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Radana Klimková, Sportovní 1489, Holešov
• kadeřnictví, modeláž nehtů, společenské účesy

• dámské, pánské a dětské stříhání
• poradenství, prodej vlasové kosmetiky a dárkových poukazů

Tel.: 604 752 716, mail: radaklim@seznam.cz, www.klimkova.cz
Po předložení inzerátu sleva 10 %

Co vy na to, 
pane starosto?

Střední odborná škola 
PaedDr. Stratila nemůže 
najít nové prostory pro své 
podnikání a v této souvis-
losti se její majitel nelicho-
tivě vyjadřuje o roli města 
Holešova. Co má město 
Holešov společné s touto 
soukromou firmou a proč 
má řešit její potíže? Co vy 
na to, pane starosto? 

To, co v posledních dnech rozpoutal doktor 
Stratil v médiích ve vztahu k městu Holešov, je 
naprosto nepochopitelné a nelogické. Město Ho-
lešov nemá vůči panu Stratilovi žádné závazky ani 
povinnosti. Jeho škola je soukromým subjektem, 
který podniká, a vůbec není podstatné, že shodou 
okolností podniká kromě jiného i ve školství.   

Pan Stratil věděl několik let o tom, že město 
chce prodat budovu, v níž je jeho škola v proná-
jmu. Tato budova mu byla nabízena k odprodeji. 
On však chtěl koupit pouze její malou část, díky 
čemuž by získal blokační jistotu. Pro město jako 
vlastníka byla tato varianta  pochopitelně neakcep-
tovatelná, protože by pak s tímto svým majetkem 
nemohlo bez jeho svolení svobodně nakládat.

Navzdory tomu, že město Holešov nemá vůči 
panu Stratilovi žádné závazky ani povinnosti, rada 
města nabídla panu Stratilovi prostory, kam by mohl 
svou školu přemístit. A není pravda, že tyto mož-
nosti byly špatné. Pan Stratil se sice ohání takovými 
či onakými předpisy, ale ve skutečnosti kdyby měl 
skutečný zájem, tak by mohl jednu z těchto nabí-
dek využít. Vrcholem neseriózního přístupu pana 
Stratila bylo počínání z minulého týdne.  

Dokončení na str. 3

Proč město řeší 
potíže soukromé školy?

JOSEFOVSKÝ TURNAJ. Při tradičním Josefovském turnaji nebyla o dramatické situace 
nouze. Podrobnosti na str. 26. 

Velikonoční jarmark
v Holešově

V sobotu dne 27. března se od 8 hodin uskuteční na 
náměstí Dr. E. Beneše v Holešově Velikonoční jarmark Klu-
bu umění a řemesel o.s. Součástí jarmarku bude předvá-
dění lidových řemesel, velikonočních zvyků včetně pletení 
tatarů - pomlázek, kulturní program a pro zájemce projížďky 
na koni. Pořadatelé připravili v řadě stánků bohatý výběr 
řemeslných výrobků a velikonoční občerstvení.

V pátek 2. dubna se uskuteční noční prohlídka holešovského zámku pod titulem druhá 
velká show.  Celou akci budou doprovázet živé obrazy v prostorách celého zámku, a to včetně 
sklepení. Organizátoři upozorňují návštěvníky, že vstupenky na akci se nebudou prodávat 
přímo na místě, ale pouze v předprodeji v Městském informačním centru. Podrobnosti 
si přečtěte na straně 3.  

Noční prohlídka zámku

V Tučapích jsou aktivní
Šestý ročník koštu slivovice a přivítání nových občánků obce do života uspořádali v minulém 

období členové osadního výboru v Tučapích. Podrobnosti z obou akcí čtěte na str. 5.
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Miroslav Kunc - EMKA
Masarykova 635, Holešov

Tel. 573 394 773 kancelář, 573 398 503 prodejna elektro a fax

Provádíme:
• Elektroinstalace (cenové roz poč ty, mon táž, opravy, revize)
• Hromosvody (montáž, opravy, revize)
• Zámečnické práce, výroba roz vaděčů
• Montáž a servis domácích te le fo nů atd.
• Výškové práce bez použití lešení
• Pronájem stavebních elek tro mě ro vých rozvaděčů po dobu stav by
• Kabelové spojky, opravy poškozených kabelů

Dále můžete nakoupit v naší podnikové prodejně  
v Ho le šo vě, Ma sa ry ko va 635 (naproti Pivovaru).

Prodáváme:
• Elektroinstalační materiál
• Elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa
• Kompletní materiál pro hromosvody

Schválením projektu „Vzdělá-
vání v eGON Centru Holešov“ s vy-
užitím finančních prostředků Ev-
ropského sociálního fondu v rámci 
operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, které městskému 
úřadu přidělilo ministerstvo vnitra 
v rámci příslušného projektu, začí-
ná na MěÚ v Holešově vzdělávání 

Začíná vzdělávání v eGon Centru Holešov
pracovníků městských a obecních 
úřadů v rámci správního obvodu 
ORP Holešov. Mimo těchto pracov-
níků se tohoto vzdělávání zúčastní 
členové městského a obecních 
zastupitelstev a pracovníci zřizo-
vaných a zakládaných organizací. 

Tematikou tohoto vzdělávání 
bude získávání dovedností v ob-

lasti eGovernmentu, tzn. v oblasti 
přátelské veřejné správy. Probírá-
na bude práce s portálem veřejné 
správy Czech POINT, práce s in-
formačním systémem datových 
stránek, používání zaručeného 
elektronického podpisu, práce se 
základními registry, datovými úlo-
žišti a s elektronickou spisovou 

službou. Mimo to budou účastníci 
školení také seznámeni se zá-
klady elektronického vzdělávání 
a s prací s jednotlivými aplikacemi 
MS Office.  Školení v letech 2010  
- 2012 by mělo absolvovat více 
než 160 osob.

(ms)

Koupím zemědělskou půdu  
5 až 10 ha v okolí Holešova. Tel.: 
739 043 387.
Pronajmu garáž v Holešově Na Le-
tišti od 1. 5. 2010. Cena dohodou. 
Tel.: 737 326 211.
Kdo nabídne pomoc při úpravě 
zahrady - odborný řez vzrost-
lých ovocných stromů, včetně 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
odvozu dřeva. Tel. 737 326 211.
Prodám pozemek (orná půda) 
4 800 m2 za Jatkami Holešov 
ve směru na Přerov. Kontakt 
731 282 792. 
Prodám dětské horské kolo žlu-
té barvy (asi tak pro desetileté 
dítě) v zánovním stavu. Cena 
dohodou. Tel.: 724 105 808.

Město Holešov chystá pře-
měnu části veřejného prostranství 
na náměstí Svobody v Holešově. 
S myšlenou vytvoření přívětivého 
vstupu do centra města byly na-
plánovány výsadby květin, kvetou-
cích keřů a stromů ve východním 
segmentu prostoru náměstí. V sou-
časné době nelze danou plochu 
nijak využívat, působí nehezky 
a neudržovaně. Stávající přerostlé 
keře a dvě břízy budou odstraněny, 
aby mohly být provedeny terénní 
úpravy pro stavbu dvou kamen-
ných zídek a štěrkových chodníč-
ků, které od sebe oddělí záhony 

Náměstí Svobody bude přívětivější

květin. Ve spodní části bude záhon 
určený pro barevný detail letni-
ček, vyvýšený záhon bude osázen 
kvetoucími keři na kmínku s pod-
sadbou půdopokryvných trvalek. 
Do trávníku v horní části řešeného 
prostoru bude vysazen dominantní 
jehličnan jedlovec kanadský a py-
ramidální platany, které v budoucnu 
nahradí stromořadí bříz podél domu 
č. p. 20. Celou kompozici doplní ke-
řové růže. Krásný vzrostlý úzký dub 
zůstane samozřejmě zachován.

