aby si 
do něj na památku nabrali kousek hlíny z hole-
šovské letištní plochy.

Na straně druhé však nikdo nebyl schopen 
stoprocentně potvrdit, že se modelářská show 
na letišti v příštím roce opravdu neuskuteční. 
Jistou dávku naděje ponechal modelářům i  
náměstek zlínského hejtmana Vojtěch Jurčík, 

Modeláři se loučili s letištěm, budoucnost je nejistá

Zatímco v sobotu občas pršelo, v neděli bylo 
počasí ideální.  

který se zahájení zúčastnil společně se staros-
tou Holešova Zdeňkem Janalíkem. Vicehejtman 
v této souvislosti podotkl, že i o loňském ročníku 
se hovořilo jako o posledním a nakonec se 
konal i ten letošní.

V každém případě však modeláři sháně-
jí pro své aktivity náhradní plochu. „Osobně 
jsem patriot. Dělat Čmelák model show někde 
v Kroměříži je nesmysl,“ uvedl předseda Klubu 
Čmelák Holešov Vladimír Zicháček. Jeden 
z možných náhradních prostorů pro modeláře 
se nabízel v sousedství žopského areálu. Ten 
byl však vyhodnocen jako nevyhovující. 

O zachování modelářského klubu i po-
pulární akce Čmelák model show stojí i hole-
šovská radnice. „Máme zájem, aby modeláři 
v Holešově zůstali, proto je budeme při hledání 
vhodné plochy pro trénink i pořádání Čmelák 
model show podporovat,“ uvedl starosta města 
Zdeněk Janalík. Jako možnou variantu uvedl 
plochu na okraji průmyslové zóny. „Tyto po-
zemky sice patří kraji, ale nezasahují přímo do 
zóny. Věřím proto, že s krajem najdeme v této 
věci společnou řeč,“ uvedl starosta.

Nedávné částečné zatmění Slunce sledoval i Patrik Trnčák, 
který se stará o holešovskou hvězdárnu. 

V sobotu dne 19. 7. 2008 ožil Količín pohád-
kovými a karnevalovými převleky. Po prvotním 
představení masek proběhl taneční rej masek a ná-
sledně jejich vyhodnocení. V kategorii dospělých 
vyhrála Veronika Horáková v masce víly a v dětské 
kategorii zvítězila dvojice sourozenců Měrkových 
v převleku kytaristů. Jak už bývá tradicí, tančilo se 
až do pozdních večerních hodin. Po horkém dni 
prospělo bohaté občerstvení, které bylo pro děti 
v maskách zdarma. (kol)

Količínský karneval 

Malí rockeři u poroty bodovali. 

• Mladý pár hledá podnájem bytu 1+1 nebo 2+kk 
v Holešově, který by byl dostupný na přelomu 
srpna/září 2008, vybavený kuchyň. linkou a spo-
rákem. Uvítáme možnost balkónu. Předem děkuji. 
Tel.: 602 179 352.
• Hledám pronájem garáže na osobní vůz 
v Holešově. Délka garáže min. 4,2 m. Předem 
děkuji. Tel.: 602 179 352.

SERVIS - INZERCE

Masarykovo nám. 9/5,
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v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona 
128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřej-
ňuje svůj záměr pronájmu části městského 
pozemku p.č. 365/7 - ostatní plocha  o výměře 
20 m2, lokalita ul. 6. května, k.ú. Všetuly, Mi-
chalu Chmelařovi, bytem Holešov, (za účelem 
zbudování jednoho parkovacího místa) za cenu 
- dle Obecně závazné vyhlášky města Holešova 
č. 1/2004 1 200  Kč za rok.

Písemná nabídka označená heslem  „365/7“ 
musí obsahovat: řádné označení zájemce, záměr 
využití pozemku, nabídku ceny. 

Nabídku adresovanou Městskému úřadu 
Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov lze 
předložit poštou, případně na podatelnu MěÚ 
Holešov. Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední 
desce v termínu od 10. 8. 2008 do 26. 8. 2008.

Došlá nabídka bude projednána na nejbližší 
schůzi Rady města Holešova.

Bližší informace o pronájmu pozemku 
poskytne Odbor správy nemovitostí Městského 
úřadu Holešov, tel.: 573 521 405 p. Kolářová.

Ing. Eva Fryčová
vedoucí odboru správy nemovitostí

MĚSTO HOLEŠOV

Přijaté usnesení č. 207/2008. 
Rada města Holešova rozhodla 
o přidělení veřejné zakázky „Re-
konstrukce kulturního a společen-
ského centra - sala terrena“ spo-
lečnosti RAPOS, spol. s r.o., Hole-
šov, Nerudova 325, IČ: 25504487, 
za cenu 6.258.602 Kč včetně DPH. 
Zodpovídá: Ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 208/2008. 
Rada města Holešova schválila 
vyhlášení zadávacího řízení ve-
řejné zakázky na služby - pro-
jektová dokumentace - „Cent-
rum volnočasových aktivit Ho-
lešov“ v předloženém znění. Pro 
podání nabídek schválila oslovit 
tyto firmy: 1. PROJEKTinvest, 
s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 
1281, 2. PARITA plus, s.r.o., Ho-
lešov, Žeranovice 226, 3. BOOZ 
Zlín, s.r.o., Zlín, T. G. Masaryka 
588, 4. Vladimír Ságner, Hole-
šov, Tučapy 14, 5. Ing. Vladimír 
Lochman, Holešov, Masarykova 
654/17. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: bezod-
kladně.

Přijaté usnesení č. 209/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření dohody o spolupráci se 
Zlínským krajem a Ředitelstvím sil-
nic Zlínského kraje, příspěvkovou 
organizací, k přípravě akce „Sil-
nice II/490 Holešov, JV obchvat“ 
v předloženém znění. Zodpovídá: 
Mgr. František Kulhavý, Dr. Ter-
mín: bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 210/2008. 
Rada města Holešova schválila 
v souladu se svým usnesením 
č. 90/2008 ze dne 14. 4. 2008 
smlouvu o dílo na vypracování 
projektové dokumentace stav-

Usnesení z 15. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 4. července 2008, 

upravené v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Přijaté usnesení č. 220/2008. Rada města Holešova schválila 
smlouvu se Zlínským krajem o realizaci náhradní výsadby v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing. Markéta Šubová. Termín: bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Bartošek

ověřovatel zápisu                                                                         

Usnesení ze 16. mimořádné schůze 
Rady města Holešova, 

která se konala dne 30. června 2008 

by „ODPADOVÉ CENTRUM - TS 
Holešov“ společností ENVIpro-
jekt, s.r.o.,  Zlín, Na Požáře 144,  
IČ: 607 39 959,  v předloženém 
znění. Zodpovídá: Mgr. Fran-
tišek Kulhavý, Dr. Termín: 30. 
7. 2008.

Přijaté usnesení č. 211/2008. 
Rada města Holešova schválila 
uzavření nájemní smlouvy s Ja-
romírem a Lenkou Navrátilovými 
na užívání bytu vel. 1+2, o výmě-
ře 87,90 m2, označeného č. 1, 
v domě čp. 64 na ul. Masarykova 
v Holešově na dobu určitou od 
1. 8. 2008 do 30.6.2009. Zodpo-
vídá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
1. 8. 2008.

Přijaté usnesení č. 212/2008. 
Rada města Holešova projed-
nala žádost Ladislava Lajčíka 
a zamítla mu přidělení městské-
ho bytu č. 4 v domě čp. 38 na 
nám. Dr. E. Beneše v Holešově. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 1. 8. 2008. 

Přijaté usnesení č. 213/2008. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova po 
projednání žádosti Luďka Hradila, 
bytem Žopy, schválit zveřejnění 
záměru prodeje části městského 
pozemku p.č. 388, ost. plocha, 
o výměře cca 20 m2, k.ú. Žopy, 
v předloženém znění. Zodpoví-
dá: Ing. Eva Fryčová. Termín: 
22. 9. 2008. 

Přijaté usnesení č. 214/2008. 
Rada města Holešova doporuči-
la Zastupitelstvu města Holešo-
va po projednání žádosti Ivana 
Kotase, bytem Žopy, schválit  
zveřejnění záměru prodeje části 
městského pozemku p.č. 18/8, 
zahrada, k.ú. Žopy, o výměře 

cca 240 m2, v předloženém zně-
ní. Zodpovídá:  Ing. Eva Fryčo-
vá. Termín: 22. 9. 2008. 

Přijaté usnesení č. 215/2008. 
Rada města Holešova doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova po 
projednání žádosti manželů Jeme-
líkových, bytem Holešov, schválit 
zveřejnění záměru prodeje měst-
ských pozemků p.č. 65/3, zast. 
plocha, o výměře 445 m2 a p.č. 
182/5, ost. plocha, o výměře 7 m2, 
vše k.ú. Holešov, v předloženém 
znění. Zodpovídá: Ing.  Eva Fry-
čová. Termín: 22. 9. 2008.   

Přijaté usnesení č. 216/2008. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova po projednání žádosti Re-
ného Petratury, bytem Holešov, 
schválit zveřejnění záměru pro-
deje částí městských pozemků 
p.č. 1038/3, ost. plocha, a p.č. 
705/1, ost. plocha, vše k.ú. 
Všetuly, o celkové výměře cca 
140 m2, v předloženém znění. 
Zodpovídá: Ing. Eva Fryčová. 
Termín: 22. 9. 2008.

Přijaté usnesení č. 217/2008. 
Rada města Holešova schválila 

2. Základní škole Holešov uvolnění 
60.000 Kč z investičního fondu na 
pořízení nového serveru. Zodpo-
vídá: Ing. Dušan Leško.Termín: 
bezodkladně.

Přijaté usnesení č. 218/2008. 
Rada města Holešova schválila 
přidělení finanční dotace ve výši 
5.000 Kč Gymnáziu Ladislava 
Jaroše Holešov, IČ: 479357774, 
na podporu PEER programu ve 
školním roce 2008/2009, který 
bude realizován na ZŠ ve městě 
Holešově a ve spádových ob-
cích města Holešova. Finanční 
částka bude čerpána z kapitoly 
51 - Rada města. Zodpovídá: 
Mgr. Petr Chvátal. Termín: bez-
odkladně.

Přijaté usnesení č. 219/2008. 
Rada města Holešova vzala na vě-
domí informaci tajemníka městské-
ho úřadu o plnění usnesení rady 
města ze dne 23. června 2008.

 
PaedDr. Zdeněk Janalík

starosta města

Mgr. Rudolf Seifert
ověřovatel zápisu
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V sobotu 2. srpna se v Domě 
zahrádkářů na Dlažánkách sešli 
zahrádkáři z několika základních 
organizací z územního sdružení 
Kroměříž se slovenskými zahrád-
káři z Lužianek u Nitry. Původně 
plánovaný zájezd slovenských 
přátel po krásách našeho kraje 
a hlavně města Kroměříže se do-
plnil o setkání se zástupci několika 
základních organizací Českého 
zahrádkářského svazu (ZO ČZS), 
které se uskutečnilo právě v Ho-
lešově. 

Setkání slovenských a holešovských zahrádkářů
A členové ZO ČZS v Holešo-

vě se funkce hostitele ujali oprav-
du se ctí. V areálu se sešlo přes 
70 zahrádkářů a měli si co povídat. 
Milé hosty přivítal předseda územ-
ního sdružení ČZS Jiří Pecháček, 
předseda holešovské základní or-
ganizace Ladislav Vyňuchal, ale 
také místopředseda republikové 
rady ČZS v Praze, přítel Jaromír 
Láník. Ze ZO Lužianky se před-
stavili předseda zvezu a součas-
ně starosta obce Milan Cabánek, 
dále pak místopředseda i jednatel. 

Členové si vzájemně vyměnili zku-
šenosti z práce v ZO, bylo promít-
nuto několik záběrů z akcí, soutěží 
a výstav ovoce a zeleniny. Po ve-
čeři si hosté prohlédli moštárnu 
a sušárnu ovoce.    

Setkání bylo opravdu přátel-
ské a brzy se Domem zahrádkářů 
rozezněla harmonika a zpěv ně-
kolika krojovaných členek souboru 
z Lužianek. Po chvíli se rozezpíval 
celý sál a písničky zněly jednohlas-
ně bez jazykových bariér. Sedělo 

a zpívalo by se dlouho, ale naši 
slovenští přátelé ještě druhý den 
pokračovali v poznávání Moravy, 
a tak jsme se museli rozloučit. Ze 
setkání ale vyplynulo, že to není 
naposled a že příště se zase naši 
zahrádkáři zajedou podívat do Lu-
žianek. A tak možná znovu začne 
větší spolupráce mezi Českým za-
hrádkářským svazem a Sloven-
ským zahrádkárským zvezom tak, 
jak už to kdysi dříve bývalo. 

V. Čablová, ZO ČZS HolešovHosté ze Slovenska si prohlédli také moštárnu.

V sále se představily krojované členky souboru z Lužianek 
s doprovodem.  

Rymice (BD) - I v letošním 
roce se díky dotacím poskytovaným 
Zlínským krajem podaří realizovat 
opravy několika památek na Hole-

Také letos se opravují 
památky v okolních obcích

šovsku. Jednou z obcí, které využily 
dotačního titulu Fondu Zlínského 
kraje, byla i obec Rymice. Té se 
podařilo od Zlínského kraje získat 
dotaci ve výši 30 tisíc korun na úče-
ly opravy kříže (památky místního 
významu) u autobusové zastávky 
v ulici Přerovská. Vzhledem k tomu, 
že odhadovaná celková částka se 
vyšplhala na více než 80 tisíc korun, 
zbylou finanční spoluúčast nese na 
svých bedrech sama obec.

V závěru měsíce července 
proběhl zahajovací kontrolní den, 
kde byly blíže ujasněny samotné 
postupy olomouckého restaurátora 

René Seifrieda, který tuto památku 
opravuje. Celý kříž bude očištěn, 
zkorodované železné čepy, které 
držely pohromadě dolní část s horní, 
budou vyměněny za nerezové, bu-
dou rovněž doplněny chybějící tmely 
ve spárách a kříž bude částečně na 
náletových partiích hydrofobizován.

V tuto chvíli je již sejmuta horní 
část kříže s korpusem Krista a pře-
vezena do restaurátorské dílny k do-
plnění chybějících částí. Jedná se 
především o doplnění částí nohou, 
které byly nad koleny odlomeny. Tyto 
budou nahrazeny novým materiálem 
a následně domodelovány dle do-
chovaných fotografií z minulosti.

Celá akce má být ukončena do 
konce září letošního roku, kdy se již 
obyvatelé Rymic budou moci chlubit 
nově spravenou památkou.

Holesov 90x130_Nabor.indd   1 7/9/08   11:35:01 AM
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-  VEMTE TO OD PODLAHY …
PŘEDSTAVUJEME firmu EFEKT majitele Pavla Bradáče, jenž je partnerem 
nadnárodní společnosti KOBERCE TREND.
Na trhu s podlahovinami firma EFEKT působí od roku 1990.

PRODEJ na území ČR je provozován ve více než 80-ti maloobchodních prodejnách. 
Za dobu trvání firmy byly prodány a odborně položeny tisíce metrů koberců, PVC, plovoucích podlah
a doplňkového materiálu.

Od května tohoto roku se prezentuje nově otevřená provozovna KOBERCE TREND také v Holešově.

DOPRAVA zakoupeného zboží je zajištěna dle požadavku zákazníka na čas a místo určení v místě
prodeje.

MONTÁŽ veškerého prodávaného zboží je prováděna kvalifikovanými podlaháři. Během podlahářské
činnosti jsme propracovali postup, který každý zákazník jistě ocení:

• zákazník podá zakázku na prodejně KOBERCE TREND,
• provedeme zaměření a posouzení stavu podkladu na místě zakázky, 
• vypracujeme přesný rozpočet a po odsouhlasení zákazníkem určíme termín montáže,  
• poradenskou činnost při výběru zboží a realizace zakázky v Holešově zajišťuje 

p. Konečný, tel. 573 332 164, e-mail: holesov@kobercetrend.cz 

DOPORUČUJEME podlahy z kvalitního PVC MAGIC s gravitovanou povrchovou úpravou.
Oproti plovoucím podlahám je tato alternativa v mnoha bodech lepším řešením hlavně pro její cenu,
jednolitý povrch, konstantní teplotu po celý rok a jednoduchou údržbu.
Díky strukturovanému povrchu, množství imitace vzorů a barev nelze PVC rozeznat od plovoucích
a dřevěných podlah.

NAJDETE NÁS: areál INTEA (bývalé OSP), Samostatnost 1348, Holešov

Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25, 
tel.: 573 398 580, 604 452 091 

e-mail: inreal@inreal.cz, www.inreal.cz

INREAL, s.r.o.,
Kroměříž, Jánská 25, 

• 7-406 výrobní a skladovací budo-
va v Kroměříži, cena 5 mil. Kč 
• 7-121 pronájem výrobních a sklad. 
hal v Jankovicích, cena za m2

 480,- Kč/m2/rok
• 6-115 RD 2x3+1 Zdounky, cena 
1 000 000,- Kč - obsazeno ná-
jemníky
• 7-413 Prodej luxusního RD se
 2 byt. jedn. v Trávníku, cena v RK
• 7-419 Prodej stavebního poz. 
ve Slavkově pod Hostýnem, 2 064 
m2, cena 650 tis. Kč
• 7-421 Prodej pozemku 603 m2 

v Rychlově u Bystřice pod Hostý-
nem,  390.000,- Kč

• 8-101 Prodej zahrady v Žerano-
vicích, není st. poz. info v RK
• 8-102 Prodej bytu 3+1 - novostavba 
v Popovicích u Rataj, cena v RK 
• 8-104 Pronájem bytu 3+1 ve 2. NP 
v RD v Ludslavicích, cena 8.000,- 
Kč + inkaso
• 8-105 Pronájem objektu k ví-
ceúčelovému využití v Holešově, 
cena v RK
• 7-403 Prodej  pozemků v Rackové, 
3 545 m2 a 1 308 m2, cena 420 Kč/m2 
a 200Kč/m2

Nyní nově!!! Naše i jiné reality 
najdete na www.aukcerealit.eu

Příjemný podvečer uprostřed hezké přírody 
spojený s charitativní akcí připravili členové ho-
lešovské Pionýrské skupiny Dr. M. Očadlíka ve 
čtvrtek 7. srpna v Podhradní Lhotě. Na táborovou 
louku kmene Mašukulumbů pod hotelem Zubříč 
pozvali rodiče dětí, které tady trávily prázdninový 
pobyt. V rámci tábornického programu s africkou 
tematikou pod názvem Výprava na území kme-
ne Mašukulumbů po stopách dr. Emila Holuba 
uspořádali prodejní akci táborových výrobků, na 
níž utržili 2 700 korun. Peníze budou poslány na 
stavbu školy pro děti v Africe.  

Účastníci setkání si také připomněli dvacáté 
výročí postavení táborového srubu pod hotelem 
Zubříč. Při této příležitosti poděkovala vedoucí 
tábora Jarka Vaclachová všem, kteří se v průbě-
hu let na fungování této základny pionýrů  pod 
Kelčským Javorníkem podíleli. Reportáž z tábora 
přineseme v příštím vydání Holešovska.  

(frs)

Táborníci vybírali peníze
na školu v Africe

Z vystoupení na táborové louce pod hotelem Zubříč.

Nabízí k prodeji: Chatu s vybavením 
a zahradou 528 m2:  220.000,- Kč

                        

Tučapy-Roudné         
Zemědělské pozemky:
Přílepy 10.904 m2 305.000,- Kč
Racková 8.174 m2 220.000,- Kč
Racková 1.676 m2 45.000,- Kč
Žeranovice 1.953 m2 53.000,- Kč
Osek n.B. 6.375 m2 179.000,- Kč
Osek n.B.  5.195 m2 120.000,- Kč
Osek n.B. 4.016 m2 145.000,- Kč
Osek n.B. 1.908 m2 53.000,- Kč                            

Zahrada:
Roštín 1.981 m2 242.000,- Kč
Kontakt: 739 486 421, 573 334 665
www.remax-czech.cz  
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Stodvacáté výročí vzniku sboru dobro-
volných hasičů (SDH) si připomněli v červen-
ci v Prusinovicích. Oslavy byly spojeny se 
sjezdem rodáků a jejich součástí bylo rovněž 
svěcení praporu a znaku obce. 

Víkendová akce začala již v pátek před-
stavením Rozpalme to, má panenko v podání 
divadelního souboru z Křenovic, který se mi-
mochodem se stejným kusem předvedl v rámci 

V Prusinovicích oslavili výročí založení sboru dobrovolných hasičů 

V Prusinovicích vydali novou knihu o obci.  

nedávných oslav v hole-
šovském kině Svět.

V sobotu a v neděli 
pak oslavy pokračovaly 
dalšími doprovodnými ak-
cemi. Kromě jiného zde 
představili novou knihu 
o obci s názvem „Prusi-
novice v minulosti a sou-
časnosti“, její autoři jsou 
Eva a Jaroslav Motalovi. 
Prusinovičtí i přespolní 
se rovněž mohli zúčast-
nit besedy nad kronikami 
hasičského sboru. Po 
oba dny byla otevřena 
pro veřejnost hasičská 
zbrojnice a škola, ve 
které byla výstava z čin-
nosti spolků v obci a také 
hasičských sbírek. Velký 
zájem byl i o výstavku 
obrázků, které nama-
lovali prusinovičtí malíři, zejména pak rodáci.

Hlavní program oslav založení sboru byl 
organizován v neděli. Nejprve došlo k uctění pa-
mátky zemřelých hasičů na katolickém i evan-
gelickém hřbitově. Následovala bohoslužba, 
jejíž součástí bylo i posvěcení praporu a znaku 
obce, praporu SDH a sochy sv. Floriána, kterou 
prusinovickým hasičům věnovali kolegové ze 
spřáteleného Lozorna u Bratislavy. Slavnostní 
bohoslužbu sloužili 3 faráři: katolický P. Mariusz 
Sienkowski, evangeličtí Mgr. Ludvík Svoboda 
a nastupující Mgr. Leoš Mach.

Po bohoslužbě přítomní hosté vysadili 
lípu a hasiči pokračovali slavnostní schůzí, na 

které byla mimo jiné předána ocenění zaslouži-
lým členům sboru. Odpoledne hasiči předvedli 
formou krátkých divadelních scének ukázky 
vývoje hasičské techniky. Závěr oslav obstarala 
dechovka Hulíňané, která hrála k tanci a posle-
chu u kulturního domu.

Nádherné počasí v závěru nevydrželo, 
a proto bylo nutno přesunout program do sálu 
kulturního domu. Podle ohlasu zúčastněných 
lze říci, že se oslavy vydařily. Potěšující pro 
občany Prusinovic je jistě i skutečnost, že rodáci 
a hosté velmi kladně hodnotili vzhled obce. 

(red)

K atraktivní části prusinovických slavností patřily i ukázky 
historické techniky.

Velmi prozaické začátky mají některé kul-
turně-sportovní akce v Přílepích. Zatímco fol-
kový festival Přílepské békal vznikl z nevinné 
výzvy „poďme si zabékať“, u zrodu „Závodu 
v uličním běhu návsó navrch a důle“ zase stála 
sázka dvou chlapů. „První ročník byl v roce 2004 
a vzniklo to tak, že se dva hoši vsadili, kdo vy-
běhne dřív náves. Tak jsme začali tuto myšlenku 
rozvíjet, až z toho vznikla tato akce. Koná se 
vždy v půli prázdnin, aby se zároveň zabavily 
děti, které nikam nejely,“ vysvětlil Miroslav So-
vadina, přílepský zastupitel a člen Přílepského 
kulturního spolku, který akci pořádá společně 
s přílepskými hasiči. 

Kategorie recesistického závodu konaného 
každé dva roky  jsou uspořádány tak, aby mohly 
závodit celé rodiny. Na trati tak mezi sebou soutě-
žili maloši, benjamínci, děcka, baby, chlapi a páry. 
Na trati museli závodníci vedle běhu prokázat 

U zrodu „běhu návsó“ stála sázka dvou chlapů

Jeden z účastníků se potýká na trati s pivním sudem. Foto: Jakub Sovadina

i jiné dovednosti. Juniorské kategorie například 
práci s míčkem či jízdu na koloběžce, dospělí pak 
koulení pivního sudu nebo skákání v pytli. 

Pořadatelé rovněž zabezpečili hodnotné ceny. 
Vedle putovního poháru pro nejrychlejšího účastní-
ka jsou tři nejlepší v každé kategorii odměňováni 
sadou medailí, za první místo je zlatá pamětní 
plaketa s logem běhu návsó a věcná cena. 

Nejatraktivnější odměnu však získají vítě-
zové dětských kategorií. Odměnou je pro ně 
vyhlídkový let letadlem. Letos tak poletí Míša 
Spáčil, Marek Půček a Olda Macůrek.

„Absolutním vítězem  se stal Olda Macůrek, 
který zaběhl rekord trati, a obhájil tak absolutní 
prvenství z  minulého ročníku a putovní pohár 
u něj zůstává na další 2 roky,“ dodal Miroslav 
Sovadina. Závodu se letos zúčastnilo zhruba 
70 soutěžících.

(sov)

přijme
servírku nebo číšníka.

Nástup ihned.
Tel.: 739 207 255

• pojištění bytů, rod. domů a domácností
• životní a úrazové pojištění
• zákonné a havarijní pojištění vozidel
• cestovní pojištění
• odpovědnosti občanů
• firem a podnikatelů
• penzijní pojištění

U pojišťoven: KOOPERATIVA • ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA • GENERALI • ČESKÁ 
PODNIKATELSKÁ  • ČSOB • TRIGLAV 
• ALLIANZ • WÜSTENROT

NEPLAŤTE VÍC, 
NEŽ MUSÍTE!

Pohostinství 
U Kratochvílů 
v Dobroticích

ZA NOVOU SPOŘITELNOU VEDLE 
VINOTÉKY

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ - VOTAVA
PO - PÁ: 8 - 12 • 13 - 16.30 hodin

Mob.: 603 740 659, tel.: 573 397 077
e-mail: votava.josef@post.cz
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V Horním Lapači slavili hned tři významná výročí 

V letošním roce si naše obec 
připomněla hned tři významná výro-
čí: 130 let od založení obce, 100 let 
od postavení obecní kaple svatého 
Floriána a 70 let od založení Sdru-
žení dobrovolných hasičů Horního 
Lapače. Každé z nich by si určitě 
zasloužilo oslavu i samostatně, na-
tož když se všechna vešla do jed-
noho roku. No a k tomu všemu 
zastupitelé v letošním roce rozhodli, 
že požádáme Parlament České re-
publiky o schválení znaku a praporu 
obce. Bylo proto rozhodnuto, že 
oslavy všech výročí budou společ-
ně se svěcením praporu a znaku 
spojeny do jednoho termínu, kterým 
se stala sobota 12. července.

Přípravy
Organizační výbor, který tvořili 

většinou zastupitelé obce, se přípra-
vou velkolepých oslav zabýval už 
měsíce předem. Bylo třeba zhotovit 
pozvánky a propagační předměty, 
připravit ve spolupráci s hasiči a míst-
ní hospůdkou pohoštění, postarat se 
o zábavu pro děti, vymyslet program, 
zamluvit kroje a také přesvědčit mlá-
dež, aby si je v Den „D“ oblekla. 
A v neposlední řadě pozvat občany 
obce a také hosty. V konečné fázi 
se nakonec do příprav a samotných 
oslav zapojily desítky lidí.

Přijela řada hostů
V sobotu 12. července probu-

dily místní obyvatelstvo sluneční 
paprsky, které slibovaly nádher-
ný den. A skutečně nelhaly. Už 
v 8 hodin ráno začala u obecního 
úřadu vyhrávat dechová hudba 
Zdounečanka. Krátce poté se za-
čali scházet první hosté. Každý 
dostal od krojovaných párů visač-
ku se znakem obce, nezbytnou 

štamprličku a na zajedení kolá-
ček. V sále hospůdky pak bylo 
připraveno další drobné pohoštění. 
Brzy bylo plno jak v sále, tak i před 
obecním úřadem. Z nejvýznam-
nějších hostů, kteří k nám zavítali, 
můžeme jmenovat třeba Michaelu 
Šojdrovou, poslankyni Parlamen-
tu ČR, Zdeňka Janalíka, starostu 
Holešova a senátora, místosta-
rostu Holešova Josefa Bartoška 
či zástupce hejtmana Zlínského 
kraje Vojtěcha Jurčíka. Dále k nám 

zavítali zástupci místních spolků, 
člen předsednictva Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska Sta-
nislav Pumprla a dobrovolní hasiči 
z Žeranovic, Martinic, Lechotic, 
Rackové, Machové a Sazovic.

Denní program
Po slavnostní mši svaté, při 

které otec Antonín z žeranovické far-

nosti požehnal prapor a znak obce, 
se uskutečnila slavnostní schůze, 
při které starosta František Kolečík 
krátce připomněl legendu o vzni-
ku Horního Lapače a nejdůležitější 
letopočty z historie obce, starosta 
hasičů Miroslav Janoch zase shrnul 
70 let od založení hasičského sboru 
Horního Lapače. Pak byli hosté po-
zváni k slavnostnímu obědu. Tím ale 
program ani zdaleka nekončil.

Po obědě se všichni přítom-
ní za doprovodu řízné dechovky 

v průvodu odebrali na místní hřiště. 
Na děti tam čekal skákací hrad 
a na všechny ještě zajímavá ukáz-
ka holešovských dobrovolných ha-
sičů, kteří předvedli ukázku hašení 
hořícího auta a použití hydraulic-
kých nůžek. Dětem se však asi 
nejvíc líbila hromada hasicí pěny, 
kterou jim hasiči pro radost nastří-
kali na cestu.

Nechyběla ani zábava
Později odpoledne se pak 

mohli místní i hosté pobavit při 
koncertu dechové hudby Zdoune-
čanka na místním výletišti a pře-
devším děti využívaly pořád do-
kola možnosti svézt se vláčkem 
po okružní trase. Večer nemohla 
chybět taneční zábava. Sešlo se 
na ni podle pořadatelů na místní 
poměry opravdu hodně lidí a vý-
čepní pomalu nestačili vyměňovat 
bečky s pivem. Kolem 22. hodiny 
večerní však přišla pořádná bouř-
ka. Taneční parket byl sice pro 
tento případ zastřešen, ale nako-
nec vydrželi jen ti nejvytrvalejší. 
A oslavy byly za námi.

Nic se nezadrhlo
Co říci závěrem? Všichni, kte-

ří se na přípravách a samotném 
průběhu oslav podíleli, si zaslouží 
naše velké poděkování. Nikde se 
nic „nezadrhlo“, nic nepochybělo 
a kromě takové úsměvné drob-
nosti, jakou bylo bloudění kapely 
v ulicích Horního Lapače, se nesta-
lo nic, co by si zasloužilo negativní 
ohlasy. Za všechny možná může-
me citovat poslankyni Michaelu 
Šojdrovou, která prohlásila, že naši 
oslavu určitě zařadí mezi své krás-
né vzpomínky. Starosta Holešova 
a senátor Zdeněk Janalík zase 
řekl, že jej u nás zaujala nesmír-
ně přátelská atmosféra bez zná-
mek stresu, čistě upravená obec 
a vstřícní občané. 

A na úplný konec ještě mu-
síme zmínit, že se oslavy konaly 
i za částečné finanční podpory 
Zlínského kraje.

Miroslava Holubová

Zasloužený obdiv vzbuzovala nejen v průvodu krojovaná mládež.

Ludslavice (rr) - Pamětní 
medaili v kostele sv. Václava přijal 
na jedné z nedělních bohoslužeb 
v červenci náměstek zlínského 
hejtmana Vojtěch Jurčík. Cennou 
medaili, která připomíná letošní 150. 
výročí vysvěcení ludslavického koste-
la, předal v závěru bohoslužby páter 
Antonín Ptáček, čímž byly oceněny 

Pamětní medaile náměstku 
Jurčíkovi

< Vojtěch Jurčík převzal ocenění z rukou pátera Antonína Ptáčka. Na horním 
snímku jsou starosta Ludslavic Miroslav Konečný, Vojtěch Jurčík s chotí 
a Josef Luža, jednatel dodavatelské firmy Doubrava.

Stopadesáté výročí založení 
místní školy si připomenou v so-
botu 16. srpna 2008 v Martinicích. 
Prohlídka školy je připravena od 9 
do 18 hodin.

Slavnostní program začíná 
ve 13 hodin uvítáním hostů na obec-
ním úřadě. O půl hodiny později vy-

razí směrem ke hřišti průvod. Od 14 
do 15 hodin se bude konat mše 
svatá, od 15 do 16 hodin se usku-
teční kulturní vystoupení. Představí 
se zdejší Omladina, žáci základní 
a mateřské školy a také mažoretky. 
Od 18 hodin pak pořadatelé připra-
vili taneční zábavu.   

Martinická škola slaví výročí

výsledky spolupráce Zlínského kraje 
s římskokatolickou církví na Zlínsku. 

Oceněný Vojtěch Jurčík totiž 
zajistil finanční prostředky, které po-
sloužily rekonstrukci interiéru  včetně 
oltáře v kostele sv. Václava. Lud-
slavický starosta Miroslav Konečný 
byl jedním z prvních, který Vojtěchu 
Jurčíkovi pogratuloval.
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Jazyková škola WIN 
při SOŠ Holešov, Pivovarská 1419,

pořádá ve školním roce 2008/2009 jazykové kurzy
angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny.

Informace na www.soshol.cz, 
odkaz: Jazyková škola

Pro většinu lidí byla středa 9. července 
naprosto všedním dnem, ne však pro třicet 
zpěváků holešovského sboru Moravské děti, 
kteří se vydali na cestu do rakouského Grazu, 
dějiště 5. světové olympiády sborů. Věděli jsme, 
že konkurence bude veliká, ale to, co jsme 
po příjezdu do Grazu viděli, naprosto předčilo 
všechny naše představy. 93 zúčastněných 
zemí, přes 450 sborů a přes 20 000 zpěváků - to 
už bylo opravdu hodně.

Ihned po příjezdu do Grazu jsme se vy-
dali na slavnostní průvod městem, kterého se 
účastnily všechny sbory. Následoval přesun 
do velké moderní Stadthalle, kde se konal 
zahajovací koncert, po kterém jsme se všichni 
naprosto vyčerpaní vydali na cestu do našeho 
přechodného domova, Feldbachu. 

Po brzkém budíčku následovala rychlá 
zkouška a ještě rychlejší přesun na univerzitu 
v Grazu, kde se měla konat naše první akustická 
zkouška. První soutěžní vystoupení, kategorie 
2 (mládežnické sbory), se uskutečnilo také 
v univerzitním sálu. Před vystoupením s námi 
cloumala nervozita a myslím, že ani po vstupu 
na pódium z mnohých nespadla. Leč s naším 
výkonem jsme byli spokojeni. Odpoledne nás 
čekala už jen další akustická zkouška, tentokrát 
v minoritském kostele Mariahilf. Ten den jsme 
také dostali nabídku společného koncertu se sbo-
rem z Jihoafrické republiky a tu jsme samozřejmě 
nemohli odmítnout. Koncert se velice vydařil, 
atmosféra byla úžasná a koncert Jihoafrické re-
publiky? To se nedá ani popsat! Celý večer jsme 
čekali, že se dozvíme výsledky z první soutěže 
a budeme vědět, jestli jsme postoupili či ne, 
nicméně jsme museli počkat do rána.

Ihned po ranním výjezdu z Feldbachu směr 
Graz jsme se dozvěděli pro některé smutnou 
zprávu - s počtem 19,89 bodu získáváme stří-
brný diplom. Mrzelo nás to o to víc, když jsme 
zjistili, že ke zlatu nám stačilo už jen 0,61 bodu. 
Neztráceli jsme naději a vydali se na další sou-
těžní vystoupení, tentokrát kategorie 17 (Musica 

Moravské děti a 5. světová olympiáda sborů

Sacra - náboženská a duchovní hudba). Pro-
gram se nám vydařil, ale abychom získali zlato, 
to prostě nestačilo. Získali jsme další stříbro, 
tentokrát s 15,14 bodu.  

V sobotu jsme si po skvělém koncertu na ná-
městí a bližším seznámení s chlapeckým sborem 
z Jihoafrické republiky - Prétorie udělali volné od-
poledne a rozprchli se po rakouských obchodech 
a krásách města, ať už to byl moderní Kunsthaus 
či vodní „šnek“ Murinsel. Večer jsme se vydali opět 
do Stadthalle na jedinečnou show nazvanou „We 
are the world“, kterou přenášela rakouská televize 
ORF. Byla pojata vskutku velkolepě.  

V neděli jsme se vydali opět do Stadthalle, 
tentokrát na vyhlašování výsledků a předávání 
cen. Byl to pro nás  nevšední zážitek plný emocí 
- našich i cizích. Odpoledne jsme se konečně 
vydali na cestu domů a řekli „Auf Wiedersehen“ 
Grazu i olympiádě.

Této největší sborové soutěže na světě se 
zúčastnily pouze čtyři sbory z České republiky. 
Sbor Kantiléna z Brna, Iuventus, gaude! z Jab-
lonce nad Nisou, Collegium Cantantium z Prahy 
a my, Moravské děti z Holešova. 

Olympiáda byla pro nás  skvělým zážitkem, 
na který budeme všichni dlouho vzpomínat a vě-
řím, že nejeden z nás by si ji za dva roky v Číně 
zopakoval a kdoví, třeba přivezl medaile zlaté. 
Velké poděkování patří vám všem, kteří jste 
nás podpořili - městu Holešov, Zlínskému kraji 
a dalším sponzorům,  kteří jste nám drželi palce 
a podporovali nás - ať už jen teď na olympiádě 
či celý rok. Další dík patří naší skvělé klavíristce 
Martině Mergentalové za to, jak se během krátké 
doby naučila všechny skladby a jak nás podpo-
řila. Další velký dík patří naší skvělé manažerce 
Janě Slovenčíkové, která vždy zařídí možné 
i nemožné a bez které bychom se na olympiá-
du ani nedostali. Ale ten největší dík ze všech 
samozřejmě patří naší úžasné a vždy usmívající 
se sbormistryni Lence Poláškové. MARTI, JANI, 
LENI - DÍKY MOC!!!

Lucie Ságnerová

Moravské děti zpívaly v konkurenci 93 zúčastněných zemí, v soutěži vystoupilo přes 450 sborů a přes 20 000 zpěváků...

ČÍSLA A FAKTA
Moravské děti - holešovský dětský sbor 

soutěžil  ve Štýrském Hradci (Grazu) na největ-
ší  soutěži pěveckých sborů na světě. V první 
části olympiády od 9. do 13. července dorazilo 
do Grazu přes 20 000 zpěváků ve 441 sborech 
celkem z 93 zemí světa. Během olympiády 
proběhlo více než 1 000 koncertů, podmanivých 
představení v Městské hale (grazer Stadthalle), 
galakoncerty sborů všech světadílů v koncert-
ních sálech, koncerty na náměstích ve Starém 
Městě v kostelech a mnoho dalšího. Štýrský 
Hradec se proměnil ve zpívající město, mimo 
jiné na programu bylo dalších cca 50 koncertů 
v celé zemi.

Soutěže se zúčastnilo 20 tisíc zpěváků 
z 93 zemí, celkem 441 sborů se utkalo v sou-
těžních kláních ve 28 kategoriích. Téměř 600 
soutěžních vystoupení, 13 galakoncertů a téměř 
600 přátelských koncertů navštívilo kolem 250 
tisíc návštěvníků. Přátelské koncerty se odehrá-
valy nejen v Grazu, ale v celém regionu. Během 
olympiády se odzpívalo 12 tisíc minut nebo jinak 
řečeno 8 dní nepřetržitého sborového zpěvu. 

V mezinárodních porotách soutěže zased-
lo 71 expertů z oblasti sborového zpěvu, kteří 
přijeli ze 34 zemí. Porotci pracovali v prvním 
kvalifikačním kole v pětičlenných a ve druhém 
olympijském kole v sedmičlenných porotách. 
Pochvalně se vyjádřili o vysoké umělecké úrov-
ni zúčastněných sborů.

Nejpočetněji zastoupenou kategorií byla 
kategorie dětských sborů se 61 zúčastněnými. 
Dalšími početnými kategoriemi byly katego-
rie folklor (51 sborů), open kategorie folklor 
a open kategorie duchovní hudby (obě po 47 
sborech).

Celkem bylo rozděleno ve všech 28 sou-
těžních kategoriích olympijské soutěže 130 zla-
tých, 191 stříbrných a 27 bronzových medailí.

(Dokončení na str. 22) 
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Ve dnech 27. července až 2. srpna pro-
běhl v Holešově již 8. ročník festivalu Týden 
židovské kultury. Hlavním tématem byla 
židovská rodina, její etika, rituály a morální 
principy. Letošní ročník, tak jako i před-
chozí, pořádala ve spolupráci s městem 
Holešov organizace Společnost - Olam 
Judaica, jejíž předseda Jiří Richter je zakla-
datelem, duší i nejpilnějším a neúnavným 
„dělníkem“ přehlídky. Festival konaný pod 
záštitou Ministerstva kultury ČR podporuje 
Zlínský kraj, s organizací pomáhá a pro-
story zajišťuje Městské kulturní středisko.
Letošní ročník opět výrazně překonal loňskou 
návštěvnost. Festival si za dobu své existence 
získal široký věhlas, vydobyl vážnost, stvrdilo se 
jeho mimořádné postavení nejen v regionálním, 
ale i celorepublikovém kontextu. Program patřil 
k naprostému kulturnímu vrcholu roku. Pořada-
telům přálo i počasí, které celý týden ukazovalo 
svou přívětivou tvář a častovalo Holešov slun-
cem, snad jen s výjimkou soboty, nakonec ale 
i ona zůstala přes ojedinělý deštík slunečná.
Programový blok každodenně začínal většinou 
kolem 17. hodiny a v pestrém sledu se střídaly 
koncerty, přednášky, taneční vystoupení a fil-
mové projekce. Většina dění se odehrávala 
v synagoze a v sále kina Svět, dále v Drive 
Clubu, galerii, na náměstí Dr. E. Beneše a na 
Letní scéně v zadním traktu kina Svět, ústícího 
do Smetanových sadů. 