Ing. Pavla Pšejová
referent odboru životního 

prostředí

Oznámení o veřejném projed-
nání návrhu opatření obecné povahy 
-  Změna č. 14 územního plánu města 
Holešov a zveřejnění návrhu opatření 
obecné povahy - Změna č. 14 územ-
ního plánu města Holešov.

Odbor územního plánování a sta-
vebního řádu Městského úřadu Hole-
šov - obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností jako pořizovatel Změny  
č. 14 územního plánu města Holešov 
ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a)  zákona 
č. 183/2006 Sb. o  územním plánování 
a stavebním řádu v platném znění (sta-
vební zákon)  dále jen stavební zákon  
oznamuje v souladu s § 20 odst. 2, 
§22 §52  odst. 1 stavebního zákona

a) veřejné projednání  upra-
veného a posouzeného návrhu  
opatření obecné povahy -  Změna 
č. 14 územního plánu města Hole-
šov s jeho odborným výkladem, 
které se uskuteční  dne  5. 5. 2010  
v 15.30 hod. na Městském úřadě 
Holešov, pracoviště Tovární 1407, 
místnost č. 310,

Veřejná vyhláška
b) vystavení upraveného 

a posouzeného návrhu opatře-
ní obecné povahy - Změna č. 14 
územního plánu města Holešov 
k veřejnému nahlédnutí v době  
od 4. 4. do 5. 5. 2010  včetně.

Do návrhu opatření obecné po-
vahy - Změna č. 14 územního plánu 
města Holešov je možno nahlédnout  
na Městském úřadě Holešov, odbo-
ru územního plánování a stavebního 
řádu, pracoviště Tovární 1407, dveře 
č. 311. Do návrhu změny lze rovněž 
nahlédnout na internetových strán-
kách města Holešova www.holesov.
cz v sekci městský úřad, odbor  územ-
ního plánování a stavebního řádu.

Předmětem návrhu změny je 
změna funkčního využití pozemků 
na jižním okraji sídliště U Letiště 
na plochu pro občanskou vyba-
venost; změna funkčního využití 

části pozemků severně od města 
Holešov v k.ú. Holešov a Dobroti-
ce na plochy rekreace pro zahrád-
kářské účely a změna koncepce 
odkanalizování severní části měs-
ta Holešov a městských částí Vše-
tuly, Tučapy a Količín - v souladu 
s aktualizovaným Plánem rozvoje 
vodovodů a kanalizací Zlínského 
kraje - část Holešovsko sever. 

Nejpozději při veřejném projed-
nání může dle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona každý uplatnit své připomínky 
a vlastníci pozemků a staveb dotče-
ných návrhem veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření 
a zastavitelných ploch a zástupce 
veřejnosti námitky, ve kterých musí 
uvést odůvodnění, údaje podle ka-
tastru nemovitostí dokladující dotče-
ná práva a vymezit území dotčené 
námitkou.

Dotčené orgány uplatní na závěr 
veřejného projednání své stanovisko 
k připomínkám a námitkám. K později 
uplatněným  stanoviskům, připomín-
kám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomín-
ky musí být v souladu s § 22 stavební-
ho zákona uplatněny písemně, opat-
řeny identifikačními údaji a podpisem 
osoby, která je uplatňuje.

Ke stanoviskům, námitkám 
a připomínkám ve věcech, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání Zásad 
územního rozvoje, se nepřihlíží.

Připomínky a námitky  podá-
vejte  písemnou formou a zasílejte 
na adresu: Městský úřad Holešov, 
odbor územního plánování a sta-
vebního řádu, Masarykova 628, 
pracoviště Tovární 1407, 769 01 
Holešov. Toto oznámení plní sou-
časně funkci pozvání k veřejnému 
projednání.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování

a stavebního řádu
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Větší počet nových pracov-
ních míst, ale také prostor pro nové 
obchody v prodejní pasáži slibují 
majitelé obchodního řetězce Tesco, 
který začal se stavbou nové podejny 
ve Všetulích. Kvůli této stavbě je 
v současné době  snížena rychlost 

Ve Všetulích bude supermarket
na hlavní silnici z Holešova do Vše-
tul ze 70 na 50 kilometrů v hodině. 
Po dostavbě supermarketu tak bu-
dou naplněny žádosti části občanů 
Holešova, kterým chyběla prodejna 
podobného typu ve Všetulích.

Text a foto František Sovadina

Pokračování ze str. 1
V pondělí 15. března přišel s vlastním návrhem řešení a město požá-

dal, abychom tento jeho návrh podpořili zejména ve vztahu ke Zlínskému 
kraji. Domluvili jsme se a tato dohoda byla dokonce vypracována písemně. 
(Viz plné znění smlouvy s Dr. Stratilem.) Přesto pan Stratil začal o dva 
dny později dohodu zpochybňovat na školské komisi, na svých interneto-
vých stránkách a také prostřednictvím sdělovacích prostředků. 

Obávám se, že pan Stratil ve skutečnosti o žádné náhradní prostory 
pro své podnikání vůbec nestál a nestojí. Pouze se snaží řešit vlastní 
podnikatelské problémy tím, že hledá viníka někde jinde.

(frs)

Proč město řeší potíže soukromé školy?

Co vy na to, pane starosto?

Majitel školy Jaromír Stratil inicioval setkání s představiteli Holešova a do-
nesl vlastní návrh smlouvy, který 15. března podpořili a podepsali starosta města 
Zdeněk Janalík, místostarosta Josef Bartošek a majitel Střední odborné školy 
s.r.o. Jaromír Stratil. O dva dny později však dr. Stratil začal nepochopitelně 
dohodu zpochybňovat. Na svých internetových stránkách dokonce nadepsal 
text dohody, kterou on sám inicioval a také podepsal titulkem „Zápis z jednání 
- zestátnění žáka soukromé školy“.

Dohoda s Dr. Stratilem
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V sobotu 20. února 2010 jsme 
oslavili v areálu Sádek 50. výročí 
založení organizace Českého za-
hrádkářského svazu v Dobroticích. 
Slavnostní schůze se uskutečni-
la za přítomnosti všech 34 našich 
členů, zástupce městského úřadu 
Mgr. Rudolfa Seiferta, předsedy 
územního sdružení přítele Pecháč-
ka a zástupců organizací zahrádká-
řů z Holešova, Přílep a Prusinovic. 
V přednesené zprávě bylo zhodno-
ceno celé uplynulé období od zalo-
žení organizace až po současnost.

Ustavující schůze Spolku 
ovocnářů a zahrádkářů v Dobro-
ticích, tak se nynější organizace 
zahrádkářů tenkrát jmenovala, pro-
běhla za přítomnosti 19 občanů 
dne 20. prosince 1959. Na schůzi 
byl zvolen přípravný výbor ve slo-
žení předseda Šimčík Jan, jednatel 
Kukla František a pokladník Novák 
Alois. Tento přípravný výbor do-
stal za úkol zaslat kopii zápisu ze 
zmíněné schůze spolu se žádostí 
o zaregistrování místní organizace 
v Dobroticích na ústředí do Prahy. 
Mimo to provedli popularizaci této 
myšlenky mezi dalšími občany 
vesnice. Dne 23. února 1960 jim 
bylo oznámeno, že k tomuto datu 
je organizace zaregistrovaná.

Členové přípravného výboru 
zůstali i nadále ve svých funkcích. 
Již v měsíci dubnu roku 1960 za-
žádali zahrádkáři místní zeměděl-
ské družstvo o pronájem zhruba 
0,25 ha půdy v lokalitě u velkého 
splavu říčky Rusavy. Tato půda jim 
byla na základě nájemní smlou-
vy pronajata na dobu 10 let. Tak 

Zahrádkáři v Dobroticích oslavili 50. výročí založení své organizace

Předávání ocenění zakládajícím členům a aktivním zahrádkářům 
v Dobroticích.  

vznikla první zahrádkářská kolonie 
v Dobroticích. 