Nedalo se tak jako v předchozích roční-
cích využívat prostor zámku, který je v sou-
časné době v rekonstrukci. Další výraznou 
změnou, tentokrát jednoznačně k lepšímu, 
byla instalace webových kamer v synagoze, 
které nepřetržitě zaznamenávaly dění uvnitř.
První den, v neděli 27. července, vystoupila 
skupina Rut z Prostějova, která zatančila na 
náměstí Dr. Edvarda Beneše. V odpoledních 
hodinách potom proběhlo v synagoze slavnost-
ní zahájení s vystoupením komorního souboru 
Corda Magico. Jiří Zapletal za Společnost Olam 
Judaica festival oficiálně prohlásil za zahájený, 
poděkoval sponzorům a představil a přivítal 
vzácné hosty: velvyslaneckého radu Státu Iz-
rael pana Kulmana, zástupce ministra kultu-
ry dr. Appla, statutárního zástupce hejtmana 
Zlínského kraje Vojtěcha Jurčíka, poslance za 
ČSSD Josefa Smýkala, generálního ředitele Láz-
ní Luhačovice Josefa Krůželu, zástupce starosty 
města Holešov Mgr. Rudolfa Seiferta a Josefa 
Bartoška. Poté se slavnostní delegace spolu se 
zástupci města a diváky přesunula do Městské 
galerie. Zde se ujal slova zástupce ředitele 
Městského kulturního střediska Pavel Chmelík, 
který slavnostně otevřel vernisáž izraelské foto-
grafky Shai Ginott a kde vedle Jiřího 
Zapletala promluvil i velvyslanecký 
rada pan Kulman. 

Zahajovací den festivalu vy-
vrcholil v sále kina Svět, na jehož 
prknech vystoupil host Metropolitní 
opery v New Yorku Bert Lindsey se 
známými spirituály za klavírního 
doprovodu. Na sklonku parného 
dne byl sál nabitý k prasknutí, včet-
ně postranních přístavků. Hole-
šovské publikum odměnilo zpěvá-
ka, kterého na klavír doprovázela 
Rut Janečková, ovacemi vestoje 
a dokonce si vynutilo dva přídavky. 
Text spirituálů v češtině přiblížil Jiří  
Zapletal. Vystoupení však odstarto-

Letošní Týden židovské kultury překonal loňskou návštěvnost

valo  i polemiku spojenou s obsahem především 
křesťanských písní, která pak měla dozvuky při 
páteční besedě v synagoze. Mnozí posluchači 
se domnívali a dali to i nahlas při besedě najevo, 
že volba repertoáru nebyla nejšťastnější.

Další koncerty až na závěrečný sobotní 
blok pod širým nebem hostila synagoga. Prostor 
rozezněly veselé, hravé tóny v nezaměnitel-
ných židovských melodiích, energické i lyrické 
nápěvy v typickém proměnlivém rytmu se zrych-
lováním a zpomalováním tempa. 

Vystoupily skupiny Avonotaj ze Šumperka, 
Tiferet ze Znojma, Klezmerim z Prahy, El-jazz-
er z Hradce nad Svitavou a Tumbalajka z Police 
nad Metují. Synagogu rozezněly typické nástro-
je pro židovskou hudbu: klarinet, housle, flétna, 
v případě kapely Klezmerim navíc bubínek, 
klavír, fagot a kytara, u hudebníků El-jazz-er 
varhany, saxofon a trubka. Nejchudším dojmem 
na první pohled působila Tumbalajka pouze ve 
složení harmonika, klarinet. Ale i tady se ukáza-
lo, že zdání klame. Muzikanti, byť jen ve dvou, 
vytvořili naprosto strhující a pulzující atmosféru, 
kterou korunovala závěrečná píseň kantora 
Michala Foršta z Liberce, který přijal pozvání 
vést páteční a sobotní bohoslužbu. Pan Foršt 
byl na momentální popud jednoho z hudebníků 
pozván na pódium, a měl tak nejen možnost 
posluchače přesvědčit, že vystudoval na AMU 
zpěv a je členem pražského filharmonického 
sboru, ale navíc předvedl tak energický taneční 
výkon, při kterém přítomní diváci zalitovali, že 
byl prostorem synagogy limitován. Každopádně 
to byl jeden z vrcholů letošního Týdne. 

O největší zážitek se pak postaraly v noč-
ních hodinách dva „koncerty při svíčkách“. Ve 
čtvrtek 31. července vystoupilo violoncellové 
duo -  Jiří Hošek s dcerou Dominikou. Jejich 
hudební produkce představovala naprosté 
instrumentální mistrovství a vrchol virtuozity, 

naplnila duši a oblažila smysly. Byl to vprav-
dě magický zážitek, který se v podstatě ve 
stejné intenzitě opakoval hned druhý den, kdy 
v synagoze exceloval houslový virtuos Alexan-
der Shonert za klavírního doprovodu Natalie 
Shonert. Posluchači si opět vestoje vytles-
kali přídavky, v Shonertově podání nádherně 
zazněla Hašlerova Ta naše písnička česká.

Téměř každý den byl program v syna-
goze zpestřen přednáškami, s výjimkou be-
sedy s Arnoštem Lustigem, která po zkuše-
nostech z minulých ročníků pro obrovský zá-
jem proběhla v pondělí 28. července v kině 
Svět. Spisovatel zavzpomínal na svou rodinu 
a dětství. Na téma posledního pogromu v Ho-
lešově promluvil v synagoze po promítnutí 
filmu s touto tematikou erudovaně Petr Pálka. 
O svého druhu překvapivé informace se s po-
sluchači podělil i další přednášející Jan Bar-
tošek, který pohovořil na téma Židé a ekono-
mie. Byla to jediná změna v programu, ne-
boť původně byla avizovaná Židovská rodina 
v USA. Nikomu přítomnému ale určitě změna 
nevadila. S pomocí názorných diapozitivů Jan 
Bartošek seznámil posluchače s nejznáměj-
šími ekonomickými proudy, vývojem finanč-
nictví, žebříčkem nejbohatších Židů a přídal 
šokující seznam Židů - antisemitů, např. Ka-
rel Marx, Rosa Luxembourgová, Lev Trockij.
Rabín Karol Efraim Sidon vedl rozhovor s Voj-
těchem Jurčíkem, statutárním zástupcem 
Zlínského kraje. Hovořil zejména o napjatých 
arabsko-izraelských vztazích a pomohl si pří-
měrem partnerství: „I když víme o partnerových 
chybách, dokonce i když si o něm někdy myslí-
me, že je blbec, přece pokud s ním chceme žít 
v míru, musíme ho respektovat.“ 

Napjatě očekávaným přednášejícím byl 
Th.Dr. Jiří Beneš, který mapoval etiku a sexua-
litu v bibli. Po této přednášce se rozpoutala nej-
živější a nejdelší beseda s dotazy posluchačů. 
Dotkla se pojmů jako polygamie a monogamie, 
incest, znásilnění, plodnost či manželský sex. 
Od pana Beneše se návštěvníkům dostalo 
i ponaučení týkajícího se výkladu desatera 
přikázání: „Náš překlad interpretující desate-
ro jako seznam rozkazů je zavádějící, proto-
že to jsou spíše doporučení do budoucna.“
Pořadatelé v čele s předsedou organizace Olam 
Judaica Jiřím Richterem v pátek vedli besedu na 
téma Židovská škola. Hostem byl již jmenovaný 
kantor z Židovské obce v Liberci Michal Foršt. 
Členové výboru Společnosti Olam Judaica vy-

užili časový prostor i k tomu, aby se 
veřejnosti představili. Martin Schön 
tak přiblížil práci nejen předsedy 
Jiřího Richtera, ale i webmastera 
Luboše Drobila a Bohumila Kně-
ze, který mimo jiné celý festival 
fotograficky dokumentoval.

V programové nabídce nechy-
běly ani filmové projekce. Vedle 
celovečerních snímků Modlitba 
za Kateřinu Horowitzovou, Golet 
v údolí a Na konci světa doleva byl 
promítnut i dokument z loňského 
ročníku Týdne židovské kultury, 
který natočil Oliver Morgenstern

Pokračování na str. 17Slavností zahájení festivalu v synagoze. 

Hudební bonbonky

Lustig, Pálka, Sidon a další

Nechyběla 
ani Ester Kočičková
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Obrazovým materiálem, 
který v tomto vydání Holešov-
ska předkládáme, se vracíme 
k nedávno skončenému os-

              Osmý ročník tradičního festivalu Týden židovské           
mému ročníku Týdne židovské 
kultury, který proběhl ve dnech 
27. července až 2. srpna v Ho-
lešově. 

O tom, že byl letošní ročník 
nejen úspěšný, ale v mnohém 
i mimořádný, svědčí fotografie 
vzácných a zároveň milých hostů, 

Vzácným hostem byl nepopiratelně slavný spisovatel Arnošt Lustig. Černý Američan Bert Lindsey slavil úspěch.

Městská galerie hostí tvorbu fotografky Shai Ginot. Tandem Ester Kočičková a Katryna Kolcová v pseudokabaretu Úklid.

Řada akcí se odehrávala 
v holešovské synagoze.

Literát a rabín Karol Efraim Sidon je rovněž takřka stálým hostem 
holešovského festivalu.

kteří vystoupili v rámci holešov-
ského festivalu.

Foto Robert Rohál 
a Nelly Billová
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       kultury v Holešově byl v mnohém mimořádný

Eva Horká a Jiří Zapletal čtou z Písně písní krále Šalomouna.

V rámci festivalu zahrál i holešovský soubor Corda Magico.

Moc se líbil i koncert znojemské „rodinné“ kapely Tiferet.

Právě vystupuje prostějovský taneční soubor Rut.

Jedním z vrcholů bylo vystoupení violoncellistů 
Jiřího a Dominiky Hoškových.

Luboš a Jan Bartoškovi besedovali 
na téma Židé a ekonomie.

Houslový fenomén Alexandr Shonert 
vyloženě zazářil.

O mimořádném zájmu svědčí 
i tento snímek.
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Jak kriticky zhodnotit 4. díl série, kte-
rou natočil můj nejmilovanější režisér a je-
jíž předchozí trilogie je pro mě srdeč-
ní záležitostí? Jak jinak než nekriticky. 
Dvě žijící legendy Hollywoodu George Lucas 
a Steven Spielberg svého Indyho,  hrdinu bez 
bázně a hany,  vymysleli už na přelomu 70. 
a  80. let. Chtěli tak navázat na atmosféru dob-
rodružných filmů 30. a 40. let s Douglasem Fair-
banksem a později  Errolem Flynnem v hlavní 
roli, u kterých se jako kluci náramně bavili. 
Těžko asi mohli v té době předpokládat, že 
jejich filmová vyprávění o neohroženém arche-
ologovi se stanou stejnou klasikou jako jejich 
přiznané vzory a další inspirací pro nastupující 
tvůrce (Honba za diamantem, Mumie - abych 
jmenovala namátkou jen ty nejpovedenější).
Těžko si dnes už představit v hlavní roli někoho 
jiného než Harrisona Forda (původní volba 
zněla Tom Selleck). Nakonec se ale producent 
Lucas uvolil opět vsadit právě na Forda, kterého 
obsadil už ve své prvotině American Graffiti 
a posléze mu svěřil jednu z hlavních postav - 
Hana Sola ve svém megaprojektu Star Wars. 
A ačkoli Fordovi pro údajnou infantilitu posta-
va galaktického pašeráka k srdci nepřirostla, 
vysokoškolského pedagoga a příležitostného 
archeologa a dobrodruha (v praxi spíš ob-
ráceně) Indianu Jonese si hned zamiloval. 
A byl to koneckonců on, kdo natočení 4. dílu 
nejvíc podněcoval. Čekání trvalo dlouhých 19 
let a během té doby to častokrát vypadalo, že 
film nevznikne. H. Ford kvůli zvyšujícímu se 

Zážitek zvaný Indiana Jones a Království křišťálové lebky
věku vyhrožoval svou nepoužitelností. Černé 
prognózy se ale nenaplnily. Hlavní hrdina má 
sice už na krku pár křížků, ale s tím se víceméně 
počítá. Stejně jako bylo hlavním kořením trojky 
mezigenerační škorpení Jonese juniora (For-
da) s Jonesem seniorem (Connerym), tak ve 
čtyřce tento aspekt naplňují promluvy, narážky 
a rozmíšky mezi Indianou (Fordem) a mladíkem 
Rafanem (S. La Beoufem), což, jak se ukáže, je 

Indyho syn. Existencí Indyho syna se elegantně 
vyřešil problém s absencí Seana Conneryho, 
který se už z hereckého důchodu k návratu 
na stříbrné plátno nenechal přemluvit. Po růz-
ných senzačních zprávách, že se po Indyho 
boku objeví Virginia Madsen či Fordova životní 
partnerka Calista Flockhart, se nakonec jako 
nejpřekvapivější a přesto nejpřirozenější volba 
ukázal návrat k Indyho osudové lásce Marion 
Ravenwood z 1. dílu, ztělesněné Karen Allen. 
Nejnovější  díl pokračuje v poetice předchozí 
trilogie, Steven Spielberg se mile staromil-
ským zpracováním důsledně vrací do 80. let 
a používá stejnou technologii. Akční scény 
jsou poctivou kaskadérskou prací, nekonají se 
žádné klapky před zeleným pozadím, počítačo-
vé triky jsou omezené na nejnutnější minimum. 
Zároveň je na každičkém metru filmu vidět, 
že se s ním režisér doslova mazlí po formální 

stránce způsobem nasvícení, hrou se stíny, 
odrazem obrazu v zrcadlech, zvukovou stopou. 
Po stránce obsahové pak láskyplnou citací, 
přiznanou nostalgií a inteligentním humorem. 
Nechybí nic z toho, na co jsme z předcho-
zí trilogie zvyklí: vtipná konverzace, kultovní 
hlášky, napětí, tajemno, spád, starodávné ar-
tefakty a samozřejmě spousta akcí. Tentokrát 
se dočkáme v rámci automobilových honiček 
i průjezdu vysokoškolskou aulou na motorce, 
v rámci přestřelek i odpálení atomové hlavice 
a dokonce letu Indiany v ledničce na tlakové 
vlně a v rámci likvidace protivníka divokou  fau-
nou mimo jiné  útoku masožravých mravenců. 
Nepřátele zastupují Sověti vedení fanatickou 
Irinou Spalkovou v podání Cate Blanchett.
Spielberg si otevřeně pohrává se zažitými mo-
tivy a stejně jako hádky se synem nahrazují 
neshody s otcem z  třetí „poslední křížové vý-
pravy“, tak akční peripetie ve svatyni a hlavně 
krkolomný útěk z ní odkazují k druhému „chrá-
mu zkázy“. A postava Marion zase dokonale 
propojuje „křišťálovou lebku“ s prvními „dobyva-
teli ztracené archy“. Kruh se prozatím uzavřel. 
Prozatím je zde opravdu na místě. V poslední 
scéně 4. dílu totiž Indy nedovolí svému potom-
kovi nasadit si jeho klobouk, a pomyslné žezlo 
tak předat dál. Že bychom se místo nejúspěš-
nější dobrodružné tetralogie všech dob dočkali 
pentalogie? Nechme se překvapit. Indy ale 
rozhodně nevypadá na to, že by se chystal na 
odpočinek. 

Marie Rysová

Kdo zašel do kavárny Central, 
ten si nemohl v posledních týd-
nech nepovšimnout rozměrných 
a zajímavě pojatých fotografií, 
které se na čas staly součástí in-
teriéru. Jejich autorem je Ladislav 
Horák z Rymic. Víc vám o něm 
prozradí následující rozhovor. 

Jak byste nazval a charakteri-
zoval fotky, které jsou teď k vidění 
v holešovské kavárně Central?

Moje výstava nese název Do-
teky, jedná se o soubor výtvarných 
fotografií, které znázorňují pocity blíz-
kosti a naopak i pocity postupného 
oddalování se a samoty. V kavárně 
Central se mohli návštěvníci setkat 
i se souborem výtvarně pojatých 
portrétů, které jsem v nedávné době 
nahradil souborem květin.

To byla vaše první výstava?  
Ano, toto je moje první samostatná výsta-

va. Každý rok však vystavuji s Fotoklubem při 
Domě kultury v Kroměříži, kde jsem již několik 
let členem.

Kdy jste vlastně začal s fotografováním 
a proč?

K fotografování mě přivedl můj otec, který 
mě již od dětství této mé vášni učil a podporo-
val. Vážněji jsem se začal fotografii věnovat 
po vstupu do fotoklubu, kde jsem se seznámil 
s panem Janem Burešem starším, který fotoklub 
vede. Poskytl a stále mi poskytuje cenné rady 
a zkušenosti. Tímto bych mu také rád podě-
koval. Později jsem navštěvoval fotografickou 
školu ve Vizovicích. Nyní pracuji jako fotograf 

Mladý fotograf Ladislav Horák.

Fotografii považuji za koníček a způsob 
odreagování, říká Ladislav Horák

ve fotoateliéru v Přerově a do budoucna se chci 
hlásit na Institut tvůrčí fotografie v Opavě.

Co vy sám nejraději fotíte?
Nemám vyhraněné téma, ale přikláním se 

k fotografii, která je výtvarně pojatá. O tom ostat-
ně svědčí moje výstava v kavárně Central.

A plány do budoucna? Chtěl byste se 
fotografováním živit?

V současné době připravuji další výstavu, 
která bude pravděpodobně v kroměřížské ka-
várně Scéna na jaře příštího roku. Fotografií se 
již živím, stále ji však považuji za svůj koníček 
a způsob odreagování.

Ptal se Robert Rohál

KNIŽNÍ TIP

Osmašedesátý, 
jak ho asi neznáte

Doposud málo známá fakta o čin-
nosti holešovského 7. výsadkového pluku 
zvláštního určení v krizových dnech srp-
na roku 1968 přináší padesátistránková 
brožura s názvem Osmašedesátý, kterou 
u příležitosti 40. výročí okupace Česko-
slovenska vojsky Varšavské smlouvy 
vydalo město Holešov ve spolupráci 
s holešovskou organizací vojenských 
výsadkových veteránů.  

V publikaci Osmašedesátý jsou s po-
mocí dostupných archivních materiálů i vy-
právění svědků zachyceny události, které 
se v srpnových dnech roku 1968 u ho-
lešovského pluku i ve městě samotném 
v souvislosti s okupací staly. Závěr pub-
likace Osmašedesátý je věnován historii 
7. výsadkového pluku zvláštního určení, 
který byl předchůdcem prostějovské 601. 
skupiny speciálních sil generála Morav-
ce, jejíž vojáci dnes bojují například v Af-
ghánistánu.

Publikace 
je doplněna fo-
todokumentací 
o k u p a č n í c h 
vojsk v Hole-
šově a také 
fotografiemi ze 
života výsadko-
vého pluku. 

(frs)

KINORECENZE
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• Pondělí 18. 8. a úterý 19. 8. ve 20 h: 
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ - ČR, komedie. 
Film pojednává o jednom povedeném lamači 
ženských srdcí s Josefem Poláškem v hlavní 
roli. V režii debutujícího Jana Prušinovského 
dále hrají Eva Lehotská, Zdena Hadrbolcová, 
Petra Nesvačilová, Petr Čtvrtníček, Arnošt Gol-
dflam a další.
• Úterý 2. 9. a středa 3. 9. v 19 h: DOSTAŇTE 
AGENTA SMARTA - USA, akční krimikome-
die s titulky. Když je jednoho dne napadeno 
velitelství americké zpravodajské tajné služby 
a identita většiny zaměstnanců je prozrazena, 
jejímu šéfovi nezbývá nic jiného, než do akce 
poslat i horlivého analytika Maxwella Smarta, 
který už dlouho sní o tom, že se superhvězdným 
Agentem 23 vytvoří neporazitelnou dvojku. 
Místo toho je Smart přidělen k jedinému dalšímu 
agentovi, jehož identita zůstala dosud skryta: 
milé, avšak poněkud nevyzpytatelné Agentce 
99. Čím hlouběji se Smart a 99 noří do temných 
rejdů zločineckého syndikátu KAOS, tím je jim 
jasnější, že jeho velitel Siegfried s pobočníkem 
Shtarkerem chtějí na šíření atmosféry strachu 
vydělat milióny. Ačkoliv má Smart jen minimální 
praxi v oboru a času má méně, než by v danou 
chvíli potřeboval, poháněn neumdlévajícím nad-
šením a vybaven několika důmyslnými vynálezy 
se vydává zachránit svět od KAOSu...
• Sobota 13. 9. v 17 h. a neděle 14. 9. v 19 h: 
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN - USA, 
dobrodružný/fantasy v českém znění. Vše, co 
jste dosud znali, se navždy změnilo... Druhý 
díl natočený dle sedmidílné ságy C. S. Lewise 
Letopisy Narnie (mj. Alenka v říši divů). Čtvero 
sourozenců je přivoláno do Narnie princem 
Kaspianem, mladým dědicem telmarínského 
trůnu, který bojuje se svým zlým strýcem Mi-
razem. S pomocí udatného trpaslíka Dýnila, 
myšáka Ripčína a podezřelého černého trpas-
líka Nikabrika se vydávají na podivnou cestu za 
záchranou magie v zemi a nastolením míru.
• Úterý 23. 9. a středa 24. 9. v 19 h:  BATHO-
RY - ČR, SR, Maďarsko, VB - drama v čes-
kém znění. Nevinná oběť intrik nebo nejkrutější 
vražedkyně v historii? Alžběta Báthoryová, 

slavná Čachtická paní, po staletí láká a dráždí 
svým životním příběhem zástupy historiků, 
čtenářů a nyní také filmařů. Dlouho očekávaný 
film Bathory přichází na plátna kin. Odpoví 
na otázku, kým ve skutečnosti byla Erzsébet 
Báthory? O projektu režiséra Juraje Jakubiska 
se hovoří již dlouho. Nyní se konečně můžeme 
pokochat filmovým uměním tohoto významného 
slovenského režiséra, pod jehož vedením vznikl 
nejnákladnější film celé střední Evropy s roz-
počtem 380 miliónů. „Film Bathory je historický, 
romantický thriller plný emocí a zvratů,“ říká 
režisér Juraj Jakubisko k svému nejnovějšímu 
dílu. V případě tak kontroverzní historické po-
stavy, jakou bezpochyby Alžběta Bathoryová 
je, leží na tvůrcích nelehký úkol, jak se námětu 
chopit. Bezmála 400 let po její smrti se názory 
historiků na hraběnku Báthoryovou rozcházejí. 
Pojetí její osoby coby vraždícího monstra zpo-
chybňuje nový pohled na hraběnku, která se 
díky svému obrovskému majetku a nezávislosti 
stala terčem a posléze i obětí intrik, spiknutí 
a pomluv. „Lidé mají rádi legendy. Když má 
někdo motiv a moc vás šikovně pošpinit, nestačí 
ani několik století, aby vás očistili,“ říká režisér 
k legendě Čachtické paní. Ve filmu hrají Anna 
Friel,  Hans Matheson, Karel Roden, Franco 
Nero, Vincent Regan, Boleslav Polívka, Jiří 
Mádl,  Lucie Vondráčková a další.