V roce 1962 umřel za tragic-
kých okolností předseda spolku 
Jan Šimčík. Následně byl do funk-
ce předsedy zvolen Oldřich Pis-
koř. V témže roce zažádal spolek 
o stavební povolení místní národní 
výbor na výstavbu moštárny a spo-
lečenské budovy. Členové složili 

100 Kč jako účelový příspěvek 
na tuto stavbu. Celá akce byla 
dokončena svépomocně začátkem 
roku 1963. Snaha o to, aby měli za-
hrádkáři své vlastní prostory a měli 
se kde vyžívat, přispěla k tomu, že 
nehleděli na svůj volný čas, a proto 
se dílo podařilo. Již v roce 1965 
se pustili do přístavby povidlárny 
a malého příručního skladu. Dílo 

bylo dokončeno v poměrně krátké 
době jednoho roku. V této době 
měl spolek nejvíce členů, a to 54. 

V roce 1971 byl do funkce 
předsedy organizace zvolen Alois 
Hlobílek a došlo k obměně členů 
výboru. Ono je vždy prospěšné, 
když po určité době dojde ke změ-
ně a přichází noví lidé s novými 
nápady. V roce 1981 předseda 

spolku Alois Hlobílek umřel a no-
vým předsedou byl zvolen Alois 
Kopečný. V té době došlo k uza-
vření smlouvy na dobu neurčitou se 
státním statkem o užívání pozemku 
jako zahrádkářské kolonie u by-
tovky a pod tratí o celkové výměře 
0,42 ha. Současně také dostala 
organizace do užívání sad jabloní 
v Souhradech o výměře 0,45 ha 

a také sad švestek na Hradisku 
o výměře 0,66 ha.

V tomto sadě byl zpracován 
jmenný seznam členů, kteří budou 
tyto švestky užívat a také se o ně 
starat. Došlo k prořezání stromů, 
které byly značně zanedbány, avšak 
následnou úrodu švestek sklidil ně-
kdo jiný. Z tohoto důvodu zůstal sad 
v dalších letech mimo zájem naše-
ho spolku, a tím pádem bez údržby. 
V roce 1984 byl po úmrtí předsedy 
Aloise Kopečného do funkce zvolen 
Josef Klanica. 

V roce 1989 se naši členové 
podíleli ve velké míře na Hanác-
kém právu, které v naší vesnici 
probíhá v rámci hodových oslav. 
V témže roce jsme uspořádali tří-
denní zájezd na výstavu Zahrada 
Čech do Litoměřic. V roce 1998 
došlo opět k velké obměně čle-
nů výboru.  Předsedou byl zvolen 
Drahomír Hlobílek. Zvolení členo-
vé teprve sbírali zkušenosti z této 
práce. V té době došlo k postupné 
rekonstrukci střechy moštárny, po-
vidlárny i společenské budovy. 

Na slavnostní schůzi k 50. 
výročí  byli ohodnoceni dva zaklá-
dající členové spolku, a to Oldřich 
Piskoř a  Josef Vinklárek. Pamětní 
list města Holešova jim předal mís-
tostarosta Rudolf Seifert. Čestná 
uznání územního sdružení svazu 
zahrádkářů předal aktivním čle-
nům předseda přítel Pecháček. 
Tím byla ukončena oficiální část 
oslavy a následovalo bohaté ob-
čerstvení. Při hudbě jsme se bavili 
až do pozdních nočních hodin.

Výbor ZO ČZS Dobrotice

V sobotu 13. března 2010 se spolu s valnou 
hromadou HS Tučapy uskutečnila výroční členská 
schůze MS Háje Tučapy - Bořenovice. Součástí 
schůze bylo zhodnocení uplynulého roku a také 
vyhlášení plánu činnosti mysliveckého sdružení 
na rok následující. Vedle členů HS se jedná-
ní myslivců zúčastnili jako hosté starosta obce 
Bořenovice a zástupce bořenovického sdružení 
dobrovolných hasičů.

Myslivecké sdružení Háje má 19 členů a hos-
podaří v polní honitbě o výměře 723 ha ležící 
na hranicích Hané a Valašska. Kromě základních 
mysliveckých prací v honitbě, jako jsou zlepšování 
životního prostředí zvěře, budování a údržby mysli-
veckých zařízení, se myslivci věnují i společenským 
povinnostem. Kromě jiného členové MS navštívili 
okresní chovatelskou přehlídku v Záříčí, výstavu 
Natura viva, stali se pořadateli mysliveckého plesu 
v Tučapích, Pytlácké noci v Bořenovicích, mysli-
vecké olympiády pro děti, výstavy trofejí a fotografií 
z vlastní činnosti spojenou s výstavou obrazů 
paní Vrtělkové. V září 2009 uspořádali Memoriál 
S. Navrátila a soutěž O putovní pohár předsedy 
HS ve střelbě na baterii, 26. 9. v honitbě proběhly 
podzimní zkoušky ohařů a malých plemen.

O tom, že se myslivci z Tučap a Bořenovic 
věnují péči o zvěř a honitbu dobře, svědčí i jarní 
sčítaní stavu zvěře - 142 zajíců, 68 bažantů, 45 
koroptví a 37 kusů srnčí zvěře. Dobré stavy drobné 
zvěře do určité míry odráží i úlovky predátorů, 7 
lišek a 6 kun. V rámci mimořádného odlovu byl 
v roce 2009 uloven i 1 kus daňčí zvěře.

Zdeněk Hlaváč

Z výroční schůze  
mysliveckého sdružení

Vstupné dobrovolné, bohatý  
program, občerstvení zajištěno.

Všichni v maskách  
jsou srdečně zváni.

Maškarní bál pro děti  
v hasičské zbrojnici  

v Holešově

se uskuteční  
27. března 2010  

od 15 hodin.
K poslechu hraje známý  
DJ ŠMAKYN z rádia Čas.

Případné dotazy volejte prosím
na tel. 607 204 023,  
pan Mian Libenský.

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

Osobní automobil cena od cena do
do 1000 ccm 1218 1690
do 1250 ccm 1218 2250
do 1350 ccm 1218 2460
do 1650 ccm 1740 3182
do 1850 ccm 1740 3482
do 2000 ccm 2260 5368
do 2500 ccm 2620 5696
nad 2500 2620 7572

nákladní automobil
do 3500kg 3658 7190
od 3500-12000 kg 6216 10004
nad 12000 kg 8928 14198

CHCETE LEVNěJŠí 
POVINNé RuČENí?

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

Za nOVOU SPOřiTELnOU VEDLE VinOTéKy
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V sobotu 6. března se v míst-
ním kulturním domě konal již  
6. TUČAPSKÝ KOŠT SLIVOVICE. 
V sále se sešlo 43 soutěžících, 
5 žen a 38 mužů, kteří byli záro-
veň porotci. Z celkového počtu 
soutěžících bylo12 hostů. Všichni 
odevzdali 0,5 litru svojí nejlepší 
slivovice, zaplatili startovné a dle 
zasedacího pořádku usedli ke čty-
řem připraveným stolům s bohatým 
občerstvením. 

Košt zahájila Jana Vrubelová, 
která všechny zúčastněné přivítala 
a seznámila s pravidly celé akce. 
Po takzvaném sjednocovacím 
vzorku, který ohodnotila loňská 
vítězka koštu Michaela Poláčková, 
soutěž mohla začít. V prvním kole 
účastníci ochutnali u každého stolu 
čtvrtinu všech vzorků. Každý měl 
možnost ochutnat anonymně svou 
slivovici a pokud si ji poznal, řádně 
obodovat. Každý stůl měl svou 
nalévačku, která pod čísly nalé-
vala vzorky slivovic soutěžícím. 
Zároveň se starala o to, aby bylo 
neustále co k zakousnutí a zapi-

V Tučapích uspořádali již šestý ročník koštu slivovice

Uvolněná atmosféra v tučapském kulturním domě při koštu slivovice.  

tí. Po každém vypitém vzorku se 
na označené lístky zapsaly body 
a ty byly poté posbírány sběračkou 
a uloženy do počítače.