Protagonisté komedie František je děvkař.

Pátek 22. 8. ve 20 h: PETR KALANDRA ME-
MORY BAND - vzpomínkový koncert. 

Zpráva o předčasném úmrtí Petra Kalandry 
zasáhla v roce 1995 širokou hudební veřejnost.
Tehdy odešla osobnost, která v dobách ko-
munismu přinášela českému posluchači ame-
rický folk rock, blues ale i skvělou náladu. 
Dodnes si všichni jeho obdivovatelé připo-
mínají jeho písně díky oficiálním nahrávkám 
(Marsyas, ASPM, Bluessesion I, II…), ale i díky 
mnoha amatérským záznamům z koncertů.

Skupina Petr Kalandra Memory Band vznik-
la v roce 2005 jako pocta Petrovi Kaland-
rovi. Koncerty seskupení, které si říká Petr 
Kalandra Memory Band, jsou nabité hitov-
kami, ale i méně známými skladbami z reper-
toáru Petra Kalandry, Marsyas nebo ASPM.
„Večer ve společnosti skupiny Petr Kalandra 
Memory Band vás přenese o několik let zpět, 
kdy všichni chtěli táhnout za zakázaný provaz, 
ale jiným směrem než jim bylo určováno. Ve-
čer plný pohody a skvělých písní, které vám 

připomenou, že blues má dvanáct taktů, 
který uměl každý spočítat a že všechny 
princezničky, co jsou zklamaný, už dnes-
ka ví, jak chutná solnej sloup,“ říká o ka-
pele jeden z protagonistů Míra Kuželka..
(Letní scéna - za kinem Svět, za nepříz-
nivého počasí Drive Club)

Městská galerie:
23. 7. - 17. 8. SHAI GINOTT - vynikající 
izraelská fotografka. Kompozice na bib-
lické téma v mimořádném provedení.
20. 8. - 28. 9. LETNÍ ILUZE - tradiční 
výstava, kterou musíte vidět! Holešovští 
výtvarníci opět v akci.

Výstavy jsou otevřeny denně kro-
mě pondělí. 

V pátek 22. srpna zahraje v Holešově seskupení, 
které si říká Petr Kalandra Memory Band.

DVD TIPY

URČITĚ, MOŽNÁ
Romantická komedie (USA, 2008, 
105 min.)
Režie: Adam Brooks
Hrají: Ryan Reynolds, Elizabeth Banks, 
Rachel Weisz, Isla Fisher, Abigail 
Breslin a další. Od tvůrců filmu Láska 
nebeská a Deník Bridget Jones při-
chází další přírůstek, tentokrát o třicát-
níkovi z Manhattanu, který milostné 
trable řeší se svou desetiletou dcerou 
a kupodivu se od ní i leccos přiučí...

ZLATÝ KOMPAS
Dobrodružná fantasy 
(USA / Velká Británie, 2007, 113 min.) 
Režie: Chris Weitz
Hrají: Nicole Kidman, Daniel Craig, Da-
kota Blue Richards, Eva Green a další.
Ve světě Zlatého kompasu má každý 
svého průvodce, který má podobu zvířete 
a mezi ním a člověkem existuje velmi 
silné pouto. V takovém světě žije i 12letá 
Lyra, která je podle dávného proroctví 
vyvolená rozhodnout nejen o svém vlast-
ním osudu, ale i o budoucnosti ostatních.

JUMPER
Akční sci-fi (USA, 2008, 88 min.)
Režie: Doug Liman
Hrají: Hayden Christensen, Samuel 
L. Jackson, Diane Lane, Jamie Bell a další.
David Rice se narodil se zvláštní schop-
ností, dokáže se během okamžiku  te-
leportovat kamkoliv na Zemi. Poté, 
co objeví jedince se stejnými schop-
nostmi, ocitne se uprostřed boje ne-
jen o svůj život, ale i o podobu světa. 
 
P 2
Horor (USA, 2007, 98 min.)
Režie: Franck Khalfoun
Hrají: Rachel Nichols, Simon Reynolds, 
Wes Bentley a další. Takhle si Ange-
la poslední pracovní den před Vánoci  
nepředstavovala. Člen firemní ostrahy 
bohužel trvá na tom, že svátky nebude 
v podzemních garážích trávit sám. An-
gela tak má nezáviděníhodnou možnost 
poznat anonymního chlapíka důvěrně 
zblízka. Do smrti na to nezapomene!

VÁCLAV
Tragikomedie (ČR, 2007, 97 min.)
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Lábus, Emília Vá-
šáryová, Jan Budař a další. Ivan Trojan 
exceluje v roli venkovského blázna, který, 
jak se zdá, dokáže dělat jen potíže - 
matce, bratrovi, sousedům, celé vesni-
ci. Drobné lumpárny ale vyvrcholí jeho 
trestným činem. Jak se k tomu jeho bližní 
a celá vesnice postaví? 

Připravila Marie Rysová

Kino Svět Holešov

Program MKS a Drive Clubu

TYMY VÁS ZVE
NA 31. 8. LOUČENÍ 

S PRÁZDNINAMI 
 od 14 hodin, program plný her 
a soutěží, loučení s prázdninami 

v zámeckém parku.  
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Studentku Ivu Svobodovou znají místní ne-
jen jako členku Moravských dětí, ale rovněž jako 
zpěvačku komorního souboru Corda Magico. 
Právě s tímto souborem zpívá nejen na nejrůz-
nějších akcích, ale rovněž na připravovaném 
CD, které by se mělo objevit na podzim. Více 
nám o své hudební minulosti, zájmech i plánech 
řekla v následujícím rozhovoru. 

Jak se vám zpívalo v nahrávacím studiu 
ve Štípě, kde vznikaly nové nahrávky pro 
chystané CD souboru Corda Magico?

Studio bylo na skvělé technické úrovni, 
takže byla radost tam pracovat. I když se na-
táčení ukázalo náročnější, než jsme všechny 
čekaly, a pár písní znamenalo mnohahodinovou 
práci, výsledkem jsou po obsahové i technické 
stránce kvalitní nahrávky, které posluchače 
jistě potěší.

Jak dlouho s tímto souborem zpí-
váte?

Poprvé se mi možnost spolupráce na-
skytla asi před dvěma roky, kdy mě Nelly Bil-
lová oslovila, abych si se souborem zazpívala 
v rámci Týdne židovské kultury. A protože barva 
a rozsah mého hlasu se dobře hodily k jejich 
repertoáru, postupně přibývala společná vy-
stoupení, až jsem se stala ,,plnohodnotnou“ 
členkou souboru.

Pokud vím, tak jste také členkou Morav-
ských dětí. Jak jste tam dlouho a jak tam 
dlouho ještě pobudete?

Líbí se mi jazzová hudba, říká Iva Svobodová

V Moravských dětech už zpívám neu-
věřitelných deset let. Byly to roky, které mi 
přinesly nevšední hudební zkušenosti, zážitky 
spojené s cestováním po festivalech, a hlavně 
spoustu dobrých přátel, takže se budu jen těžce 
loučit. Proto jsem odchod prozatím odložila na 

neurčito, i když se spíše budu podílet na jedno-
rázových akcích.

Myslíte, že budete zpívat i během studia na 
právnické fakultě?

Určitě bych chtěla nadále zpívat v souboru 
Corda Magico. Se svou učitelkou zpěvu Kateři-
nou Hájkovou se ale také připravuji na soutěže, 
plánované na tento podzim.

Kdybyste dostala nabídku nazpívat popo-
vou desku, šla byste do toho?

Nejspíš ano. Nemám sice s tímto druhem 
hudby zkušenosti, ale myslím, že takové na-
bídky jsou vzácné na to, aby se odmítaly, když 
vezmu v úvahu, jak je těžké se dnes prosadit 
na jakékoliv úrovni hudebního průmyslu.

Co vy sama ráda posloucháte?
Líbí se mi jazzová hudba. Například Miles 

nebo Parker, u nichž relaxuji. S přáteli si také 
moc ráda zazpívám dobrý muzikál.

Viděl jsem vás často i na akcích, které 
probíhaly v rámci letošního Týdne židovské 
kultury. Co vás zaujalo nejvíce?

Oblíbila jsem si knihy Arnošta Lustiga, 
a tak jsem nemohla chybět na jeho přednáš-
ce, jako vždy byla neobyčejně zábavná. Další 
věcí, kterou jsem na festivalovém programu 
vyhledávala, byla temperamentní klezmerová 
hudba, která tak svádí k tanci.

Robert Rohál

Iva Svobodová na snímku Nelly Billové.

Bylo ji vidět takřka na všech akcích, které 
s sebou přinesl letošní osmý ročník festivalu 
Týden židovské kultury. Řeč je o JUDr. Jarmile 
Pokorné. Tu něco uváděla či zahajovala, jindy 
zase  rozdávala květiny anebo se věnovala hos-
tům a účinkujícím, kteří na holešovský festival 
přijeli. Dokonce si při vystoupení holešovského 
souboru Corda Magico zahrála na klávesy. 
Myslím, že bez její obětavosti, přítomnosti i je-
jího šarmu by letošní Týden židovské kultury 
v Holešově hodně tratil.    

Jak byste zhodnotila letošní ročník 
Týdne židovské kultury?

Myslím, že nezklamal. A představil škálu 
účinkujících na špičkové úrovni. Všechny pořa-
dy a akce byly hojně navštíveny a ohlasy byly 
v drtivé většině obdivné.

Festival trval sedm dnů. Jste hodně 
unavená...?

Jsem nemocná, mám virózu, teplotu a uží-
vám antibiotika. Únavou však určitě padají 
přátelé a kolegové -  Jirka Richter, Jiří Zapletal, 
Luboš Drobil, Honza Machala, Bohušek Kněz, 
Nelly Billová a možná někteří další... Bez jejich 
nasazení, obětavosti, nadšení i znalostí by se 
festival neuskutečnil.

Milé bylo i to, když jste během vystou-
pení komorního souboru Corda Magico  
sedla za klávesy a „střihla“ jste si dvě 
skladby. Kdo měl tenhle nápad a bude tomu 
tak častěji? 

Vděčím souboru Corda Magico za to, že 
jsem s nimi mohla prožít jedinečnou atmosfé-
ru. Je něco jiného zahrát si sólo jen tak pro 
radost. Ale být součástí souboru, kdy je jeden 
odkázán na druhého a vše musí klapnout a být 

Na slovíčko s Jarmilou Pokornou
v harmonii, byl pro mne úžasný zážitek. Můj 
nápad to nebyl, zpočátku jsem se bránila. Dnes 
jsem bohatší o nový prožitek a členky souboru 
obdivuji o to víc.

Co se vám z programu, který letošní 
ročník festivalu přinesl, hodně moc líbilo?

Pro mne samotnou byl doslova „bombou“ 
koncert Jiřího a Dominiky Hoškových. Jsou po-
važováni za nejvýraznější postavy interpretač-
ního umění ve hře na violoncello. Při jejich hře 
mi jezdil mráz po zádech a koncert byl ukončen 
bouřlivými ovacemi diváků vestoje. Stejně jako 
koncert Alexandra a Natalie Shonertových. 
U obou koncertů jsme se však dopustili faux 
pas - špatného kroku. Virtuózní vystoupení jsme 
rozmělnili mluveným slovem.  

Budete se spolupodílet i na dalším 
ročníku?

Nevím, jestli nějaké příště bude. Pokud 
ano, ráda se zapojím. Pro mne je holešovský 
festival Týden židovské kultury věcí vztahu 
a citu. A taky příležitostí setkávat se s lidmi, 
kteří jsou naladěni na stejnou strunu. Ať už 
jsou to účinkující, sponzoři nebo návštěvníci. 
Je velmi příjemné se zase po roce setkat a říci 
si navzájem několik srdečných slov. Nebo se 
jen tak vidět a mít z toho radost. 

RR

Holešov - Součástí letošního ročníku 
Týdne židovské kultury bylo také promítání 
dokumentárního filmu Olivera Maliny Mor-
gensterna „Holešov očima kamery“. Takřka 
hodinový snímek popisuje loňský ročník tohoto 
významného kulturního festivalu, ale také 
mapuje další místní památky či zajímavos-
ti. Promítání první i pátý den festivalu mělo
u zúčastněných diváků velký úspěch. 

Pokud máte zájem získat film na DVD do 
svého archivu, můžete si jej objednat v pro-
storách Městského kulturního střediska (nám. 
Dr. E. Beneše), tel.: 573 395 344. Podle zájmu 
budou DVD vyrobena a distribuována. 

R. Seifert

Film o Holešovu
si mohou zájemci 

objednat
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Dokončení ze str. 11.

Různorodost programu obstaraly i židovské 
tance. Na náměstí se představil židovsko-cha-
sidický taneční soubor Yocheved z Třebíče, na-
bízející i možnost praktické výuky tanců, a dal-
ším zpestřením programu byl pseudokabaret 
Ester Kočičkové o úklidu kolem nás i v duši 
v pondělí 28. července v Drive Clubu. Pořad byl 
proložen klavírním doprovodem a písněmi ukra-

jinské nevidomé umělkyně Katryny Kolcové.
A židovské písně tvořily tečku a pomyslný 
zlatý hřeb poslední den přehlídky v sobotu 2. 
8. Za kinem Svět pod širým nebem vystoupi-
ly v hudebním bloku skupiny Jarmula Band 
z Polska, Ha Chupa z Brna a nakonec rocková 
Klec z Prahy.

Asi nelze pochybovat, že se osmý ročník 
Týdne židovské kultury vydařil. Kdo festival 
navštívil, bude dlouho vzpomínat. Kdo si ne-

našel cestu, může jen litovat. Úsilí spojené 
s organizací tak monstrózní akce, která vel-
kou měrou leží na bedrech několika členů 
Společnosti Olam Judaica, je vyčerpávající, 
přesto předseda Jiří Richter otevřel možnost 
uspořádání 9. ročníku v roce 2009, který by byl 
věnovaný obětem holocaustu. Věřme pevně, 
že bude. 

Marie Rysová

Letošní Týden židovské kultury překonal loňskou návštěvnost

Podle mnohých se letošní ročník dnes 
již tradičního festivalu Týden židovské kultury 
povedl. Stejného názoru je i herec Jiří Zapletal, 
umělecký ředitel festivalu a člen občanského 
sdružení Olam - Společnost Judaica. Celý fes-
tival zahajoval a navíc byl i součástí několika 
programů. Některé moderoval, v jednom spo-
luúčinkoval. Holešovsku poskytl bezprostředně 
po skončení festivalu tento rozhovor.  

Je za námi osmý ročník Týdne židov-
ské kultury. Jaké máte z letošního ročníku 
pocity?

Myslím, že letošní ročník Týdne židovské 
kultury posunul tento festival opět o nějakou tu 
příčku nahoru. Byl organizačně nejsložitější, ale 
zato programově nejpestřejší. A co do profesio-
nální úrovně skutečně špičkový. Také návštěv-
nicky překonal dosavadní rekordy. Vždyť ačkoliv 
jsme některé programy přesunuli do kina Svět 

a Drive Clubu, bylo vždy „vyprodáno“. Stojí za 
zmínku, že letošní program navštívily čtyři tele-
vizní stanice, což se nikdy nestalo - ČT 1, Nova, 
Prima a regionální televize ze Zlína. Některé 
z nich uveřejnily své reportáže v hlavních večer-
ních zprávách. Můj osobní pocit je tedy veskrze 
pozitivní. I když samozřejmě vše neproběhlo 
ideálně a vyskytly se i nějaké „zádrhely“, žádný 
z nich průběh festivalu neohrozil. 

Co se vám z letošního ročníku asi 
nejvíc vryje do paměti?

Vzhledem k jiným svým povinnostem mimo 
Holešov jsem se nemohl osobně zúčastnit zá-
věrečných dvou dnů  festivalu. Z toho, co jsem 
viděl a zažil - a až do čtvrtečního večera jsem 
byl přítomen u všech programů - považuji za 
vrchol festivalového týdne vystoupení violoncel-
lového dua Jiřího a Dominiky Haškových. Jejich 
program byl opravdu jedinečným zážitkem, 
potvrzením virtuozity obou umělců, na jejichž 
koncerty se v Praze jen stěží získávají vstupen-

Letošní ročník byl organizačně nejsložitější a programově  nejpestřejší, 
říká o Týdnu židovské kultury ředitel festivalu Jiří Zapletal

ky. Myslím, že budou-li v Holešově účinkovat 
i příští rok, bude nabito. Jedinečný byl rovněž 
recitál černošského zpěváka Berta Lindseye. 
I když výběr jeho spirituálů obsahově neod-
povídal židovské religiozitě, jeho výkon stejně 
jako jeho charismatická osobnost okouzlily 
publikum. Slyšel jsem, že i tradiční host Týdne 
židovské kultury houslista Saša Shonert stejně 
jako sobotní Tumbalajka a Jarmula Band sklidili 
zaslouženou chválu početného publika. 

Jak na vás zapůsobil dokument z loň-
ského ročníku festivalu?

K dokumentárnímu filmu Olivera Morgen-
sterna „Holešov očima kamery“ mám své výhra-
dy. Některé jsem uplatnil už při konečném se-
střihu, některé mi „došly“ teprve při jeho dalších 
projekcích. Celý film  však akceptuji jako osobitý 
pohled tvůrce, který má své vlastní vidění, jež 
se nemusí shodovat s mým pohledem nebo 

s názorem dalších diváků. Je to však 
navzdory všem alternativním názo-
rům cenným svědectvím o kulturní 
a duchovní atmosféře města, jehož 
je židovská kultura neodmyslitelnou 
součástí, i o jedinečnosti a širokém 
záběru, jakým Týden židovské kul-
tury tuto atmosféru dotváří. 

Kdo myslíte, že vyrobil a vy-
expedoval ono už nechvalně 
známé DVD? Jaké kroky hodláte 
podniknout?

Mě ono provokativní a nactiu-
trhačné DVD zanechává poměrně 
chladným. Žijeme bohužel ve světě, 
kde je vše dovoleno a kde se pod 
rouškou svobody a demokracie dějí 

věci těchto pojmů nehodné. To jen svědčí o tom, 
že na kvalitní život ve svobodě a demokracii 
nejsme ještě zdaleka morálně připraveni a že 
se musíme ještě mnohému učit, abychom byli 
obou těchto fenoménů hodni. 

Ono DVD beru jako extrém, jako výplod 
současného stadia naší cesty k demokracii, 
který musí zdravě myslící a cítící člověk od-
mítnout. Naopak, možná že tento tupý atak na 
vše židovské může zcela kontraproduktivně 
obecnému zájmu o židovskou kulturu prospět 
a naše aktivity v této oblasti zpopularizovat.

Osmý ročník Týdne židovské kultury - 
to byla týmová práce. Komu byste na tomto 
místě rád poděkoval a proč?

Ano, osmý ročník Týdne židovské kultury 
byl organizačně velmi náročný. Na to, že ob-
sahoval celkem devětadvacet pořadů, kterých 
se zúčastnila téměř stovka účinkujících, je až 
s podivem, že všechno proběhlo splavně, bez 
zjevných karambolů. Díky patří všem, kdo se 
na této týdenní přehlídce židovské kultury po-
díleli. Nechci nikoho jmenovitě chválit, byl bych 
nevděčný k těm nejmenovaným. I když - jako 
u každé takové akce - existují v tom několikačlen-
ném týmu jedinci, kteří mají více odpovědnosti 
a vše na svých bedrech, sami by ale nezmohli 
nic. Musím však poděkovat těm, kteří nám vyšli 
vstříc a mnohé pomohli vyřešit, ačkoliv nejsou 
členy našeho občanského sdružení. Mám na 
mysli pány Seiferta a Chmelíka z vedení měs-
ta a Městského kulturního střediska  Holešov, 
u nichž jsme se letos setkali s nevšední ochotou 
a zájmem o společnou věc. A tím společným zá-
jmem by měl Týden židovské kultury zůstat i pro 
příští léta, má-li mít své deváté pokračování. 