Po vyhodnocení 1. kola po-
stoupilo do finále 20. nejlépe bo-
dově ohodnocených slivovic. Finá-
lové kolo bylo náročné. Nikam se 
však nespěchalo, takže se v klidu 
koštovalo. Všichni měli dodržovat 
pravidla a některá přikázání koš-
tu: například koštovat a bodovat 
řádně, zajídat slaninou a chlebem 
pořádně, obtěžovat sousedy/-d-
ky/ bylo zakázáno, za žaludeční, 
střevní a jiné zdravotní problémy 
si může každý sám, pobyt na zá-
chytné stanici si hradí každý sám,  
držet se hesla - Pálení je dobrá 
věc, ale nesmí to být v močových 
cestách.

Po sečtení bodů z finálového 
kola jsme konečně poznali nejlep-
ší slivovice. Absolutním vítězem 
6. tučapského koštu slivovice se 
stal místní Lukáš Krejcar. Slivo-
vici do soutěže mu dal tatínek 
Libor Krejcar, který se účastní kaž-

Vítězové letošního ročníku koštu slivovice v Tučapích.

doročně a má za sebou několik 
velmi pěkných umístění. Nikdy 
však nebyl vítězem. Až letos zví-
tězila jeho slivovice, ale byl to 
jeho syn, který si domů odnesl 
vítězný pohár. Dále Lukáš  obdržel 
z rukou loňské vítězky Michaely 
Poláčkové putovní pohár, čímž se 
zavázal k účasti v dalším ročníku 
koštu. Stříbrným medailistou se 
stal Milan Navrátil. Bronzový po-
hár si odnesl rovněž místní borec 
Zdeněk Chytil.

absolutní pořadí a pořadí 
nejlepší tučapské slivovice: 
1. Lukáš Krejcar 635 b.
6. René Jašek 610 b.
2. Milan Navrátil 628 b.                
7. Zuzana Křepeková 604 b.
3. Zdeněk Chytil 623 b.                
8. Květoslav Vrána (host)  596 b.
4. Michal Crhák 617 b.                
9. Miroslav Janál 582 b.
5. Richard Pospíšilík 616 b.               
10. Jan Petrus 
(host, vzorek J. Vrubelové) 582 b.

Z tohoto pořadí jasně vidíme, 
že to byla právě kvalita a síla tu-
čapských trnek, které nám udaly 
to nejlepší umístění. Loňský rok 
byl bohatý na úrodu trnek, tak si 
přejme, aby ten letošní byl ales-
poň obdobný, abychom mohli opět 
za rok porovnat, ochutnat a vyhod-
notit nejlepší slivovici.

Za výbornou organizaci 
a přípravu do soutěže zaslouží 
poděkování především tučap-
ské ženy, bez kterých by se košt 
neuskutečnil. Velký dík patří Mi-
lanu Babelovi, který celou akci 
nafotil a zdokumentoval. Za oži-
vení už tak veselého večera dě-
kujeme country skupině TEXaS, 
která všem přítomným zahrála 
k tanci a poslechu. a na závěr 
velká pochvala pro všechny 
soutěžící, kteří bravurně zvládli 
celý košt, a to bez jakýchkoliv 
následků. Za rok se opět těšíme 
na setkání se všemi přáteli ne-
jen trnkové slivovice.

OV Tučapy

Poslední lednovou neděli se 
v budově osadního výboru v Tu-
čapích sešli rodiče Nikolky Mike-
šové, Michala Crháka a Kryštofa 
Pospíšilíka se svými příbuznými 
u příležitosti vítání nových občánků 
do naší obce.

Členové osadního výboru přivítali nové občánky obce
Celou akci slovem provázela 

Jana Vrubelová a přivítání pronesla 
učitelka místní mateřské školky Jit-
ka Pospíšilíková. Ve svém projevu 
vyzvala přítomné rodiče, aby svým 
dětem věnovali co nejvíce volného 
času, trpělivosti, něhy, lásky a zvládli 

všechna úskalí rodičovského života. 
Své nejmladší kamarády přivítali 
pásmem básniček a písniček tučap-
ští školáci a školačky.

Slavnost proběhla v příjemné 
atmosféře a při závěrečném přípitku 
popřáli všichni přítomní novým ob-

čánkům hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a poté jim děti předaly 
spoustu dárků, pamětní listy a ne-
chyběly ani kytičky pro maminky. 
Členky osadního výboru už se těší, 
až v létě přivítají další očekávané 
děti v Tučapích. OV Tučapy
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Přijaté usnesení č. 52/2010. Rada 
města Holešova I. schválila proná-
jem parkovacích ploch Technickým 
službám Holešov, s.r.o., za účelem 
zpoplatnění parkování. Jedná se 
o parkoviště v lokalitách: - nám. 
Dr. E. Beneše, ulice Plačkov, uli-
ce Grohova, ulice Nerudova, ulice 
Novosady u domu č.p. 1600 - 1602, 
II. pověřila starostu města Holešo-
va uzavřením smlouvy o pronájmu 
parkovacích ploch. Zodpovídá: 
Ing. Stanislav Julíček. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 53/2010. 
Rada města Holešova schvá-
lila zveřejnění záměru výpůjč-
ky městského pozemku p.č. st. 
177, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 31 m2, k.ú. Dobrotice, 
dle předloženého návrhu. Zod-
povídá: ing. Stanislav Julíček. 
Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 54/2010. Rada 
města Holešova schválila v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
m) zák. č. 128/200 Sb., o obcích,  
svěření působnosti ve věci uza-
vírání nájemních smluv a smluv 
o výpůjčce týkajících se pozemků 
výhradně k zemědělskému vyu-
žití a záležitosti s tím související 
za podmínek dle schváleného usne-
sení Rady města Holešova ze dne  
23. 11. 1995, odboru investic, silnič-
ního hospodářství a údržby města 
Holešova. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 55/2010. 
Rada města Holešova doporu-
čila Zastupitelstvu města Hole-
šova schválit bezúplatné nabytí 
majetku z vlastnictví České re-
publiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, 
a to pozemků p.č. 869/15, ostatní 
plocha, o výměře 5.949 m2 a p.č. 
869/16, ostatní plocha, o výměře 
376 m2, vše k.ú. Dobrotice, dle 
předloženého návrhu. Zodpoví-
dá: ing. Stanislav Julíček. Ter-
mín: ZM 19. 4. 2010.
Přijaté usnesení č. 56/2010. Rada 
města Holešova doporučila Zastupi-
telstvu města Holešova schválit uza-
vření smlouvy o poskytnutí finanč-
ního příspěvku se Zlínským krajem, 
tř. T. Bati 21, za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti na území Zlín-
ského kraje veřejnou autobusovou 
linkovou dopravou dle předložené-
ho návrhu. Zodpovídá: Ing. Stani-
slav Julíček. Termín: ZM 19. 4. 2010.
Přijaté usnesení č. 57/2010. Rada 
města Holešova schválila uza-
vření smlouvy o převodu práv 
a povinností ze sdělení se spo-
lečností E.On Distribuce, a.s., 
České Budějovice, F. a. Gerstne-
ra 2151/6, iČ 28085400, zastou-
penou společností E.On Česká 
republika, s.r.o., České Budějo-
vice, F. a. Gerstnera 2151/6, iČ 
25733591, na přeložení venkovní-
ho vedení nn na nový podpěrný 
bod v Holešově, ul. Školní čp. 
426, 427 a 428 dle předložených 