Robert Rohál

Koncert „VZPOMÍNKA 
NA GRAZ“ -  Moravské děti 
Koncert proběhne v neděli 7. září 

v 17 hodin
Kostel sv. Anny v Holešově

Po skončení koncertu v 18.15 hodin 
- vernisáž ze Světové olympiády sborů s promítnutím 

krátkého filmu - v Drive Clubu (MKS Holešov).

Letní koncert „OPEN AIR“ - Moravské děti
Koncert se uskuteční ve čtvrtek 21. 8. 2008 v 17.00 hod.

v areálu hotelu Ráztoka na Rusavě.
Sbormistryně: Mgr. Lenka Polášková

Kynologický klub Holešov 
a Městské kulturní středisko 

Holešov pořádají 1. ročník 

Neoficiální závody agility

O POHÁR MÍSTOSTAROSTY
Neděle 17. 8. 2008 v areálu 
Kynologického klubu Holešov

Začátek závodu v 9 hodin. 

HOLEŠOVSKÉHO
HOPSÁNÍ
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Všetuly - 650 let od první zmínky o obci - současnost

Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce

Seriál

Touto kapitolou končí seriál Holešovska 
věnovaný historii Všetul. Zmapoval asi všechny 
důležité oblasti života této dřívější obce a nyní 
nedílné součásti města Holešova. Připomene-
me si ještě poslední léta i několik důležitých 
statistických údajů a již se těšme na oslavy 650. 
výročí první zmínky o Všetulích a 120. výročí 
otevření základní školy.

Polohu Všetul popisuje Prof. Pavel Kvas-
nička ve své Vlastivědě moravské „Holešovský 
okres“ (1929) takto: „Všetuly (do Všetul), kata-
strální (432 ha) a politický okres, leží na rovině 
záp. (2 km) od Holešova na levém břehu říčky 
Rusavy. Část východní sousedí s Novosady, 
předměstím Holešova. Náves tvoří dvě řady 
domů těsně vedle sebe stojících, průčelím 
na náves obrácených. Původně byl jeden pří-
chod do osady, jenž uzavírán byl branou. Vstup 
na druhém konci osady byl zamezen říčkou 
Rusavou. Stodoly se zahradami v humně jsou 
dosud v jedné řadě, a kde spolu bezprostředně 
nesouvisí, stojí zeď. Stodoly se zídkami bývaly 
zároveň ohradou dědiny proti nepříteli. Na sev. 
konci stojí zděná zvonice, uprostřed památník 
Svat. Čecha. Grunty jsou ve vesnici, chalup-
níci „Za vodou“, „V chaloupkách a v „Nových 
domcích“.“

Podle prof. Kvasničky bylo v počátku 17. 
století ve vesnici 24 domů, v nichž žili sedláci, 

Obec,
část obce

Obyvatel-
stvo

celkem

Počet obyvatel
ve věku

Muži ženy

0 - 18 let 61 a více 
let

Ekonom. 
aktivní 
celkem

Holešov celkem 12 100 20 2967 7057 5830 6270

Holešov 8132 1362 2160 4610 3844 4288

Dobrotice 450 96 77 277 217 233

Količín 353 67 92 194 186 167

Tučapy 458 85 105 268 231 227

Žopy 518 99 126 293 262 256

Všetuly (k.ú.) 2189 367 407 1415 1090 1099

podsedníci a domkaři. V r. 1834 zde bylo 53 
domů s 313 obyvateli, v r. 1900 to je 87 domů 
s 669 lidmi a v r. 1921 již 153 domů s 1006 
obyvateli. Obec se tedy postupně a razantně 
rozrůstala a tento trend jí zůstal do dnešní 
doby. V současnosti je katastr Všetul vyměřen 
na 4 314 748 m2, tj.: 431,5 ha (pro zajíma-
vost Holešov celkově: 33 962 841 m2  (3396,3 
ha), k.ú. Holešov: 10 595 115 m2, Dobrotice: 
4 852 733 m2, Tučapy: 4 420 953 m2, Količín: 
4 179 384 m2  a Žopy: 5 599 908 m2). Nutno 
podotknout, že katastr Všetul se na východě 
rozprostírá od ulice Družby, tzn. že „kráčin-
ské“ sídliště i III. Základní škola jsou ve všetul-
ském katastru. Obyvatel žije nyní v této lokalitě 
(k 31. 1. 2008) 2189. Více tabulky:

Současnost Všetul
Abychom mohli komentovat současné 

Všetuly, je třeba přiblížit poslední dvě deseti-
letí, která byla pro náš život velmi významná. 
Můžeme začít oslavami 100. výročí založení 
Základní školy ve Všetulích. Je zajímavé, že 
I. Základní škola v Holešově i všetulská škola 
byly otevřeny v roce 1888 a obě v památném 
létě roku 1988 oslavily důstojně svá stoletá 
výročí. V tu dobu byla škola ve Všetulích již  
pětitřídní (první stupeň základní školy) a od roku 
1977 se mohla chlubit novými prostorami školní 
družiny, jídelny a tělocvičny.

V oblasti průmyslu dominovaly Všetulím 
v tuto dobu tři podniky, jednalo se o státní podnik 
Cukrovar, kombinátní podnik Sfinx (zaměstná-
val na 800 lidí) a Dřevopodnik, ale také další 
menší závody či provozovny. V oblasti sportu to 
byl především fotbalový oddíl Slavoj Všetuly.

V následných letech došlo především v ob-
lasti podnikání a obchodu k razantním změnám 
a od socialistického centrálního a plánovaného 
hospodaření postupně, ale celkem razantně 
a rychle, přešla naše země k volnému podni-
kání, založenému na konkurenci. Tyto změny 
se i s dalšími vlivy (např. úbytek dětí a stárnutí 
populace) výrazně odrazily i na životě Všetul. 
Některé podniky začaly utlumovat svou výrobu 
a aktivity a postupně zanikly, ale začaly se 
objevovat i nové možnosti podnikání (např. 
firma HEKO). Nejvýraznější událostí v oblasti 
průmyslu bylo ukončení či nezahájení sezonní 
výroby cukru ve všetulském cukrovaru. Tento 

Věková struktura obyvatelstva ve Všetulích
Průměrný věk obyvatel je 39,49 roku

Věk Muži Ženy Obě 
pohlaví

Celkem 1090 1099 2189

0-5 54 52 106

6-12 68 61 129

13-18 66 66 132

19-25 101 107 208

26-35 233 188 421

36-45 123 130 253

46-55 161 181 342

56-60 105 108 213

61-65 91 79 170

66-70 35 37 72

70 + 53 90 143

závod byl v roce 
1995 součástí 
Moravského cu-
kerního sdružení 
a.s. se sídlem 
v Uherském Hra-
dišti (dříve státní 
podnik). Hlavní 
příčiny byly deklarovány jako velký přebytek 
cukru po zhroucení odběratelských vazeb pře-
vážně na východ a další země dotované „vý-
chodním blokem“ (dluh společnosti přesahoval 
120 mil. korun a byl na ni vyhlášen konkurz). 
Osmnáctidenní kampaň v roce 1994 byla tedy 
po 112 letech poslední. Zařízení cukrovaru se 
v dalších letech stěhovalo do jiných závodů 
sdružení a budovy a pozemky se prodávaly. 
V dnešní době se tento průmyslový areál  opět  
postupně stává podnikatelskou pýchou Všetul 
i města. 

Velkými změnami prošel také Sfinx, kte-
rý přes různé transformace nakonec koupil 
nadnárodní potravinářský gigant Nestlé a  po-
stupně výrobu stabilizoval, přetransformoval 
na nové trhy, normy i další podmínky a nyní 
závod Všetuly patří k nejvýznamnějším výrob-
cům nečokoládových cukrovinek v Evropě. 
Podobným procesem prošly i další závody či 
firmy (ZNZ, Dřevopodnik a další, České dráhy 
postupně omezily a následně zrušily železniční 
zastávku pro osobní dopravu na všetulském 
nádraží). Všetuly jsou nyní stále především 
průmyslovou částí města a v areálu bývalého 
cukrovaru či v okolí sídlí řada významných firem, 
např.: ELKO SP (produkty pro elektoinstalaci), 
LENA (nábytek), výroba oken VONDŘEJC, 
STK Belli, VELKOSKLAD A SERVIS J. Rež-
ný, BM Plus, VOWECO export - import atd. 
V dalších částech to jsou např. známý výrobce 
cukrovinek NESTLÉ Sfinx, nábytek TOSTA 
Tomaník (v Dřevopodniku) Vodovody a kana-
lizace, a.s., nábytek Pařenica, DAVO müsli 
(v bývalé samoobsluze v ul. Sokolská), Auto 
Šťastný, AutoKorekt aj., vyhlášená Pekárna 
s obchůdkem v ul. 6. května či tři zaběhnuté 
restaurace - Barborka, Na Hřišti nebo Růžek, 
a také vinotéka P. Šenkyřa. Ve Všetulích působí 
i řada živnostníků - autoopravny, Zámečnictví 
Zavadil, stolaři, veterináři i další obory. Další 
rozšíření průmyslu předpokládá vznik „malé 
průmyslové zóny“ za bývalými cukrovarnickými 
kanály i v dalších místech. 

Základní škola dotvářela v polovině 90. 
let sít základních škol v našem městě a regi-
onu, ale postupně se začal projevovat úbytek 
dětí a potřeba řešit ekonomiku provozu školy. 
V únoru 1996 přišlo k zápisu do této školy 25 
budoucích prvňáčků, v této době počet žáčků 
ve školách stagnoval, ale i v Holešově se za-
čaly projevovat důsledky snížené porodnosti 
z 90. let 20. století. Na počátku roku 1998 
registrovala škola 112 žáků, 8 pedagogických 
pracovníků a 3 správní zaměstnance. V květ-
nu tohoto roku oslavila škola a její žáci pod 
vedením ředitelky Mgr. J. Chodníčkové 110. 
výročí otevření. V září 2000 i 2001 již nastoupilo 
do školy 12 prvňáčků a školní rok 2001/2002 
se stal posledním v historii existence Základní 
školy ve Všetulích. „Poslední zvonění“ všetul-
ské základní školy proběhlo za účasti mnoha 
hostů 24. června 2002. 

(Pokračování na str. 19)
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Všetuly - 650 let od první zmínky o obci - současnost

Všetuly slaví v letošním roce 650 let trvání obce

Mìsto Holešov, Støedisko volného èasu Všetuly a øada míst-
ních obìtavých aktivistù pøipravují oslavy 650. výroèí první písemné 
zmínky o obci Všetuly a 120. výroèí otevøení všetulské základní školy. 
Jedná se o pøipomenutí vzniku a historie významné èásti Holešova 
a døívìjší samostatné obce. Obì sídla jsou již tak propojena, že 
tvoøí kompaktní celek, pøesto si zaslouží pøipomínat vlastní koøeny, 
tradice a kulturu. Oslavy jsou plánovány na první øíjnový víkend 
a jejich program bude urèen nejen rodákùm, ale všem zájemcùm 
o spoleèenské dìní mìsta a regionu. Pøinášíme pøedbìžný èasový 
harmonogram programu (mùže dojít ještì k dílèím zmìnám):

Pátek 3. 10.:  
• 17 hod.: Vernisáž k historii Všetul a místních kumštýøù 
 - prostory SVÈ Všetuly 
• 18 hod.: Spoleèenský veèer - vystoupí Eva Miláèková a další 

všetulští a místní hudebníci a  umìlci 

Sobota 4. 10.: 
• Od 9 hod.: Den otevøených dveøí budovy bývalé Základní školy 

ve Všetulích (dnes SVÈ Všetuly) a III. Základní školy v ul. Družby. 

• 14 hod.: Slavnostní odpoledne a setkání rodákù s ocenìním 
všetulských osobností

• 16.30 hod.: Fotbalové utkání „Starých pánù“ Všetul a Holešova 
- høištì Všetuly

   -  po skonèení fotbalového zápasu spoleèenské setkání pøi country  
hudbì na høišti

• 19. hod.: „Sousedská veselice“ - tìlocvièna SVÈ Všetuly 

Nedìle 5. 10.:
• Od 9 hod.: Den otevøených dveøí budovy bývalé Základní školy 

ve Všetulích (dnes SVÈ Všetuly) a popø. i III. Základní školy v ul. 
Družby

• 9.30 hod.: Slavnostní mše sv. za všetulské farníky 
 - kostel N. P. Marie Holešov
• 14.00 hod.: Slavnostní prùvod od III. ZŠ pøes Dukelskou ul. a ulici 

6. kvìtna, kde úèastníci naproti bývalé radnici zasadí pamìtní lípu, 
poté se bude pokraèovat do parku, kde položí vìnec k pomníku 
padlých. Program bude pokraèoval v tìlocviènì SVÈ folklorním 
vystoupením a koncertem dechové hudby.

R. Seifert

Program oslav ve Všetulích 3. - 5. října  2008

(Dokončení ze str. 18)
Příští školní rok již absolvovali žáci i pedagogo-
vé v III. Základní škole v ul. Družby. Ta je také 
v katastru Všetul a tato škola prošla v nedávné 
minulosti také řadou úprav - v polovině 90. 
let minulého století přistavělo město na jed-
nom z pavilonů další patro a sedlovou střechu 
a v posledních čtyřech letech byly prostory zcela 
rekonstruovány, přistavěny střechy na dalších 
pavilonech, vyměněna okna atd. Tato škola je 
nyní chloubou našeho města.

V prostorách všetulské školy začalo počát-
kem roku 2003 vyvíjet Městské kulturní středisko 
z popudu rady města volnočasové aktivity, které 
postupně vedly ke vzniku Střediska volného 
času Všetuly. 

Od 1. srpna 1999 byla z důvodu snižování 
dětí uzavřena mateřská škola v budově bývalé 
radnice (dnes se náročnými úpravami přebudo-
vává na 9 bytových jednotek). Její nové půso-
biště bylo otevřeno v prostorách školní družiny 
(přístavby všetulské základní školy a následně 
toto oddělení přešlo do prostor Mateřské školy 
v Havlíčkově ul.). V budově školky působilo poté 
několik let SPU 99 („Sdružení přátel umění 99“, 
klub byl slavnostně otevřen 10. 12. 1999), které 
zde pod vedením M. Dvořáka vybudovalo čajírnu 

a velmi hodnotný a navštěvovaný mládežnický 
klub. Ten vyvíjel pravidelnou činnost do roku 
2002. Čajírna se přestěhovala do nových prostor 
na nám. Sv. Anny v následujícím roce. Nyní je 
tedy budova bývalé radnice v soukromém vlast-
nictví a prochází renovací.

Rok 1997 se zapsal do historie naší země 
i Holešova a Všetul rozsáhlými povodněmi. 
Ve Všetulích nánosy stromů a dalšího materiálu 
zapříčinily ucpání rozvodněné říčky Rusavy u „ry-
mického mostu“ a vylití vody po ulici 6. května, 
která v malém množství dotekla až ke školce, 
ale žádné škody v těchto místech nezapříčinila. 
Horší byla situace o několik stovek metrů níže. 
Popadané stromy v korytě Rusavy a přeplněné 
kanály byly příčinou zaplavení podniků ZNZ 
a částečně Dřevopodniku, zatopení hřiště a kou-
paliště i zahrádek a domů v této lokalitě Všetul. 
Škody byly velké, především na úrodě a majetku 
postižených občanů či firem.

V oblasti sportu dominuje Všetulím již řadu 
let místní Slavoj, jehož fotbalisté působí řadu let 
v krajské soutěži v 1. B třídě. V ročníku 1999 - 
2000 si prvenstvím v okresním přeboru zajistili 
po ročním působení v nižší soutěži návrat do 1. 
B třídy, uspořádali řadu turnajů a zápasů, např. 
v květnu 2002 sehráli přátelské utkání se zlín-

skými extraligovými hokejisty a po dramatickém 
průběhu zvítězili 1 : 0. Nyní působí všetulští 
sportovci pod hlavičkou SFK Holešov. Zajíma-
vostí je, že 7. 12. 1999 oslavil všetulský rodák 
a sokol tělem i duší František Grajcar v domově 
důchodců 100. narozeniny. Následují leden ale 
na následky chřipky zemřel.

Na konci 90. let 20. století proběhl prodej 
části městských bytových jednotek v Holešo-
vě. Ve Všetulích se jednalo především o dům 
v Rymické ulici. Postupně se ale také částečně 
privatizovaly družstevní byty, které dnes pro-
cházejí další náročnou rekonstrukcí a skutečně 
se holešovská i všetulská sídliště (Kráčiny, ul. 
Dukelská) stávají další chloubou našeho města. 
V oblasti komunikací má město sice ve Všetu-
lích dluh, ale v posledních letech velmi přispělo 
ke spokojenosti obyvatel vybudování asfaltové 
cesty do „Kolonky“ a dále Količína, oprava části 
komunikace Za Vodou či v „Kolonce“ atd.

Život ve Všetulích je jistě bohatý a plnohod-
notný, i když je stále co zlepšovat. Prolíná se zde 
vliv zemědělství a průmyslu, venkov s městem 
i podnikání a relaxace. O tomto všem a o životě 
této části Holešova si budou moci popovídat 
účastníci oslav první říjnový víkend.

Rudolf Seifert

Průmyslová zóna. Čokoládovny Nestle.
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  Ateliér tance a pohybu

1. SPOLEČENSKÝ TANEC - 7 - 15 let
latinskoamerické + standardní, 2x týdně 
1 000,-/pol.
2. TANEČNÍ PŘÍPRAVKA - 4 - 7 let
1x týdně 500,-/pol.
3. ZRNÍČKO - pro děti od 3 let
folklorní kroužek pro nejmenší,1x týdně 
400,-/pol.
4. KLÁSEK - od 8 let
folklorní kroužek pro děti ZŠ,1x týdně 400,-/pol.
5. AEROBIK DÍVKY - pro dívky od 11 let
1x týdně 400,-/pol.
6. BERUŠKY - aerobik pro dívky od 6 let
1x týdně 400,-/pol. 
7. BROUČCI - pro děti od 2 let s rodiči
1x týdně dopoledne 200,-/pol.
8. BŘIŠNÍ TANCE - pro dívky od 15 let
1x týdně (po 18.00 hod.)
9. BŘIŠNÍ TANCE PRO DĚTI 
1x týdně 
10. SPORŤÁČCI - pro děti 6 - 8 let
cvičení na nářadí, s míči a overbally
1x týdně 400,-/pol.
11. AEROBIK - cvičení pro ženy
1x týdně 400,-/pol.
12. COUNTRY TANCE PRO DĚTI
1x týdně 400,-/pol.
13. SUNDANCE - pro děti od 7 let
cvičení při hudbě, tanečky
1x týdně 400,-/pol.
14. Aerobik pro rodiče s dětmi
1x týdně 400,-/pol.
15. STEP A EROBIK S JITKOU
1x týdně 400,-/pol.
16. STEP A EROBIK pro dívky
1x týdně 400,-/pol.
17. STOLNÍ TENIS PRO DĚTI
1x týdně 300,-/pol.
18. FLORBAL
1x týdně 300,-/pol..
19. FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI
chlapci narození 2002-2003
1x týdně 300,-/pol.
20. HIP-HOP
1x týdně 400,-/pol.
21. SEDMIKRÁSKY - pro děti 4 - 6 let
cvičení, tanečky, malování,
1x týdně 400,-/pol.
22. ŠLÁPOTKY - DANCE-PADD
cvičení pro děti na podložkách
1x týdně 300,-/pol.
23. BASKETBALL
1x týdně 400,-/pol.

24. CVIČENÍ S MÍČI - gymball, overball
1x týdně 400,-/pol.
25. JEZDECTVÍ - pro děti od 7 let

 Ateliér duše a zdraví

1. SLUNÍČKO
zpívání při kytaře a orf. nástrojů
1x týdně 200,-/pol.
2. KYTAROVÁ ŠKOLIČKA
hra na kytaru podle akordů,
1x týdně 300,-/pol.
3. ZA POHÁDKOU - divadélko pro děti
1x týdně
4. TÁBOROVÁ KYTARA
písničky k táboráku
1x týdně 300,-/pol.
5. VESELÉ PÍSKÁNÍ
1x týdně 300,-/pol.
6. NOTIČKA - hra na keyboard
1x týdně 300,-/pol.
7. ANGLICKÁ ŠKOLIČKA
děti od 4 let, začátečníci, pokročilí
1x týdně 500,-/pol.
8. ANGLICKÁ KONVERZACE
začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
1x týdně 1.500,-/pol.
9. NĚMECKÁ KONVERZACE
začátečníci, pokročilí 
1 500,-/pol., 
1x týdně
10. Zdravotní metody cvičení a TAI-ČI
1x týdně 500,-/pol.
11. KALANETIKA
2x týdně 600,-/pol.
12. RELAXAČNÍ CVIČENÍ
1x týdně 400,-/pol.
13. HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ
1x týdně dopoledne 300,-/pol.
14. PILATES - cvičení jako prevence proti 
bolesti zad a svalů,
1x týdně 500,-/pol.
15. POWER-JÓGA - posilující cvičení 
1x týdně  500,-/pol.
16. BUBNOVÁNÍ - bubnování na djembe

 Ateliér výtvarný

1. BARVIČKA - výtvarné hrátky
1x týdně 400,-/pol.
2. HLINĚNÉ HRÁTKY 
keramika vážně i nevážně,
1x týdně 400,-/pol.
3. RUKODĚLNÁ DÍLNIČKA
práce s textilií, korálky a drátky 
4. VÝTVARKA NETRADIČNĚ
hry s papírem, textilií, přírodninami
5. MLADÁ NÁVRHÁŘKA - pro dívky
1x týdně 400,-/pol.