usnesení z 5. řádné schůze Rady města Holešova, 
která se konala dne 8. března 2010

návrhů. Zodpovídá: ing. Stanislav 
Julíček. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 58/2010. Rada 
města Holešova schválila vyhlášení 
výzvy k podání nabídky na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce zastřešení 
plaveckého bazénu základní školy, 
Družby 329, Holešov“ dle předlo-
ženého návrhu. Osloveny budou 
firmy: RAPOS, spol. s r.o., Holešov, 
Nerudova 325, VW WACHAL, a.s., 
Kroměříž, Tylova 220/17, Ptáček 
- pozemní stavby, s.r.o., Kojetín, 
Podvalí 629, JC STAV, s.r.o., Kro-
měříž, Altýře 551, Rovina, a.s., 
Hulín, Kroměřížská 134. Zodpoví-
dá: Mgr. Jitka Heryánová, ředitelka 
školy. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 59/2010. Rada 
města Holešova i. projednala 
škodní událost z listopadu 2009 
a ii. uložila tajemníkovi městské-
ho úřadu ukončit toto škodní 
řízení. Zodpovídá: ing. František 
Fuit. Termín: 31. 03. 2010. 
Přijaté usnesení č. 60/2010. Rada 
města Holešova I. schválila vypsá-
ní výběrového řízení na poskytnutí 
úvěru ve výši 21 mil. Kč na finan-
cování obchvatu města - výkup 
pozemků dle předloženého návrhu 
a II. pověřila starostu města podpi-
sem výzvy. Zodpovídá: Ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 61/2010. Rada 
města Holešova schválila pří-
spěvkovým organizacím: 1. Zá-
kladní škola Holešov, 2. Základní 
škola Holešov, 3. Základní škola 
Holešov, Mateřská škola, Hole-
šov, Masarykova 636, Mateřská 
škola, Holešov, Grohova 1392, 
Mateřská škola Sluníčko, Hole-
šov, Havlíčkova 1190, Středisko 
volného času, Městské kulturní 
středisko Holešov, Centrum pro 
seniory, Ústřední školní jídel-
na výsledky jejich hospodaření 
v roce 2009 a rozdělení hospo-
dářského výsledku za rok 2009 
do fondů. Zodpovídá: ing. Dušan 
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 62/2010. Rada 
města Holešova schválila udělení 
Pamětních listů v deskách Mgr. Mo-
nice Vyhlídalové, Mgr. Dagmar 
Stojanové, Mgr. Heleně Jandové, 
Mgr. Soni Tomčíkové, Jaromíře 
Podhajské, Mgr. Marcele Hušťavo-
vé, Blaženě Olšové, Ludmile Macůr-
kové, Haně Němcové, Radovaně 
Ponížilové a Ing. Haně Samsonové 
u příležitosti Dne učitelů 2010. Zod-
povídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 63/2010. Rada 
města Holešova jmenovala za čle-
ny Komise pro udělení cen města 
Holešova v roce 2010: Mgr. Ru-
dolfa Seiferta, místostarostu 
města Holešova, MUDr. Lud-
milu Joklovou, předsedkyni 
komise kultury, Libora Lišku, 
předsedu komise pro občanská 
sdružení. Zodpovídá: Mgr. Petr 
Chvátal. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 64/2010. Rada 

města Holešova schválila dohodu  
uzavřenou mezi městem Holešov 
a společností Tepelné hospodářství 
Holešov, spol. s r.o., IČ 253 09 161, 
dle předloženého návrhu. Zodpo-
vídá: Jana Kolářová. Termín: bez-
odkladně.
Přijaté usnesení č. 65/2010. Rada 
města Holešova pověřila Měst-
ský úřad Holešov, Odbor kan-
celář starosty, v souladu s usta-
novením § 102 odst. 2 písm. m) 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
uzavíráním nájemních smluv 
a smluv o výpůjčce nebytových 
prostor v městském domě čp. 
1582 na ul. Školní v Holešově. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 66/2010. Rada 
města Holešova schválila dodatek 
k nájemní smlouvě se Štěpánem 
Vargou na užívání bytu vel. 1+2, 
označeného č. 4, v městském domě 
čp. 545 na ul. Palackého v Hole-
šově dle předloženého návrhu. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 67/2010. Rada 
města Holešova schválila ukon-
čení smlouvy o výpůjčce měst-
ských nebytových prostor v ob-
jektu č. p. 1029 na nám. Sv. anny 
v Holešově, uzavřené s Charitou 
Holešov, iČ 47930063, dohodou 
ke dni 31. 03. 2010. Zodpovídá: 
Jana Kolářová. Termín: bezod-
kladně.
Přijaté usnesení č. 68/2010. Rada 
města Holešova schválila uzavření 
nájemní smlouvy se Stanislavem 
Hodoušem na užívání bytu vel. 
1+1 o výměře 28,35 m2, označe-
ného č. 43, v městském domě čp. 
1597 na ul. Novosady v Holešově. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 69/2010. Rada 
města Holešova i. projednala žá-
dost společnosti Česká lékárna 
a. s., Palackého 105, Brno, iČ 
26230071, o pronájem  nebyto-
vých prostor v přízemí městské-
ho objektu čp. 543 na ul. Palac-
kého v Holešově s tímto závě-
rem: v daném objektu je nájemce 
na dobu určitou a ii. pověřila 
místostarostu Josefa Bartoška 
jednáním se společností Česká 
lékárna, a. s., o nabídce jiných 
prostor. Zodpovídá: Jana Kolá-
řová. Termín: bezodkladně. 
Přijaté usnesení č. 70/2010. Rada 
města Holešova schválila záměr 
výpůjčky městských nebytových 
prostor v objektu čp. 1029 na nám. 
Sv. Anny v Holešově dle předlože-
ného návrhu, a to od 01. 4. 2010 
do 31. 12. 2010. Zodpovídá: Jana 
Kolářová. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 71/2010. 
Rada města Holešova i. schvá-
lila záměr výpůjčky městských 
nebytových prostor - budovy 
hájenky čp. 188 na pozemku p.č. 
447, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 235 m2, k.ú. Holešov, 

a přilehlých pozemků p.č. 446, 
zahrada, o výměře 171 m2, p.č. 
449/1, zastavěná plocha a ná-
dvoří, o výměře 285 m2 a p.č. 
449/2, zahrada, o výměře 746 
m2, vše k.ú. Holešov, dle předlo-
ženého návrhu a ii. doporučila 
Zastupitelstvu města Holešova 
provést změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Holešov. Zod-
povídá: Jana Kolářová. Termín: 
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 72/2010. Rada 
města Holešova vzala na vědomí 
informaci tajemníka městského úřa-
du o plnění usnesení Rady města 
Holešova ze dne 8. a 22. února 
2010.
Přijaté usnesení č. 73/2010. Rada 
města Holešova schválila Stře-
disku volného času, příspěvko-
vá organizace, změnu rozpočtu 
na rok 2010 dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Mgr. Jarmila 
Vaclachová, ředitelka p.o. Ter-
mín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 74/2010. Rada 
města Holešova schválila jako jedi-
ný společník společnosti Technické 
služby Holešov, s.r.o., realizaci in-
vestičních akcí dle předloženého 
návrhu s tím, že jednotlivé akce 
se budou realizovat postupně a fi-
nancování bude zajištěno výhrad-
ně vlastní společností. Zodpovídá: 
Ing. Miroslav Strnad, ředitel společ-
nosti. Termín: bezodkladně.
nepřijatá usnesení:
Rada města Holešova nedoporu-
čila Zastupitelstvu města Holešova 
schválit zveřejnění záměru prode-
je části městského pozemku p.č. 
2728/1, zahrada, o výměře cca 100 
m2, k.ú. Holešov, dle předloženého 
návrhu. Zodpovídá: Ing. Stanislav 
Julíček. Termín: ZM 19. 04. 2010.
Rada města Holešova neschváli-
la  1. uzavření nájemní smlouvy 
na užívání bytu vel. 1+0, o výmě-
ře 14,60 m2, označeného č. 17, 
v městském domě čp. 507 na ul. 
Palackého v Holešově. 2. uzavře-
ní nájemní smlouvy na užívání 
bytu vel. 1+0, o výměře 16,00 m2, 
označeného č. 18, v městském 
domě čp. 507 na ul. Palackého 
v Holešově. Zodpovídá: Jana Ko-
lářová. Termín: bezodkladně.
Rada města Holešova neschválila 
žádost Jaroslavy Mlčákové o pře-
vedení nájemní smlouvy na užívání 
bytu vel. 1+1, označeného č. 5, 
v městském domě čp. 1029 na nám. 
Sv. Anny v Holešově  na syna To-
máše, rozhodla o její výpovědi 
z tohoto bytu a uložila odboru kan-
celář starosty připravit splátkový 
kalendář a dohodu o uznání dluhu. 
Zodpovídá: Jana Kolářová. Termín: 
bezodkladně.

PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Josef Bartošek 

ověřovatel zápisu                                                             
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Český hydrometeorologický ústav po-
řádá v sobotu 27. března 2010 na svých 
pracovištích den otevřených dveří. Akce se 
koná i v nově vybudované meteorologické 
stanici na okraji holešovské průmyslové 
zóny. Zájemci si budou moci prohléd-
nout stanici v době od 9 do 19 hodin.    

(sov)  

Den otevřených dveří
Rok 2009 byl teplotně i srážkově nadnor-

mální s průměrnou teplotou 9,83 °C a úhrnem 
srážek 655,5 mm/m2. Leden byl teplotně i sráž-
kově podnormální s minimální teplotou -20,8 
°C naměřenou 9. 1. Duben byl mimořádně 
teplý a suchý s průměrnou teplotou 13,56 °C 
a úhrnem srážek jen 5 mm/m2. Závěr léta 
a podzim byly teplotně slabě nad dlouhodobým 
průměrem. Zima měla 27 dní ledových (teploty 
po celý den pod bodem mrazu) a 3 dny arktické 

Počasí na Holešovsku v roce 2009
(průměr pod -10 °C). Léto provázelo 55 letních 
a 12 tropických dní s ročním maximem 33,6 °C 
ze dne 23. 7. Zaznamenáno bylo 48 bouřek 
blízkých či vzdálených. 7. února byla naměřena 
max. teplota měsíce pro ČR +17,5 °C. Meteoro-
logická stanice Holešov s měrným pozemkem 
se v měsíci červnu stěhovala zhruba 300 metrů 
na severozápad. Její nové souřadnice jsou 
49 st. 19“ 14,2‘ severní šířky a 17 st. 34“ 11,7‘ 
východní délky.

Meteorologická stanice v Holešově leží 
v jihovýchodním cípu Hornomoravského úvalu 
v prostoru Strategické průmyslové zóny Zlínské-
ho kraje, na bývalém letišti jižně od Holešova. 
Zřízení profesionální meteorologické stanice si 
vyžádal provoz nového letiště v Holešově, které 
bylo vybudováno poté, co v nedalekých Otroko-
vicích místní podmínky přestaly vyhovovat pro 
lety větších letadel. Stanice na letišti v Otroko-
vicích  (Zlín-Baťov) byla v činnosti od poloviny 
roku 1946. Na letišti v Holešově přistálo první 
letadlo 1. dubna 1953 a večer a v noci téhož 
dne byla stanice převezena z Otrokovic do Ho-
lešova, aby následujícího dne v 5 hodin ráno 
mohlo na novém místě začít první pozorování. 
V té době stanice měla úplné vybavení, chyběl 
pouze anemograf. K měření výšky základny 
oblačnosti se používal oblakoměrný světlomet 
a „píchací“ balónky plněné vodíkem. Vertikální 
dohlednost při mlze se měřila tak, že na cívku 
s klikou ve stojánku byl namotán provázek, 
označený po 10 metrech. Provázek stoupal 
vzhůru opět pomocí balónku.

Postupně byla stanice vybavena dalšími pří-
stroji a pomůckami. V roce 1959 byla instalována 
distanční stanice a univerzální anemograf MET-
RA, v letech 1959-1963 Robitzschův pyranograf, 
v letech 1963-1992 počítač blesků, 1965 faksi-
mile, váhový sněhoměr, v roce 1968 oblakoměr 
IVO, v roce 1980 elektrický anemograf a měřič 
promrzání půdy, v roce 1982 měřič dohlednosti, 
v roce 1995 započalo automatické měření radi-
oaktivity, směru a rychlosti větru anemometrem 
Vaisala, 17. ledna 1997 byla dokončena auto-
matizace meteorologických měření.

V letech 1981-1991 vydávala letecká me-
teorologická stanice Holešov regionální předpo-

Historie 
Meteorologické 

stanice v Holešově

vědi počasí pro zemědělské podniky v širokém 
okolí. Po určitou dobu byly v zimním období 
vydávány regionální předpovědi  pro silniční 
správy a technické služby a od poloviny 80. 
let do roku 1991 pokusně biometeorologické 
předpovědi pro Agrozet Prostějov. V 80. letech, 
kdy pracovní vytížení stanice bylo největší, měla 
stanice až 7 pracovníků.

Půlhodinové pozorování bylo prováděno 
od roku 1957 až do konce roku 1994, kdy 
na letišti v Holešově byla po privatizaci zrušena 
služba řízení letového provozu. V současnosti 
4 pozorovatelé stanice na základě měřených 
veličin sestavují zprávy SYNOP, BOUŘE, 
INTER a RAD (zpráva RAD obsahuje údaje 

o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu  
- radiaci) a pro pobočku Brno sestavuje měsíční 
klimatologické výkazy. Noční vydávání zpráv 
zabezpečuje od 1.července 2007 automatický 
měřicí systém Vaisala.

Služebna meteorologické stanice se na le-
tišti několikrát stěhovala, v roce 1964 sídlila 
v maringotce, pak v místnosti vedle odbavovací 
haly, od ledna do 2. listopadu 2009 ve stavební 
buňce, od 2. listopadu 2009 pak v nové budově 
na okraji průmyslové zóny. V červnu 2009 se 
přestěhovala i meteozahrádka zhruba 300 m 
na severozápad. Od 1. července přešla stanice 
pod Odbor profesionální staniční sítě ČHMÚ.

(ms)

PROVEDu 
drobné stavební a obkladačské práce 

v Holešově a okolí.
Telefon 573 395 705, mobil 736 731 776

Otevřena v nových 
prostorách 

  - Palackého 522, Holešov
(vedle pošty v prvním patře)

• klasické ošetření 
dle typu pleti

• masáže, depilace
• úprava, barvení obočí a řas 

• poradenství 
a prodej kosmetiky

Tel.: 607 568 196

KOSMETIKA  
Hana Kolaříková  
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Vážení pedagogičtí pracovníci,
dovolte, abych Vám u příležitosti Dne uči-
telů popřál vše dobré  a radostné, pohodu 
a úspěchy ve Vaší práci…, rovněž však 
také hodně trpělivosti, tvůrčího potenciálu, 
životního optimismu, radosti z  každodenní 
práce…, ale i tzv. „pevné nervy“. A také 
podporu rodičů ve Vaší práci.

Chci Vám i tímto zároveň vyjádřit podě-
kování za Vaši každodenní práci, hlubokou 
úctu k Vašemu poslání či povolání. Přeji Vám do nadcházejících let jen 
to nejlepší.