 Ateliér objevů

1. MLADÝ TECHNIK - od 8 let
pokusy, „fyzika trochu jinak“
1x týdně 400,-/pol.
2. TAJEMSTVÍ PŘÍRODY 
klub mladých ochránců přírody
1x týdně 300,-/pol.
3. TOULKY HISTORIÍ 
histor., součas. našeho regionu
4. ČÁRY - kouzlení pro radost pro děti
1x týdně
5. PC HROU - počítače pro nejmenší
1x týdně 400,-/pol.
10. WEBAŘI - PC pro děti od 8 let
1x týdně 400,-/pol.

 Kluby volného času

Dětičky, dětičky, hejbejte se!
cvičení s pedagogickým dozorem
Cena vévody z Edinburgu
pro kluky a holky od 14 do 26 let 
KLUB JINÉHO MYŠLENÍ
rozvíjení ekonomické gramotnosti hrou
MONTESSORI KLUB
klub s Mentossori metodou pedagogiky

 Kurzy

1.  KINEZIOLOGIE
2.  NUMEROLOGIE
3.  PLETENÍ KOŠÍKŮ
4.  PATCHWORK
5.  BŘIŠNÍ TANCE PRO ŽENY
6.  PC OD A DO Z - počítače pro dospělé 
7.  ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
8.  VÝTVARNÝ - keramika pro dosp.
9.  ARNIKA - kouzlo bylin a čajů
10. TANEČNÍ POLEPŠOVNA
11.  PRVNÍ POMOC

 Soutěž

O NEJLEPŠÍ AUTORSKÝ VTIP, BÁSNIČKU, 
PŘÍHODU ČI FOTKU S KOMENTÁŘEM NA 
TÉMA „PRÁZDNINY 2008“ (odevzdávejte 
v kanceláři TYMY do 29. 9., příspěvky budou 
ohodnoceny a zveřejněny)

 Přihláška

Přihláška do kroužků a kurzů k vyzvednutí 
v kanceláři SVČ Všetuly - TYMY nebo ke sta-
žení na www.tymycentrum.cz. Zahájení kroužků 
budeme zveřejňovat v Holešovsku, v ZŠ a MŠ, 
na informačních tabulích SVČ Všetuly a na web 
stránkách www.tymycentrum.cz
BLIŽŠÍ INFORMACE V KANCELÁŘI TYMY  
PO - PÁ   9.00 - 18.00

SVČ Všetuly - TYMY, Sokolská 70, 769 01 Holešov
Tel. 573 396 928, e-mail: vsetuly@centrum.cz www.tymycentrum.cz

Nabídka kroužků 
a kurzů 2008/2009

ZVEME VÁS

31. 8. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - od 14.00, program plný her a soutěží, 
loučení s prázdninami v zámecké zahradě 

8. 9. Břišní tance - od 19.00, ukázková hodina pro začátečníky ZDARMA, 
orientální tance s břišní tanečnicí Jasmínou

15. 9. Fotbaloví benjamínci - od 16.00 v tělocvičně TYMY, nábor do fot-
balových benjamínků chlapců narozených 2002-2003, pod vedením trenéra 
Ladislava Lindy

16. 10. Kineziologie - od 16.00, beseda s ing. Vráblíkem, možnosti alter-
nativní pomoci poruch, dysfunkcí, obtíží, vstupné dobrovolné

PROVOZ TYMY o prázdninách
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína: 
pondělí - pátek 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
Kancelář SVČ Všetuly: pondělí - pátek 8.00 - 13.00

Mimořádná nabídka - pobyt u moře!
5. - 14. 9. 2008
Ozdravný pobyt pro děti a rodiny s dětmi u moře Chorvatsko - Istrie, 
letovisko Lanterna ve spolupráci s ČČK Kroměříž a s CK CAPRO, cena: 
2.000,-/dítě do 15 let, 2.500,-/ dítě do 17 let, 6.000,-/dosp. Ubytování 
v apartmánech cca 300 m od moře. Bližší informace v kanceláři TYMY.
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Středisko volného času DUHA Holešov
Středisko volného času Holešov - DUHA, Školní 1582, Holešov, tel.: 573 395 355, www.svc-duha.cz 

MALÉ VELKÉ OHLÉDNUTÍ:
DUHOVÁ ITÁLIE

Jako každý rok, tak i letos na přelomu července 
a srpna pořádalo SVČ Holešov - Duha desetidenní 
pobyt pro děti, teenagery a jejich rodiče na proslu-
něných plážích Jaderského moře. 

Dlouhou cestu si spousta z nás krátila čtením 
časopisů, sledováním filmů a pohádek, vyprávěním 
vtipů  a seznamováním s ostatními účastníky zájezdu. 
V ranních hodinách jsme konečně překročili italské 
hranice a za romantického východu slunce jsme 
mohli pozorovat, jak před námi odhaluje své krásy 
malebná italská krajina a netrpělivě jsme čekali až 
konečně - mnozí z nás poprvé - uvidíme moře. 

Po pár hodinách jízdy Itálií nás konečně přivítala 
cedule s nápisem Riccione - cíl naší cesty.

Hned jak jsme dorazili na místo, všichni s nad-
šením uvítali možnost odpočinku na pláži a skvě-
lého osvěžení v moři po dlouhé a náročné cestě 
autobusem.

Po dostatečném vyřádění ve vodě jsme si šli 
prohlédnout naše ubytování. V Campu Adria, jenž 
se nacházel jen několik metrů od písečné pláže, 
na nás čekaly vybavené stany. Ty pro nás po celou 
dobu pobytu byly nejen ložnicí a obývákem, ale 
i společenskou místností a jídelnou.

První večer na nás v kempu čekala seznamo-
vací italská party. Pro dospěláky se zde podávalo vy-
nikající italské víno, jedly se makrely a kromě tamější 
skupiny muzikantů program zpestřilo i neplánované 
vystoupení našich mažoretek, které sklidily velké 
ovace všech návštěvníků kempu.

Další den ráno jsme se vybavili lehátky a slu-
nečníky a vyrazili k vodě. Někteří se ihned vrhli 
do moře, jiní dali přednost opalování a lenošení 
na pláži. Zjistili jsme, že v moři nenajdeme jen 
vodu, písek a mušličky, ale jsou zde i takové malé 
věci, které se pohybují a pálí, jak říkaly děti, když 
přišly do kontaktu s medúzou. Ty starší to nesly 
statečně, ale malošci najednou začali plakat a utí-
kat ven z moře a hned si ukazovali ony nechtěné 
suvenýry, které jim věnovalo moře. Hlavně malá 
Káťa to odnesla snad ze všech nejvíce, proto si také 
vykoledovala přezdívku „MEDÚZAČKA“. Když jsme 
jí vysvětlili, že to má jako ozdobu moře, chodila hrdě 
s hlavou nahoru a všem své zápolení s mořským 
tvorem ukazovala.

O zábavu dětí se celý týden starali vedoucí 
Jana, Dalibor a Lenka, kteří svým bohatým progra-
mem dokázali nalákat nejen mladší dětí, ale teenage-
ry. Rodiče si tak konečně mohli vychutnat zasloužené 
volno. Na písečné pláži, která je tím nejideálnějším 
místem pro stavění z písku, se konala soutěž O nej-
originálnější  písečnou stavbu. Už po necelé hodině 
byly k vidění nádherné kousky, ba přímo umělecká 
díla. Cenu za nejlepší stavbu v dětské kategorii 
získala „Mořská panna“ a v té starší porota udělila 
cenu italskému vozu „Ferrari“, které chodili obdivovat 
Italové i jiní turisté. 

Každé odpoledne, v době tzv. siesty, kdy Ita-
lové dodržují klid a odpočinek, se naše část kempu 
proměnila v menší výtvarnou dílnu. Jeden den si děti 
vyráběly barevné kšiltovky, pomalované motýlky, 
sluníčky, květinkami a jinými letními motivy. Druhý 
den jsme pomocí foukacích fix kouzlili nádherné 
obrázky na trička a podařilo se nám vytvořit hezkou 
výstavku pískových obrázků. Každý z účastníků 
si domů také mohl odvézt vlastnoručně malovaný 
kamínek nebo originální mořský náhrdelník z mušlí. 
Všechny skvělé výkony ze sportovních i výtvarných 
soutěží byly každý večer oceňovány diplomem a ma-
lou pozorností.

Aby nebyla dovolená jen o opalování a kou-
pání, vydali jsme se také prozkoumat nádherná 
zákoutí kraje Emilia Romagna. V pondělí nás čekala 
plavba lodí do nedalekého Rimini, kde jsme zhlédli 
úchvatné představení delfínů. Další večer jsme se 
projeli vláčkem ulicemi Riccione, který nás zavezl 
do výborné cukrárny s pravou jadranskou zmrzlinou. 
Hlavně děti si celý den skvěle zadováděly na nejrůz-
nějších skluzavkách a toboganech ve vodním parku 
Aquafan. Pro starší účastníky byl zase připravený 
výlet do okouzlujícího historického města San Mari-

no, které patří k nejmenším a nejnavštěvovanějším 
státům v Evropě.

Po celou dobu pobytu se o nás v provizorní 
kuchyni výborně starali manželé Hupkovi, jejichž jídla 
byla tak skvělá, že se někteří odvážlivci nebáli tvrdit, 
že opravdu jdou dnes na večeři poprvé…

Poslední večer se konalo předávání pamětních 
listů, které spoustě z nás připomenou příjemně strávené 
dny v nejznámějším evropském letovisku - Riccione. 
Velmi děkujeme sponzorům (Papírnictví Trnka, Elek-
trocentrum Karhan, Hračkářství Hradil), kteří nám 
poskytli pro děti odměny do soutěží. 

Největší poděkování patří kolektivu pracovníků 
z DUHY, kteří tento pobyt perfektně zorganizovali 
a zajistili. Díky nim jsme mohli poznat spoustu nových 
přátel, míst, zvyků a prožít netradiční chvíle a zážitky. 

Věřím, že i příští rok se sejde tak skvělá parta 
lidí jako letos a opět si společně užijeme báječnou 
dovolenou plnou moře, sluníčka, pohody a výbor-
ných zmrzlin.

Lenka Doleželová

PŘIPRAVUJEME
Letní pobyty a tábory  DUHY
NENECHTE SI UJÍT zajímavý městský tábor!!!
Od 18. 8. - 22. 8. 
Na tábor se můžete přihlásit na celý týden nebo 
i na jednotlivé dny. Přihlášky ve SVČ Holešov. 
Program: 
18. 8. - lukovský hrad a okolí (100,- Kč)
19. 8. - zámek Buchlov (200,- Kč)   
20. 8. - lanové centrum Mladcová (320,- Kč) Pozor, 
pouze pro děti od 10 let!
21. 8. - Štramberk - hrad Štramberk, rozhledna Bílá 
hora, jeskyně Šipka, Botanická zahrada, Muzeum 
Zdeňka Buriana (245,- Kč)
22. 8. - městská hra (40,- Kč)
Celková cena za tábor je 880,- Kč

Letní koncert „OPEN AIR“ - Moravské děti
Čtvrtek 21. 8. 2008 v 17 hod.
v areálu hotelu Ráztoka na Rusavě.
Sbormistryně: Mgr. Lenka Polášková

Koncert „Vzpomínka na Graz“ Moravské děti 
Neděle 7. září v 17.00 - kostel sv. Anny v Holešově, 
po ukončení koncertu v 18.15 hod. - vernisáž ze 
světové olympiády sborů s promítnutím krátkého 
filmu - v Drive Clubu kina Svět v Holešově.

SVĚTLUŠKA 2008
V celé republice i v Holešově - v úterý 23. září
Staňte se na jeden den světluškou a pomozte nám 
rozsvítit svět nevidomých. Patronka nadačního fondu 
Světlušky - Aneta Langerová.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
pro školní rok 2008/2009 ve SVČ Holešov - 
DUHA!!!
Nabídku kroužků a přihlášky si vyzvedněte ve SVČ 
Holešov - DUHA.
ESTETIKA - VÝTVARNÉ a HUDEBNÍ zaměření
Základy keramické tvorby
1x týdně 2 hod., 5 - 12 let 500,-/pol.
Keramika pro pokročilé
1x týdně 2 hod., 10 - 18 let 700,-/pol.
Umělecká keramika
1x týdně 2 hod., 15+ let 900,-/pol.
Paleta
1x týdně 1 hod., 4 - 10 let 350,-/pol.
Malý ateliér
1x týdně, výtvarná keramika pro rodiče 
s dětmi od 3 let  500,-/pol.

ČERNÉ DIVADLO
1x týdně, od 10 - 14 let 400,-/pol.
Černé divadlo pro dospělé 
1x týdně, od 15 let 500,-/pol.
Brouk pytlík
1x týdně, pohybové i tvořivé aktivity 
pro děti 4 - 5 let 350,-/pol.
Flétnička začátečníci 
1x týdně, od 5 let 300,-/pol.

Flétnička pokročilí
1x týdně, od 7 let 300,-/pol.
Keyboard začátečníci
1x týdně, od 7 let 350,-/pol.
Keyboard pokročilí
1x týdně, od 10 let 350,-/pol.
Strunečka (kytara pro začátečníky)
1x týdně, od 7 let 300,-/pol.
Táborová kytara
1x týdně, od 7 let  300,-/pol.
HDS Moravské děti 
1x týdně, od 10 let (výběr. pěv. sbor) 500,-/pol.
Angličtina pro nejmenší
1x týdně, začátečníci od 4 let 450,-/pol.
Francouzština pro začátečníky
1x týdně 450,-/pol.

SPORT A TANEC
Aerobik
1x týdně, od 8 let  400,-/pol.
Jóga pro ženy
1x týdně, od 10+ let 450,-/pol.
Kalanetika
2x týdně, od 14 let 450,-/pol.
Minimažoretky Lentilky
1 - 2x týdně, od 5 - 8 let, 
děvčata i chlapci 400,-/pol. 
Mažoretky Arabelky
1 - 2x týdně, od 8 - 13 let, děvčata i chlapci
 400,-/pol.
Taneční skupina Rainbowdance
1x týdně, děvčata i chlapci od 10 let 400,-/pol.
Babydance
1x týdně, pro děvčata i chlapce od 4 let 400,-/pol.
Šachy
1x týdně, pro zájemce od 6 let 250,-/pol.

TECHNIKA A PŘÍRODOVĚDA
Astronomický kroužek
1x týdně, pro chlapce od 8 let 350,-/pol.
Železniční modelář
1x týdně, pro chlapce od 8 let 300,-/pol.
Obsluha PC 
1x týdně počítače pro pokročilejší 350,-/pol.
Ekohrátky
1x za 2 týdny, pro MŠ 250,-/pol.
Mladý rybář 
1x týdně, pro chlapce i děvčata od 6 let 250,-/pol.

KURZY
Základy práce s PC - pro dospělé
večerní kurz 10 lekcí 900,-/kurz
Základy práce s PC - pro seniory
kurz - 5 lekcí - internet, korespondence 450,-/pol.
Kurz snižování nadváhy
kurz nejen pro baculky - 12 lekcí 1 950,-/kurz
Kurz psaní na PC
4x měsíčně
Grafologie a psychologie (2letý kurz)
 2 700,-/semestr

Otevírá nový kurz 
GRAFOLOGIE - PSYCHOLOGIE PÍSMA

Základní kurz grafologie je určen pro všechny 
zájemce od 18 let, kteří se chtějí seznámit s přístu-
pem grafologa k rukopisu, s popisem jednotlivých 
znaků v rukopisu a s vyvozením charakteristiky osob-
nosti z těchto znaků. Organizace kurzu: zahájení 
kurzu: říjen 2008, celková délka kurzu: 4 semestry, 
v každém semestru celkem 30 vyučovacích hodin - tj. 
6 výukových dní. 

Den a čas: pátek od 15 30 do 2000 hod. (Po do-
mluvě ve skupině je možné čas výuky upravit.)

Výuka bude probíhat ve skupině o počtu max. 
20 osob. Cena za semestr:  2 700 Kč - splatná v prv-
ním výukovém dni semestru. Po domluvě je platbu 
možné rozložit do dvou částí.

Přihlášky a další informace  na tel. čísle:  
777 029 545 nebo případně ve Středisku volného 
času Holešov - DUHA - tel. 573 395 355. V září pro-
běhne úvodní schůzka všech zájemců a v případě 
velkého zájmu také výběr účastníků kurzu.
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(Dokončení ze str. 10)
Nejvíce medailí putovalo do Číny (37), Ra-

kouska (35) a Ruska (31), Indonésie (24), South 
Africa (24), Hungary (21), Germany (17), Croatia 
(16), USA (11), Republic of Korea (9). 

Tyto země také byly v soutěži nejpočetněji 
zastoupeny. Hostitelské Rakousko reprezentova-
lo 44 sborů, Čínu 53 sborů, Německo 41 sborů 
a Rusko 40 sborů. 

Sbory, porotce i hosty ubytovalo 135 hotelů, 
hostelů, ubytoven a penzionů z celého regionu.

Za Českou republiku do soutěže vstoupily 
pouze čtyři sbory, přestože česká sborová škola 
by jistě byla na olympiádě úspěšná. Finanční 
nároky účasti zřejmě mnoho sborů odradily.

Česká republika získala celkem 3 zlaté a 2 
stříbrné medaile a 2 stříbrné diplomy. 

Z českých sborů letos uspěla také brněnská 
Kantiléna se sbormistrem Jakubem Kleckerem 
(zlatá medaile v kategorii mládežnických sborů 
a zlatá medaile v kategorii duchovní hudby). 
Jedna zlatá a jedna stříbrná medaile (kategorie 
dětských sborů a open kategorie duchovní hudby) 
putovala i do Jablonce nad Nisou pro sbor Iuven-
tus, gaude! pod vedením T. Pospíšila. 

Náš sbor Moravské děti - Holešovský dětský 
sbor se sbormistryní Lenkou Poláškovou vyzpíval 
v obou  kvalifikačních kolech stříbrný diplom. Zís-
kali jsme to nejvyšší stříbro - Silver X - a ke zlatu 
nám chybělo jen 0,61 bodu! 

Při organizaci her, která byla mimochodem 
obdivuhodně zvládnutá, pracovalo přes 600 dob-
rovolníků. Jako účastníci musíme ocenit velikou 
ochotu a vstřícnost všech, kteří se na organizaci 
her podíleli.

A co na závěr?
Vlajku World Choir Games převzala  při 

závěrečném ceremoniálu delegace z čínského 
Shaoxingu nedaleko Shanghaie, kde se v roce 
2010 uskuteční 6. ročník World Choir Games.

Pro nás - Moravské děti je to výzva, vždyť 
zlato nám uteklo jen o nepatrný kousek - pár 
desetin bodu...

Zkusíme to příště? Záleží samozřejmě 
na nás - na naší přípravě, kvalitě, ale musím při-
znat, především na podpoře všech příznivců, bez 
kterých by naše účast v roce 2010 nebyla možná. 
Děkujeme předem za přízeń i podporu.

JS

ČÍSLA A FAKTA

ROZLOUČENÍ S KARLEM KOŠÁRKEM

Vynikající pedagogický pracovník, skvělý 
sbormistr, jehož zásluhou dosáhl Holešovský 
dětský sbor špičkové úrovně, velký kumštýř 
a zároveň milý a skromný člověk, otec dvou 
mimořádně muzikálních dětí  - tak lze charak-
terizovat Karla Košárka st., který odešel v mi-
nulých dnech ve věku nedožitých 71 let. 

Je to bezmála deset let, co se mu dostalo 
prestižního uznání v podobě Ceny Františka 
Lýska za rok 1997, kterou mu udělily - jako vý-
raz uznání  mimořádného přínosu interpretační 
sbormistrovské činnosti - Nadace Český hudební 
fond, Nadace Františka Lýska a Unie českých 
pěveckých sborů. Další ocenění, které Karel Ko-
šárek st. obdržel - Velkou pečeť města Holešova 
- mu udělilo zastupitelstvo města při příležitosti 
jeho sedmdesátin loni začátkem září.

Karel Košárek se narodil 3. září 1937 
ve Zlíně. Po dokončení základní školy byl přijat 
na pedagogickou školu v Kroměříži. Potom ode-
šel do Brna na Vysokou školu pedagogickou, 
kterou absolvoval v roce 1961.  

Protože při studiu nemohl absolvovat 
vojnu, musel narukovat do Hradce Králové. 
Naštěstí však na tamějším letišti působila tzv. 
Ústřední hudba československého letectva, 
a tak zde mohl dirigovat třicetičlenný mužský 
sbor.

Jeho prvním působištěm byla škola v ne-
dalekém Fryštáku, kde jeho přijetí do učitelské-
ho sboru bezprostředně souviselo se zájmem 
ředitele mít na škole pěvecký sbor. Ve Zlíně už 
tehdy probíhal každý rok filmový festival pro děti 
a mládež a ředitel školy chtěl viditelným způso-
bem svou školu prezentovat. Už tehdy musel 
Karel Košárek vynaložit velké úsilí, protože pak 
už několik festivalů ve Velkém kině jeho sbor 
zahajoval. Tehdy sbor pozval na kudlovské 
ateliéry režisér Karel Zeman a režisérka Plí-
vová jej využila ve filmu Jsi falešný hráč. Než 
přišel do Holešova, učil ještě tři roky a přitom 
ještě vedl sbor v Lidové škole umění ve Zlíně, 
který sice nebyl tak početný, ale zato zde byly 
nesmírně talentované děti, s nimiž bylo možno 
za čtyři měsíce připravit koncert pro Dům umění 
a po půl roce natáčet v brněnské televizi.

Do holešovské lidové školy umění nastou-
pil 1. září 1974 a v  Holešově, kam se nakonec 
i s rodinou přestěhoval, postavil také rodinný 
dům. V té době si „vymyslel“ i Holešovský 
dětský sbor, který se stal mimořádně úspěšný 

nejen doma. Zúčastnil se 14 celostátních soutě-
ží, vystupoval v osmi státech Evropy, podílel se 
na natáčení čtyř filmů a natočil řadu nahrávek 
na kazety a CD.

Pravda je, že v pěveckých sborech zpíval 
od dětství. Na fakultě v Brně čtyři roky poslou-
chal Prof. Františka Lýska, který když poznal 
jeho zájem, zajistil mu přístup na zkoušky v  roz-
hlase, kde tehdy zkoušel jeho proslulý Brněnský 

dětský sbor. Zakládat, vést a dirigovat pěvecké 
sbory se stalo jeho životním osudem. Moment 
či nějaký rozhodující impuls, který u něj rozhodl 
o nasměrování  pro sbormistrovskou praxi, si 
příliš neuvědomoval, avšak nesporný význam 
měl i zájem vedení škol, kde působil.

A co odpověděl v rok starém novinovém 
rozhovoru na otázku, který sbor mu přirostl 
nejvíc k srdci?

„Možná čekáte jednoznačnou od-
pověď, ta však není jednoduchá. Je to 
práce, která potřebuje zájem a vytrva-
lé zaujetí. V každém sboru byli skvělí 
mladí lidé, často s výraznou hudební 
i obecnou inteligencí, Holešovský dětský 
sbor, možná i délkou spolupráce, mi 
však jednou provždy zůstane nejbližší.... 
Holešovskému dětskému sboru - Morav-
ským dětem jsem se věnoval od roku 
1974 do roku 1998. Začínal jsem v Lido-
vé škole umění v Holešově s osmnácti 
vybranými dětmi. V dalších dvou letech 
jsme potřebovali úbory už pro čtyřicet 
členů, v letech osmdesátých už nás byly 
plné dva autobusy a propagační leták 
z roku 1992 uváděl, že v šesti odděle-
ních tělesa pracuje na dvě stě dětí.“ 

Říká se, že změna je život, což v případě 
Karla Košárka dokládá skutečnost, že od 1. 
června roku 1990 začal pracovat ve funkci 
ředitele 3. Základní školy v Holešově. „Svůj“ 
sbor však vedl nadále. Avšak závažnost úkolů 
ve škole, která byla tehdy zařazena mezi deset 
pilotních tzv. zdravých škol v republice, a úva-
zek u sboru, který plnil úkoly špičkového tělesa, 
ho opravdu zatěžovaly. Naštěstí měl vedle sebe 
studenta, který ve sboru vyrůstal, a bylo zřejmé, 
že bude erudovaným sbormistrem, jemuž se 
tato profese stane životním povoláním, nebyl 
problém mu řízení sboru předat.

Své loňské kulaté narozeniny oslavil hned 
na několikrát, mimochodem také na holešovské 
radnici, kde byl poctěn Velkou pečetí města Ho-
lešova. A co pro něj toto ocenění znamenalo?

 „Víte, pro pěkné a důstojné stáří jsou 
důležité dva předpoklady,“ řekl tehdy Karel 
Košárek „Vnitřní, aby byl člověk spokojen s tím, 
co v životě udělal, aby neměl výčitky svědomí 
kvůli tomu, co udělal nebo co neudělal. Tím 
druhým, vnějším předpokladem je pak to, aby 
se mu dostalo určitého vděku a ocenění, aby 
nalezl určitou sympatizující odezvu u druhých. 
Toho se mi dostalo právě tímto oceněním a jsem 
za něj proto vděčný.“

RR

Karel Košárek loni na radnici.

Naše milá maminko, 
rozzářila jsi náš svět

již je tomu x let.
Proto se dnes u nás slaví.

Taky lásku, štěstíčko
naše milé sluníčko.
Květiny a zahrádka

ať Tě stále baví,
k tomu přejeme stálé zdraví.

Za všechnu obětavost a lásku 
děkují manžel a děti

Vlastik s rodinou
Miladka s rodinou. 

Blahopřání paní 
Miladce Janské 

k jejímu životnímu jubileu
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Zakončení jarní sezóny 2008 se pro Dívčí fotbalový klub Holešov 
neslo v netradičním pojetí. Členky týmu žen a žákyň se sešly v pátek 
20. června v loděnici vodáckého oddílu v Kojetíně, kde si pod vedením zkušené-
ho trenéra místního oddílu Pavla Válka vyzkoušely pro ně netradiční sport - jízdu 
na dračí lodi. Hodina společného tréninku, strávená na řece Moravě, byla pro 
mnohá děvčata prvním setkáním s vodáckým sportem; o to větší byl zážitek 
z jízdy na dračí lodi, která se řadí v současnosti mezi nejpopulárnější sporty 
u nás i ve světě. Po skončení projížďky si nejedna fotbalistka povzdechla, že 
hrát kopanou je oproti těžké dřině na vodě přece jen snadnější…

Mgr. Svatava Ságnerová

Fotbalistky DFK Holešov na dračí lodi

• Martinice, a.s. oznamuje všem pěstitelům, že pálenice Všetuly  
zahajuje pěstitelské pálení v pondělí 18. srpna 2008. Přihlásit 
se můžete ihned na tel. 573 399 070, mob.: 724 187 093 nebo přímo 
v pálenici na tel. 573 397 667. 
• Pálenice Přílepy zahájí provoz v pondělí 20. října 2008. 
Tel.: 573 397 997.

PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ

Jedná se o jeden z nejtěžších 
závodů horských kol u nás. Start 
a cíl má v Holešově a trasa vede 
přes nejvyšší krpály Hostýnských 
vrchů. Letos se jel 5. července.

Na svého prvního Drásala ni-
kdy nezapomenu. Byl to ten před-
předloňský. Takové bahno člověk 
hned tak neokusí. Z 800 jezdců 
tenkrát 350 vzdalo. „Jako zážitek 
dobrý, ale stačilo,“ řekl jsem si. Za 
dva roky mně otrnulo a loni jsem 
Drásala dal znovu. Ještě jednou, 
naposled. Příště budu fotit. Znám 
atraktivní místa, kam se prostý fo-
tograf nedostane. Vydrželo mně 
to až do jara. Focení odkládám. 
Věčně mně nebude 63. Dokud mě 
to baví a klouby nezlobí, je zábav-
nější jezdit.

Já, osoba postrádající jakéko-
liv ambice ohledně umístění, před-
startovním stresem teda netrpím. 
Start je naplánován na 7.45 hodin. 
V té době mám ještě scvrklý žalu-
dek a moc toho do něj nedostanu. 
Takže s sebou beru jeden maxi 
rohlík navíc. (Došlo na něj už ve 
stoupání z Rusavy na Hostýn.)

Co se týče prognóz ohled-
ně bláta na trati, jsme všichni do 
jednoho pesimisti. Od čtvrtečního 
večera fest lilo až do včerejšího 
oběda.

Letos pojmu závod zodpověd-
ně. Žádná kochačka panorámaty, 
též čuchání ke kytičkám omezím 
na minimum. (Safra, to zní dvoj-
smyslně.) Chci dojet v limitu.

Před startem jsem pokecal 
s kamarádkou Lucií Pouchovou 
a jejím bráchou Tomem. Má mís-
to pravé nohy protézu, takže je 
to soupeř tak akorát pro mě. Ale 
dnes si spolu nezazávodíme. Jede 
krátkýho. Potkal jsem  taky Martina 
Posoldu z Kroměříže. Po úrazu má 
ochrnutou levou ruku. Má ji vyztu-
ženou dlahami. Musí ji připevnit 
k řidítku. Je o něco ambicióznější, 
tak se na startu postavil více do-
předu - ne úplně dozadu jako já. 
Musím konstatovat, že my - jezdci 
se všemi čtyřmi končetinami jsme 
naprosto nezajímaví. Každopádně 
není kam spěchat. Všichni se sje-
deme za Žopami, jak se vjíždí do 
lesa. Leč proti očekávání zácpa 
tentokrát nebyla tak masivní jako 
loni, kdy pořadatelé nepochopitelně 
vypustili na trať 1200 lidí naráz.

Cestou do kopce na Poschlou 
jsme si všichni oddychli. Vydatný 
nedávný déšť se perfektně vsákl. 
Bláto nehrozí. Ve štrúdlu cyklis-
tů vládne pohoda. Zato sjezd do 
Rusavy je záludný. Valíš vysokou 
rychlostí, protože cesta je v pod-
statě hladká a široká, a pak zniče-
honic strmý schod vymletý vodou, 
plný velikých balvanů. Snad někde 
tady se přizabil závodník na krát-
ké trati, která startuje hodinu po 
nás. Údajně si zlomil ňáké obratle 
v zádech (naštěstí mícha zůstala 
neporušená). Dva spoluzávodní-
ci, kteří mu poskytli první pomoc, 
mu zachránili život. Věřím, že se 
s nimi setkáme při vyhlašování 
cen fair play.

Cestou na Hostýn jsem po-
cítil, že brzo začne dělat potíže 
prázdné břicho. Rohlík mě spoleh-
livě postaví na nohy. 

Bez váhání jsme překonali 
největší kopec závodu a nejvyšší 
kopec Hostýnských vrchů - Kelč-
ský Javorník. Má 865 metrů. Je 
teda o více než 100 metrů vyšší 
než populární Hostýn. Chvilkama je 
docela vedro. Na Kelčáku letos po- 
prvé konstatuji zamlžené brýle.

Až někdy - v příštích letech - 
dojde na fotografování, zastavím 
se u permanentních bahnisek - 
nezávislých na dešti - za Lazy. 
Rochnili jsme se v nich jako divocí 
vepři... a u strmého kamenitého 
sjezdu k Jarcové. Koukám, že 
je skutečně jetelný, až na dva 
půlmetrové skalně kořenoidní 
schody.

Dole u Bečvy, v polovině tra-
sy, je stěžejní občerstvovna zá-
vodu. Pověstmi opředený chléb 
se škvarkovým sádlem kraluje na 
čestném místě pultu, jenže cibule 
došla, a to je špatný. V následném 
neobyčejně vážném stoupání až 
nahoru na hřbety Hostýnek mě 
kvůli tomu předjelo tolik lidí, až to 
deprimovalo. A ten studený proti-
vítr na náhorních pláních...

Za zmínku ještě stojí, že na ob-
čerstvovně u Fryštáku bylo cibule, co 
hrdlo ráčilo, kromě dalších pamlsků 
samozřejmě, takže jsem přes spleť 
šikan v zámecké zahradě dospěl do 
cíle v čase pod 10 hodin. Skromnost 
stranou - jsu borec, to je marný. Vý-
sledky najdete na: www.sportis.cz

Text a foto: Jan Vlasák

Martin má ochrnutou ruku 
po úrazu. Do cíle dojel hodinu  

přede mnou.

V  cíli. Na loktu a koleně 
mám trochu  zaschlého bláta 

po havárii.  

Jak bylo letos na Drásalovi
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Ještě před prázdninami absolvovali hole-
šovští orientační běžci závodící pod hlavičkou 
TJ Sokol Holešov žebříčkové závody a také 
závody oblastního žebříčku. 
Lanškroun

Ve dnech 10. a 11. 5. 2008, jsme jeli až 
na hranice Moravy, a to do Lanškrouna - ma-
lebného městečka mezi horami. Pořadatelé 
závodu ze Šumperka připravili v okolních lesích 
zajímavé, ale velmi náročné tratě pro všechny 
kategorie. Z našich závodníků se nejlépe orien-
tovali Jan Sedláček (4. místo), Ondra Sedláček 
(6. místo), Jaroslav Končák (5. místo), Antonín 
Peška (2. místo) a Klára Končáková (4. místo). 
Bylo tam fajn a s umístněním závodníků může-
me být spokojeni.
Opava

Další závody se uskutečnily 17. 5. 2008 
v okolí Opavy. Krásné počasí přilákalo hodně 
závodníků, ale ani v této konkurenci se naši 
závodníci neztratili. Bojovali s nástrahami tratí 
a všichni to zvládli. Umístění našich nejmenších: 
Jan Sedláček na své trati obsadil 2. místo, On-
dřej Sedláček 4. místo, Jakub Cahlík 5. místo 
a Klára Končáková 3. místo.
Beskydy

Další Moravský žebříček se běžel v srdci 
Beskyd. Pořadatelé z Ostravy vybrali terén 
přímo u hotelu Srdce Beskyd. Okolní lesy jsou 

Letní vavříny orientačních běžců 

nádherné, ale pro závody orienťáků velmi ná-
ročné. Letní počasí bralo všem závodníkům 
hodně sil, ale všichni to zvládli a doběhli do 
cíle. Také na těchto závodech se naši závodníci 
neztratili a někteří skončili i na bedně. Výsledky: 
kat. H55B Peška Antonín 2. místo, kat. HRD 
Sedláček Jan 3. místo, kat. H45B Končák Ja-
roslav 6. místo.
Vysočina

Na další závody jsme se vydali na Vy-
sočinu. V okolí Třebíče jsme bojovali o další 
body do Moravského žebříčku. Mírně zvlněný 
terén s různými skalkami v lese byl náročný na 
orientaci, a proto si závodníci museli dávat 
pozor, aby neudělali chybu. Nejlépe se dařilo 
v kat.HDR Janu Sedláčkovi (3. místo), v kat. 
H55B Antonínu Peškovi (2. místo), Jaroslav 
Končák se v kat. H45B umístnil na 4-5 místě, 
Jana Sedláčková na 6. místě a Jaroslav Sed-
láček na 7. místě.
Mistrovství světa

V sobotu 21. června se běžel v Praze- 
Bohnicích závod mistrovství České republiky. 
V hlavní kategorii získal titul Tomáš Dlabaja, kte-
rý studoval na holešovském gymnáziu a začínal 
v holešovském oddíle. Nyní je členem české 
reprezentace a na nedávném mistrovství světa 
v Olomouci, kterého se zúčastnili závodníci ze 
40 zemí, obsadil 6. místo.

Krakow
Holešovský orientační běžec Antonín Peš-

ka bojoval i za hranicemi republiky. Ve dnech 
27. - 29. června 2008 se zúčastnil mezinárod-
ních závodů Wavel-Cup s mezinárodní účastí 
v Krakowě. Členitý terén a náročné tratě asi 
20 kilometrů od města daly všem závodníkům 
pořádně zabrat. Třetí etapu závodníci absol-
vovali v Bentkovské dolině, kde byly krásné 
vápencové skály a ty prověřily všechny závod-
níky dokonale. Holešovský závodník Antonín 
Peška první etapu vyhrál, ve druhé skončil 
druhý a ve třetí čtvrtý. Celkově se umístil na 
druhém místě.
Konice

Ve dnech  4. až 6. července 2008 se usku-
tečnila Cena střední Moravy v Konici, rovněž 
s mezinárodní účastí. Závody se uskutečnily 
jako trénink před mistrovstvím světa, které se 
konalo v Olomouci. První závod se běžel jako 
sprint přímo ve městě Konice. Na druhou etapu 
závodníci odjeli do obce Ptení. 

Výsledky holešovských závodníků: Kat.
HDR Jan Sedláček 2. místo, Kat.H12 Ondřej 
Sedláček 4. místo. Kat. H35 Jaroslav Sedláček 
5. místo, Kat.H45 Antonín Peška 4. místo, Kat.
D35 Jana Sedláčková 3. místo.

(ap)

Rusava (frs) - Pátý ročník cyklistického 
závodu horských kol pod názvem Dema ru-
savská 50ka se pojede v sobotu 16. srpna 
v samém srdci Hostýnských vrchů. Padesátiki-
lometrová trať s převýšením 1050 metrů startuje 
v 11 hodin u rusavské základní školy. Hned 
v úvodu závodníci vyšplhají na Klapinov, kolem 
Obřan sjedou na hlavní silnici vedoucí z Chval-
čova a po lesní cestě napříč sjezdovkou na 
Tesák. Trať dále pokračuje kolem Čerňavy do 
údolí Juhyně a přes Hrubou jedli na Troják. Od-
tud trasa vede přes Košařiska, Hutě a Okluk na 
Ondřejovsko, kde bude na chvíli kopírovat profil 
trati slavnějšího cyklistického závodu Drásal. 
Bikeři absolvují nebezpečný sjezd na asfaltovou 
silnici do sedla U Dubu a vzápětí vystoupají na 
Hrubou Malíkovou. Následně je už čeká pouze 
prudký sjezd mezi vrcholky Chochol a Javorčí 
do cíle v areálu SK Rusava.    

Závodníci budou rozděleni do dvou žen-
ských a třech mužských kategorií, samostatně 
budou hodnoceni junioři a také tandemy. Star-
tovné činí 350 Kč. Prezentace je 15. srpna od 
16 do 21 hodin a 16. srpna od 7 do 10 hodin. 
Aktuality a podrobné informace k závodu získá-
te na stránkách www.rusavska50ka.com.  

V sobotu čeká bikery 
rusavská padesátka

Po necelých dvou sezónách, strávených v Tučapech, přesunul Dívčí fotbalový klub Holešov 
své působení opět do tohoto města. Díky pochopení a výborné spolupráci s novým vedením SFK 
Elko Holešov se družstvo žen a žákyň vrací od srpna 2008 na stadion Míru, kde bude pravidelně 
trénovat každou středu a pátek od 16.30 do 18 hodin. Soutěžní zápasy zde odehraje tým žákyň, 
zatímco ženy budou hrát v sobotu v 15 hodin na stadionu ve Všetulích. Zveme všechny příznivce 
dívčí kopané na utkání 1. kola 3. Moravskoslezské divize žen, které se odehraje ve Všetulích 
6. září 2008 v 15 hodin, kde přivítáme celek FC Vítkovice.

Do svých řad zveme všechny ženy a dívky od 8 let, které si chtějí zahrát v týmu žen či žákyň 
DFK Holešov kopanou. Kontakt na trenérku: 605 702 141.

Mgr. Svatava Ságnerová

Dívčí fotbalový klub se vrací do Holešova

Tak jako v minulých letech připravil i o le-
tošních prázdninách oddíl sportovní gymnastiky 
TJ Sokol Holešov pro své členky týdenní letní 
sportovní soustředění. Toto soustředění pro-
běhlo v Holešově, tedy na domácí půdě v ho-
lešovské sokolovně. Dopoledne byla děvčata 
v tělocvičně, kde se zdokonalovala ve cvičení 
a překonávala sama sebe na jednotlivých ná-
řadích, mezi nejoblíbenější patřila bezesporu 
velká trampolína a salta. Odpoledne pak strávila 
ve vodách krytého bazénu Sport centra Hole-
šov. Na tuto část dne se děvčata velmi těšila, 
byla pro ně milým zpestřením a relaxací po dřině 
v tělocvičně, a my děkujeme panu Svobodovi, Tvrdý trénink v holešovské sokolovně.

Prázdninové „lenošení“ gymnastek
že nám umožnil zařadit pla-
vání a cvičení ve vodě do 
programu našeho soustře-
dění. Středeční odpočinkové, 
ale aktivní odpoledne strávila 
děvčata na minigolfu v Hole-
šově, odkud je nevyhnal ani 
déšť. Týden uběhl jako voda 
v toboganu a v pátek jsme 
se všichni rozcházeli s dob-
rou náladou na zasloužené 
prázdniny.

Trenéři oddílu spor-
tovní gymnastiky  TJ Sokol 

Holešov
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Holešov (frs) - Bezmála sto 
dvacet závodníků, z toho 16 žen, 
se postavilo na startovní čáru dru-
hého ročníku holešovského triatlonu. 
Oproti loňskému roku se počet star-
tujících zvýšil o 26.  Pro letošní ročník 
pořadatelé zajistili elektronické čipy, 
takže kromě jiného mohli sledovat 
aktuální vývoj pořadí na trati. Jeden ze závodníků skáče do vody holešovského koupaliště.