S úctou Josef Smýkal, poslanec PSP ČR

Blahopřání 
ke Dni učitelů

Monika Pohořalá
Tel. 736 115 098
I bez objednání.

ul. Palackého 522 
(vedle pošty 

1. patro vlevo)
Holešov 769 01

KADEŘNICKé 
SLuŽBY
• dámské 
• pánské 
• dětské

Nerudova 331, 
Holešov

(vjezd zezadu do pošty)

MASÁŽE
Kateřina 

Václavíková
• dárkové poukazy
• permanentky
• příjemné ceny

Objednávky na telefonu 
604 655 933,

V uplynulých čtyřech le-
tech jsme hodně slyšeli o refor-
mě zdravotnictví, která přinese 
lidem větší jistotu a kvalitnější 
péči. Tuto reformu prosazovala 
ODS a především její ministr 
Tomáš Julínek. Podstatou re-
formy byla privatizace fakult-
ních nemocnic a zdravotních 
pojišťoven a privatizace pro-
středků veřejného zdravotní-
ho pojištění. Do zdravotních 
pojišťoven každoročně přitéká 
z veřejného zdravotního pojiš-
tění kolem 220 miliard korun 
a o tyto prostředky byl a stále 
je obrovský zájem. Na vývoj 
ve zdravotnictví jsme se tentokrát zeptali po-
slance sněmovny Parlamentu České republiky 
Ing. Ludvíka Hovorky. 

S čím jste ve sněmovně nesouhlasili?
Poslanci KDU-ČSL nesouhlasili s převo-

dem fakultních nemocnic a zdravotních po-
jišťoven na akciové společnosti, ani s jejich 
privatizací, ani s tím, aby veřejné prostředky 
zdravotního pojištění se staly majetkem sou-
kromých zdravotních pojišťoven. 

Ministerstvo zdravotnictví mělo v květnu 
2008 již připraveny zákony na transformaci 
a privatizaci zdravotních pojišťoven a fakult-
ních nemocnic, nakonec je ale i kvůli odporu 
poslanců KDU-ČSL nepředložilo ani do připo-
mínkového řízení. 

Místo toho se Tomáš Julínek pokusil prosa-
dit alespoň část své reformy - zákony, které měly 
zrušit svobodnou volbu lékaře, záruku poskyto-

ROZHOVOR: O snahách omezit zdravotní péči občanům

vání péče podle posledních po-
znatků vědy, uvolnit prostor pro 
zdravotnické řetězce nemocnic, 
ordinací, lékáren a distribučních 
firem. A současně stanovit, že 
občanům již nebude hrazena 
zdravotní péče jako dosud, ale 
pouze ta péče, která je přimě-
řená jejich zdravotnímu stavu, 
přiměřeně bezpečná a posky-
tována ekonomicky nejméně 
náročným způsobem. 

Co by takové prosazení záko-
nů znamenalo pro občany?

Prosazení těchto zákonů 
by znamenalo, že lidé by dostali 

z veřejného pojištění jenom tu nejlevnější péči 
a vše nad tuto péči by si museli zaplatit ze svých 
úspor. Přitom ani rozsah té nejlevnější péče 
nebyl nikde v zákoně stanoven!

Protože jsme nesouhlasili, aby se našim 
občanům takovým způsobem omezila zdravotní 
péče, podařilo se nám zabránit projednávání 
těchto špatných zákonů v Poslanecké sně-
movně a vláda nakonec tyto zákony v březnu 
2009 stáhla.

není to trochu odvážné, prosazovat u nás 
takové zákony? Jak je to třeba s reformami 
zdravotnictví ve světě?

Je vůbec s podivem, že někdo takové záko-
ny u nás prosazuje, když české zdravotnictví léčí 
všechny občany s náklady do 7 procent hrubého 
domácího produktu (HDP). 

Přitom jsme v současné době svědky sna-
hy prezidenta Obamy prosadit v USA reformu 

zdravotnictví, která by zpřístupnila zdravotní 
péči všem Američanům. 

Ve Spojených státech mají zdravotní péči 
jenom ti, kdo si ji zaplatí nebo kteří mají velmi 
drahé soukromé zdravotní pojištění, zaměstnanci 
větších podniků, kterým hradí pojištění zaměst-
navatelé, a senioři nad 65 let věku. Přitom 48 
milionů Američanů není pojištěno vůbec a polovi-
na těch, kteří pojištění mají, nemají kryta veškerá 
rizika v případě nákladných onemocnění nebo 
operací. Přitom náklady na zdravotnictví USA už 
dosahují 18 % HDP a stále rostou, čímž ohrožují 
ekonomiku, protože podniky jen s obtížemi hradí 
stále se zvyšující zdravotní pojištění. Více než tře-
tinu nákladů tvoří pojištění odpovědnosti lékařů, 
nemocnic, nákladné právní služby a administra-
tivní výdaje. Není divu, že proti Obamově reformě 
se v USA staví především soukromé zdravotní 
pojišťovny, soukromé nemocnice, kterým systém 
soukromého pojištění vyhovuje, protože jim 
zaručuje stálý a vysoký růst příjmů.

Podle vás tedy nebyl model „Julínkova“ 
zdravotnictví šťastný? na čem tedy trvají 
lidovečtí poslanci?

Je jasné, že ODS s panem Julínkem pro-
sazovala model zdravotnictví, sice s povinným 
pojištěním, ale se soukromými zdravotními po-
jišťovnami a nemocnicemi, který se ve světě  
neosvědčil a který měl přinést našim občanům 
mnoho nejistoty a utrpení. Ze všech uvedených 
důvodů jsme podobný experiment v České 
republice odmítli podpořit a důrazně trváme 
na zachování stávajícího solidárního systému 
veřejného zdravotního pojištění s veřejnopráv-
ními pojišťovnami a nemocnicemi!  

(Placená inzerce)
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Každý ví, že nejoblíbenějším 
jídlem většiny školních dětí jsou 
hamburgery, hranolky, bramborové 
chipsy, cola a podobně. Mnohdy si 
žáci o polední přestávce zajdou ra-
ději na tyto smažené kalorické „bom-
by“ než do školní jídelny. Proto také 
u nás stoupá počet dětí s nadváhou, 
někdy jde přímo o obezitu a s tím 
spojené zdravotní problémy.

Tomu se snaží zabránit nový 
projekt ministerstva školství s názvem 
„Ovoce do škol“, který za finanční 
podpory Evropské unie umožňuje 
žákům na 1. stupni základních škol 
dostávat zdarma ovoce, zeleninu 
a balené ovocné a zeleninové šťávy 
bez obsahu přidaných cukrů, tuků, 
soli, sladidel a konzervantů. Stačí, 
když se škola domluví s některým 
ze schválených dodavatelů, a odběr 
zdravých svačinek může začít.

Proto jsme se i my na 1. Zá-
kladní škole Holešov dohodli, že 

Změníme stravovací návyky dětí?

Policejní škola v televizní soutěži „Za školu“

k projektu „Mléko do škol“ připojíme 
i „Ovoce do škol“, aby si naši žáci 
odmala zvykali na zdravé potravi-
ny a zařazení ovoce či zeleniny se 
pro ně stalo běžnou záležitostí. Byli 
jsme mile překvapeni zájmem dětí 
a také tím, že si své jablíčko nebo 
pomeranč opravdu ve škole snědly 
a nepohazovaly je v parku, jako to 
někdy dělají jejich starší spolužáci. 
Jablka a pomeranče v tomto týdnu 
doplnily ještě  stoprocentní ovocné 
šťávy Hello. Jsme zvědavi, jak nám 
firma Laktea obohatí další dodávky. 
Pokud se podaří těmito zdravými 
dárky nahradit v dětských svačinách 
zatím běžné čokoládové tyčinky 
a jiné nezdravé sladkosti, splní ten-
to záměr svůj cíl. Zatím tedy projekt 
probíhá ke všeobecné spokojenosti 
všech zúčastněných a doufáme, že 
tomu tak bude i nadále. 