Na druhý ročník Holešovmana přijelo více závodníků 

Start triatlonu byl na holešov-
ském koupališti, kde na závodníky 
čekala půlkilometrová plavecká 
část. Pořadatelé pouštěli závod-
níky do bazénu v několikasekun-
dových intervalech, nejprve ženy, 
následně muže a favority závodu 
mezi posledními. Po absolvování 
plavecké části startující přeběhli 

do cyklistického depa na stadionu 
Míru, odkud se vydali na třiceti-
kilometrovou cyklistickou část do 
kopců nad Holešov. Závěrečnou 
část triatlonu tvořil pětikilometrový 
běh zámeckou oborou a v polích 
kolem Holešova. Nejrychlejší Vác-
lav Klakurka absolvoval celou trať 

za 1 hodinu 34 minut a 28 vteřin 
(07:12 plavání, 1:06:07 kolo, 0:20:19 
běh). Z žen se nejlépe umístila Jana 
Žaludková v čase 2 hodiny 1 minuta 
a 46 vteřin (08:31 plavání, 1:29:49 
kolo, 0:22:40 běh). 

Celkové výsledky jsou na 
stránce www.holesovman.cz. 

Ženy na startovní čáře holešovského triatlonu.

Všechny časy utkání jsou v 9.30 a v 11.15. Hraje se na hřišti Střelnice, 
odjíždí se z hřiště Střelnice. V závorce jsou časy odjezdů.
1. So  23. 8.  Nedakonice - SFK ELKO Holešov (7.30) 
2. Ne  31. 8.  SFK ELKO Holešov - Hulín   
3. Ne  7. 9.  Strání - SFK ELKO Holešov (7.15) 
4. Ne  14. 9.  SFK ELKO Holešov - Koryčany   
5. Ne  21. 9.  Morkovice - SFK ELKO Holešov (8.00) 
6. Ne  28. 9.  SFK ELKO Holešov - Staré Město   
7. So  4.10.  Kvasice - SFK ELKO Holešov (8.00) 
8. So  11. 10.  Uh. Ostroh - SFK ELKO Holešov (7.30) 
9. Ne  19. 10.  SFK ELKO Holešov - Slušovice 
10. Ne  26. 10.  Boršice - SFK ELKO Holešov (Stříbrnice 7.30) 
11. Ne  2. 11.  SFK ELKO Holešov - Napajedla 

Domácí zápasy se hrají na Střelnici, ze Střelnice se odjíždí i k zápasům na 
hřiště soupeře. Časy odjezdů jsou v závorce.
2. Ne  17. 8. - 16.30 Dolní Němčí - SFK ELKO Holešov (14.15) 
3. So  23. 8.  - 16.30  SFK ELKO Holešov - Vlachovice  
4. So  30. 8.  - 16.30 Kateřinice - SFK ELKO Holešov (Semetín, 14.30) 
15. St  3. 9.  - 17.00 1. Valašský FC - SFK ELKO Holešov (14.45) 
5. So  6. 9.  - 16.30  SFK ELKO Holešov - Vigantice    
6. Ne  14. 9.  - 16.00 Morkovice - SFK ELKO Holešov (14.00) 
7. So  20. 9.  - 16.00  SFK ELKO Holešov - Provodov   
8. Ne  28. 9.  - 15.30 Hluk - SFK ELKO Holešov (13.15) 
9. So  4. 10.  - 15.30 SFK ELKO Holešov - Spytihněv  
10. So  11. 10.  - 15.00  SFK ELKO Holešov - Slušovice  
11. So  18. 10.  - 14.30  O. N. Ves - SFK ELKO Holešov  (12,15) 
12. So  25. 10.  - 14.00 SFK ELKO Holešov - Uherský Brod  
13. Ne  2. 11. - 13.30 Zborovice - SFK ELKO Holešov (11.45)
14. So  8. 11. - 13.30 SFK ELKO Holešov - Chropyně   

Domácí zápasy se hrají ve Všetulích. Ze Všetul se odjíždí i k zápasům 
na hřiště soupeře. Časy odjezdů jsou v závorce.
2. So  16. 8.  - 16.30 Hvozdná - SFK ELKO Holešov (15.00) 
3. Ne  24. 8.  - 10.15 SFK ELKO Holešov - Malenovice    
4. Ne  31. 8.  - 16.30 Fryšták - SFK ELKO Holešov  (15.00) 
5. Ne  7. 9.   - 10.15 SFK ELKO Holešov - Rusava    
6. Ne  14. 9.  - 16.00 Lubná - SFK ELKO Holešov  (14.15) 
7. Ne  21. 9. - 10.15 SFK ELKO Holešov - Slavkov p. H.   
8. Ne  28. 9. - 15.30 Val. Klobouky - SFK ELKO Holešov (13.00) 
9. Ne  5. 10. - 10.15  SFK ELKO Holešov - Těšnovice  
10. Ne  12. 10.  - 10.15  SFK ELKO Holešov - Štítná n. Vl.   
11. Ne  19. 10.  - 10.15 Slavičín ,,B“ - SFK ELKO Holešov (7.45) 
12. Ne  26. 10.  - 10.15  SFK ELKO Holešov - Bylnice   
13. So  1. 11.  - 13.30 Louky - SFK ELKO Holešov  (12.00)

Termínové listiny 
SFK ELKO Holešov - muži A - podzim 2008 

SFK ELKO Holešov - muži B - podzim 2008

Zápasy se hrají ve Všetulích, odjezdy jsou také ze Všetul. V závorce jsou 
časy odjezdů.
1. So 6. 9. - 10.00 Morkovice - SFK ELKO Holešov (8.30) 
2. Čt  11. 9.  - 16.00 SFK ELKO Holešov - Kroměříž  
3. So  20. 9.  - 09.30 Louky - SFK ELKO Holešov  (8.15) 
4.    - Bystřice p. H. - SFK ELKO Holešov 
5. Ne  5. 10.  - 14.00 SFK ELKO Holešov - Zlín  
6. Ne  12. 10.  - 10.00 Chropyně - SFK ELKO Holešov  (8.45) 
7. Ne  19. 10.  - 14.00  SFK ELKO Holešov - Hulín

SFK ELKO Holešov - přípravka - podzim 2008

Všechny časy utkání jsou v sobotu v 10.00 a ve 12.15 hod. Na konci řádku 
v závorce jsou časy odjezdů. Odjíždí se od nádraží. Domácí zápasy se 
hrají ve Všetulích.
2.  16. 8.  SFK ELKO Holešov - Kelč   
3.  23. 8.  Dolní Němčí - SFK ELKO Holešov (7.45) 
4.  30. 8.  SFK ELKO Holešov - Štítná n. Vl.   
5.  6. 9.  O. N. Ves - SFK ELKO Holešov (7.45) 
6.  13. 9.  SFK ELKO Holešov - Paseky Zlín   
7.  20. 9.  Morkovice - SFK ELKO Holešov (8.15) 
8.  27. 9.  SFK ELKO Holešov - Napajedla   
9.  4.10.  Podlesí -SFK ELKO Holešov (8.00) 
10. 11. 10.  Brumov - SFK ELKO Holešov (7.30) 
11. 18. 10.  SFK ELKO Holešov - Slušovice   
12.  25. 10.  Chropyně - SFK ELKO Holešov (8.30) 
13.  1. 11.  SFK ELKO Holešov - Kroměříž „B“   

SFK ELKO Holešov - dorost - podzim 2008

SFK ELKO Holešov - žáci - podzim 2008

fa: Milan Kužela
tloušťka: 12, 15, 19 mm

tel.: 777 951 488, 
prodej: areál INTEA SERVICE

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU

DŘEVĚNÉ OBKLADOVÉ 
PALUBKY
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SFK ELKO Holešov -  Vsetín
1    (0:0)    1

Nováček krajského přeboru ze Vsetína začal 
v Holešově aktivně, ani domácí se však nemuseli 
za svůj výkon v prvním zápase nového ročníku 
stydět. V 19. minutě zachránil domácí před pohro-

Vsetín si odvezl z Holešova první mistrovský bod

Přípravné zápasy holešovských fotbalistů

mou brankář Krejčí, po půl hodině hry trefil Belza 
tyč. Domácí brankář podržel mužstvo i na začátku 
druhého poločasu. Na druhé straně šel sám na 
brankáře Roubalík, ale ani on neuspěl. V 81. mi-
nutě již však dobře chytající Krejčí v brance Vsetína 
nedokázal zabránit - 0:1. Dvě minuty před koncem 

vyrovnal střelou z dvaceti metrů k tyči Münster. 
Před 150 diváky utkání řídil rozhodčí Krajča. 

Sestava Holešova: Krejčí - Belza, Odstr-
čilík, Šimík, Charuza, Olša, Münster, Bejtkov-
ský, Roubalík (75. Barták), Hlobil (57. Marek), 
T. Čižmár.   

SFK ELKO Holešov 
- FC Sokol Kvasice

4   (2:0)   0
Při běžných tréninkových 

procesech sehrálo také mužstvo 
Holešova několik přípravných 
utkání, která ukázala zařaze-
ní nových hráčů a připravenost 
mužstva na novou sezónu. Prvním 
soupeřem bylo mužstvo I. A třídy 
Kvasice. V sestavě chyběli bratři 
Čižmárové a Roubalík. Po ukon-
čení hostování již nastoupil Šimík 
a také uzdravený Darebník, rov-
něž brankář Neradil ze Slavkova, 
záložník Barták z Míškovic a Cha-
ruza z Rusavy. 

Prvních deset minut byla hra 
vyrovnaná, pak se ale začínali dob-
rou hrou prosazovat domácí. Ve 12. 
minutě  se střelou přes celou bránu 
prosadil Barták 1:0. Ve 28. minutě 
byl skopnut Marek a z pokutového 
kopu Olša bezpečně zvýšil na 2:0. 
Ve druhé půli souhra polevila, ale 
šance pokračovaly. V 58. minutě 
nedal Olša šanci nikomu a bom-
bou ze 22 metrů propálil vše, co 
stálo v cestě - 3:0. V 68. minutě se 
míč po dvou odražených střelách 
dostal k Hlobilovi a ten vstřelil ko-
nečnou branku na 4:0. Utkání řídil 
velmi dobře rozhodčí Kurcik.

Sestava: Krejčí (46. Nera-
dil), Belza, Ohlídal, Bačík, Vá-
vra, Barták, Šimík, Münster, M. 
Olša, Marek, Hlobil. Do druhé 
půle přišli Slováček, Charuza, 
Darebník a Sumec.       

SFK ELKO Holešov 
- FK Kozlovice

3   (2:0)   2
V dalším přípravném utkání 

na novou sezonu se utkal Holešov 
na hřišti ve Všetulích s účastníkem 
Krajského přeboru Olomouckého 
kraje. Přestože opět chyběli někteří 
hráči, tak sestava, která nastoupi-
la v prvním poločase, předváděla 
dobrý technický fotbal, který byl 
také okořeněn hezkými brankami. 
První branku dal již v 16. minutě 
agilně hrající Roubalík. Ve 35. přišla 
kombinace na jeden dotek po ose 
Olša, Barták, Hlobil a posledně 
jmenovaný zvýšil na 2:0. Tak také 
skončil první poločas. Již ve 46. 
minutě vysunul bravurní přihrávkou 
Bačík Roubalíka a ten nezaváhal. 
Levou nohou zvýšil kolem branká-
ře na 3:0. V 72. minutě Roubalík 
opět střílel k tyči, ale brankář byl 
proti. V 73. minutě překopl branku 

Olša a naopak v 79. minutě to byli 
hosté, kteří po kopu z rohu hlavou 
snížili na 3:1. A Kozlovičtí bojovali 
dál. V 85. minutě zahrávali po faulu 
pokutový kop. Brankář Sedláček 
sice střelu vyrazil, ale na dorážku 
byl již krátký. Domácí tak zvítězili 
3:2. Slušně hrané utkání řídil dobře 
rozhodčí Kurci. 

Sestava: Sedláček - Belza, 
Bačík, Ohlídal, Charuza, Barták. 
Münster, Šimík, Roubalík - Hlo-
bil, M. Olša. Ve druhé půli na-
stoupili Marek, Uruba, Frybort 
a Slováček.       

SFK ELKO Holešov 
- FC Morkovice
    4   (1:0)   1

Třetím soupeřem v rámci 
letošní letní přípravy bylo muž-
stvo Morkovic, které je Holešovu 
soupeřem i v krajském přeboru. 
I přes absenci opět zraněných 
hráčů Hlobila, Vávry, Münstra 
a Ohlídala předvedli hráči dobrý 
výkon. Ve vyrovnané první půli 
to byl až ve 26. minutě Slová-
ček, který jasnou šanci zahodil. 
Ve 30. minutě sebral hostím šanci 
Krejčí a ve 35. minutě mohli opět 
skórovat domácí. Nakonec se 
dočkali až ve 38. minutě. Po hru-
bém faulu domácí kopali pokutový 
kop a jeho autor Michal Olša se 
nemýlil - 1:0. Tak také skončil 
první poločas. Již ve 46. minutě 
však hosté vyrovnali po dorážce 
na 1:1. Ještě v téže minutě zaho-
dil šanci Uruba. Ten samý hráč 
šel v 56. minutě sám na brankáře 
a zvýšil na 2:1. V 62. minutě před-
vedl technickou a rychlou akci 

T. Čižmár a zvýšil na 3:1. V 76. 
minutě se uvolnil Olša, ale jeho 
střela skončila na tyči a dorážku 
Slováčka bravurně vyrazil bran-
kář. V 79. minutě Uruba přihrál 
míč na Slováčka a ten zakončil 
stav přípravného utkání na 4:1. 
Utkání řídil dobře rozhodčí Zavadil 
z Bystřice.     

Sestava: Krejčí - Belza, Ba-
čík, Šimík, Charuza - Roubalík, 
T. Čižmár, M. Olša, Barták - Slo-
váček, Marek. Ve druhé půli 
střídali Uruba a M. Čižmár. 

SFK ELKO Holešov  
- HS Kroměříž dorost

0   (0:1)   3
V sestavě chyběli Ohlídal, 

Barták a Hlobil. Naopak holešovský 
dres oblékli dva hráči ze Spartaku 
Hulín Odstrčilík a Bejtkovský. Do-
mácím však chybělo vstřelení bran-
ky. Již v 1. minutě šel Slováček sám 
na bránu a nedal. Ve 12. minutě 
opět Slováček přihrál Markovi, ale 
ten trefil pouze brankáře. Ve 30. mi-
nutě naopak šanci hostů zachránil 
Krejčí. Ve 38. minutě vystřelil vedle 
tyče Roubalík. Ve 44. minutě hosté 
otevřeli stav utkání - 0:1. 

Již ve 46. minutě domácí 
zahrávali pokutový kop. Místo vy-
rovnání poslal Olša míč dva metry 
nad bránu. V 57. minutě si dali dva 
stopeři domácích přednost a míč 
skončil v brance - 0:2. Domácím 
nepomohl ani Čižmár, který šel sám 
na branku, ale netrefil. V 89. minutě 
nereagoval pomezní na postavení 
mimo hru hostů, a hosté tak vstřelili 
třetí branku. Rychlé utkání řídil dob-
ře pan Kurcik z Holešova.  

Sestava: Krejčí (46. Neradil) 
- Belza, Bačík, Šimík, Charuza 
- Olša, M. Bejtkovský, Čižmár, 
T. Roubalík - Slováček, Marek. 
V druhé půli nastoupili Münster, 
Odstrčilík a Uruba. 

SFK ELKO Holešov 
- FC Ústí nad Bečvou

1   (1:2)   3
V 15. minutě uvolnil Čižmár 

Bejtkovského a ten mířil do tyče. Ne-
dorozumění v domácí obraně využili 
hosté a otevřeli skóre - 0:1. Ve 26. mi-
nutě Roubalík vyrovnal z pokutového 
kopu. Ve 38. minutě však hosté opět 
využili chyby obrany a Slivka zvýšil 
na 1:2. Vyrovnání mohl zařídit ve 40. 
minutě Bejtkovský, ale jeho dobrá 
hlavička do protipohybu skončila 
na rukavici brankáře. Ve druhé půli 
mnoho vyložených šancí nedokázali 
hráči Holešova dopravit do soupe-
řovy sítě, a tak trestali hosté. Slivka 
zvýšil v 56. minutě na konečných 
1:3. Utkání řídil pan Kurcik s asistenty 
Kotasem a Julíčkem. 

 Sestava 1. poločas: Krej-
čí - Charuza, Šimík, Odstrčilík, 
Roubalík, Münster, Bejtkovský, 
Barták - Hlobil, Čižmár T.

Sestava 2. poločas: Neradil 
- Charuza, Vávra, Odstrčilík, Ši-
mík - Roubalík, Münster, 46. Ma-
rek, 68. Uruba a 80. Slováček. 

Foto z přípravného zápasu Holešova s FC Ústí nad Bečvou. 

Začátkem srpna proběhlo 
v Estonsku akademické mistrovství 
světa v orientačním běhu. Naše 
studentská reprezentace získala 
medaile. Ve sprintu se dařilo hole-
šovskému odchovanci Tomáši Dla-
bajovi a získal zlatou medaili. Další 
zlatou medaili získal Michal Smola 
na klasické trati a k tomu přidal 
stříbro na krátké trati. Na téže trati 
obsadila druhé místo i Radka Brož-
ková a štafeta žen. (red)

Zlatý odchovanec 
z Holešova

Tomáš Dlabaja



28

hole‰ovsko 15/2008

Soutěž HolešovskaSudoku

Holešovsko - Regionální zpravodajský čtrnáctideník. Vydá-
vá město Holešov. Registrováno u MK ČR pod reg. číslem 
MK ČR E 120 40. Re dak ce: F. Sovadina a R. Rohál. Tisk: 
TY PO ser vis Ho le šov, náklad 2000 ks. Re dak cí ne vy žá da né 
ru ko pi sy a ne o tiš tě né pří spěv ky ne vra cí me ani se k nim 
ne vy ja d řu je me. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví au-
toři. Ad re sa re dak ce: Holešovsko, MěÚ Holešov, Ma sa ry ko va 628, 
769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552); 
e-mail: frantisek.sovadina@holesov.cz; robert.rohal@holesov.cz; 
http:www.holesov.cz. 

Tradiční dvacítka pisatelů a luštitelů 
našich hádanek poslala své odpovědi 
do soutěží z čísla 13/2008. Ani tentokrát 
nepřišla špatná odpověď. Na fotografii 
jste správně poznali věžičku na štítu 
domu č. 22 na náměstí Dr. E. Beneše. „Je 
to věžička na rohu budovy vlevo vedle 
Jemelíkova mlýna a pohled z uličky za 
Slavií,“ napsala nám čtenářka Libuše 
Matulová z Holešova, která se stává 
výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. 
Druhým výhercem se stává Jiří Müller 
z Holešova, který si zajde na pizzu do 
Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SUDOKU 
posíláme volné vstupenky do kina 
Svět Tomáši Dvořákovi z Holešova a Jitce Macůrkové z Holešova.

Poznáte, co představuje dnešní fotografie a kde byla pořízena? 
Napovíme jen, že snímek nebyl pořízen v Holešově, ale v nedaleké 
obci...  Odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, redakce Holešov-
sko, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, e-mail: robert.
rohal@holesov.cz. 

Soutěž vzniká ve spolupráci s Restaurací Kanada ve Zlínské ulici, 
Pizzerií U Letiště a MKS Holešov.

(red)

Holešov se může pochlubit přímo studijním místem pro pozorování chování čápa bílého. Dva 
staré pivovarské komíny už odnepaměti hostí rodinu čápů, kteří se vracejí z afrických zimovišť v dubnu 
a ve druhé dekádě května samice kladou 3 - 5 bílých vajec, ze kterých se po měsíci společného 
zahřívání líhnou mláďata. Po dvou měsících se mladí učí létat a právě z této doby pochází naše 
fotografie. Rodiče pravidelně odlétají z hnízda na vedlejší komín a lákají na sebe a potravu již skoro 
dospělá mláďata, která jsou tak nucena posilovat svaly a naučit se létat. Po deseti dnech takového 
cvičení se jedinci stávají samostatní a schopní se připravit na dlouhou podzimní pouť do zimovišť 
v nejjižnějším cípu Afriky, do oblasti Jihoafrické republiky. JŠ

Při přátelském vyprávění, seznamování 
členů a ukázkce jejich tvorby a dovedností 
proběhne minikurs oplétání láhve (přineste 
s sebou), pro méně zkušené oplétání podnosu 
se současným opékáním buřtíků či grilování 
kotletek a krkoviček (co kdo přinese, to si taky 
upeče). Materiál na pletení z pedigu bude 
k dispozici.

Kumani a kumanky by také měli probrat 
přípravu na další akce, zejména vánoční trhy.

V případě, že vezmete s sebou i děti, Dáda 
dobrovolně ohlídá. Moc se na Vás těšíme!

Výbor kumanů

zve své členky kumanky 
a členy kumany 

Výbor Klubu umění
a řemesel

v pátek 28. srpna 
po 16. hodině na

POSLEDNÍ 
PRÁZDNINOVÝ PIKNIK
do Smetanových sadů k naší základně, 

v případě nepříznivého počasí 
do Drive Clubu.

Rozvoz pizzy, jídel 
... až do domu ...

Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu
široký sortiment elektrického ručního nářadí.

Tel.: 573 398 317, www.instrumentum.cz
Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325 
v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o.

Prodejna a půjčovna el. nářadí 

značky BOSCH