Mgr. Jarmila Růžičková
ředitelka 1. ZŠ Holešov Na fotografii je třída 4. A s první dodávkou jablek  dne 8. 3. 2010.

Dne 26. 3. 2010 se družstvo 2. C (Ondra, Veronika, Petr) z VPŠ a SPŠ MV utká na obrazovkách 
ČT 1 od 17 hodin v soutěži „Za školu“. Soupeřem našich soutěžících se stane Biskupské gymnázium 
Ostrava. Samotná soutěž je určena pro žáky 2. ročníků středních škol v rámci celé republiky.

Pro natáčení tohoto kola soutěže bylo vybráno zábavní centrum Galaxie Zlín. Naše výprava 
dorazila na místo plna očekávání a i trochu obav z toho, co pro nás štáb televize nachystal za rafino-
vané úkoly. Soutěž se skládá z části dovednostní a znalostního kvízu. Po nervózním začátku jsme 
nakonec měli pár bodů navíc. Pak přišlo finále a poslední otázka nakonec rozhodla, kdo postoupí do 
čtvrtfinále. Ostatně se můžete podívat a držet nám palce. 

Další informace můžete získat na internetu na adrese www.zaskolu.cz. Zde najdete kromě infor-
mací o soutěžících a dané škole také video z uvedeného natáčení, samozřejmě po odvysílání ČT.

Mgr. Tomáš ZdráhalZ natáčení soutěžního pořadu ve zlínské galaxii. 
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Bylo to v letošním čtvrtém čísle Holešovska, 
kdy místostarosta Rudolf Seifert poukazoval 
na krmení toulavých a divokých koček.  Na mys-
li měl situace, na které poukázali obyvatelé 
z Havlíčkovy ulice. V zahradě, kterou používají 
obyvatelé jednoho domu s pečovatelskou služ-
bou jako odpočinkovou, totiž někteří jiní občané 
krmí toulavé kočky. Házejí jim jen tak zbytky jídla, 
což samozřejmě vede i ke stahování a množení 
hlodavců.   

Toto „dokrmování“ se přitom odehrává na za-
hradě, kde od jara do podzimu relaxují lidé a kde 
si hrají děti, případně i na chodbách a ve sklepení 
domu. A děje se tak pořád. Nepomohly ani cedu-
le, na kterých město Holešov a správce objektu 
DPS - Tepelné hospodářství, s. r. o. upozorňovaly 
na zákaz krmení toulavých koček. 

Cedule byly záhy strhány a v krmení „zví-
řátek“ se  navzdory nelibosti ostatních obyvatel 

Když pořádek dělá nepřátele aneb 
Krmení divokých koček přes zákaz pokračuje

pokračuje vesele dál. Lidé, kteří cedule strhali 
a kteří toulavým kočkám přilepšují, si zřejmě 
neuvědomují, co páchají. Podle jejich sousedů, 
kteří krmení odsuzují, s nimi není rozumná řeč. 
„Krmičům“ totiž nějak nedochází, že ostatní by 
na zahrádce (když už si ji přetvořili k obrazu své-
mu včetně jistých úprav, okrasných keřů a květin) 
rádi relaxovali, a to pokud možno bez divokých 
koček a dalších „roztomilých zvířátek“. Tady navíc 
hrozí nebezpečí různých nákaz prostřednictvím 
jejich výkalů či přímého kontaktu...

I když se sice ještě nabízí možnost odchytu 
a odvozu do útulku nebo celková kastrace, tato 
varianta  se jeví jako složitá, nákladná a zřejmě 
i nereálná. Situaci by tedy rozhodně prospělo, 
kdyby jistí „milovníci zvířat“ z Havlíčkovy ulice ko-
nečně začali respektovat zákaz a mysleli na své 
sousedy, jejich zdraví a pořádek.     

Robert Rohál

BOHOSLuŽBY O VELIKONOCíCH - církev Jednota bratrská
nEDĚLE 28. 3. - 9.30 Květná neděle - bohoslužby. 
STřEDa 31. 3. - 18.30 Večer písní a modliteb pro věřící.
ČTVRTEK 1. 4. - 14.00 Zelený čtvrtek - sbor se účastní celonárod. čtení bible v Měst. knihovně.
PÁTEK 2. 4. - 18.00 Velký pátek - večerní bohoslužby. 
nEDĚLE 4. 4. -  9.30  Velikonoční neděle - bohoslužby s vystoupením holešovské hudební kapely Corda 
Magico, následuje posezení s pohoštěním.

BOHOSLuŽBY O VELIKONOCíCH - Českobratrská církev evangelická
nEDĚLE 28. 3. Květná neděle - bohoslužby: 8.30 Bystřice, 10.00 Prusinovice, 14.00  Holešov. 
ČTVRTEK 1. 4. Zelený čtvrtek - slavnost Svaté večeře Páně na faře: 19.00 Prusinovice.
PÁTEK 2. 4. Velký pátek - bohoslužby se Svatou večeří: 10.00 Prusinovice, 14.00 Bystřice, 16.00 Holešov.
nEDĚLE 4. 4. Velikonoční neděle - bohoslužby se Svatou večeří Páně: 8.30 Bystřice, 10.00 Prusinovice, 
14.00 Holešov.
POnDĚLÍ 5. 4. Velikonoční pondělí - bohoslužby: 10.00 Prusinovice.
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Snad bych nenapsal ani řá-
dek, a neseřadil tak ani několik 
mých vzpomínek na cesty do Říma 
od roku 1969, nebýt jedné smutné 
události z minulých dní. Došla totiž 
ke mně zpráva, že v Římě ode-
šel na věčnost vzácný a obětavý 
člověk, který prakticky celý život 
zasvětil našemu církevnímu spo-
lečenství, lásce k Bohu a lidem, 
P. Vojtěch Hrubý.

Když jsme spolu s manželkou 
vyjeli poprvé do západní Evropy 
v polovině srpna 1969, byl to právě 
Řím, který jsme chtěli poznat pro 
jeho bohatou křesťanskou i an-
tickou historii. Ubytovali jsme se 
v českém poutním domě kardinála 
Berana - Velehradě na Via delle 
Fornaci. Ubytování to bylo velmi 
prosté, ne tak jako dnes. Řím v tu 
dobu čelil velkému náporu emi-
grantů z naší vlasti, ale obstál 
skvěle. Zde jsme se poprvé se-
tkali s P. Vojtěchem Hrubým, který 
stál spolu s kardinálem Beranem 
u zrodu tohoto českého poutního 
domu. Byl vždy ochoten pomoci 
všem potřebným a ve všem. Po-
radil a pomohl nám při návštěvě 
katakomb sv. Kalista na Via Appia 
Antica, umožnil nám navštívit letní 
sídlo papeže v Castelgandolfo, kde 
jsme v Apoštolském paláci obdrželi 
při generální audienci od papeže 
Pavla VI.  požehnání, které bylo 
pro mne i manželku velkou výzvou. 
Mohli jsme též navštívit hrobku ne-
dávno zesnulého kardinála Berana 
a poklonit se jeho památce. Ta je 
umístěna na velmi čestném místě 
ve vatikánských kryptách, v blíz-
kosti hrobky papeže Jana XXIII. 
P. Hrubý nám významně pomohl 
řešit obtížnou situaci, když man-
želku postihla nemoc, která vy-
žadovala rychlý lékařský zákrok. 
Zajistil jí obtížnou operaci v nemoc-
nici na břehu řeky Tibery, kde byly 
jako tlumočnice po telefonu  řádové 
sestry z poutního domu Velehrad, 

Rudolf Pšenka s transparentem zvoucím Svatého otce na Hostýn. 

Všechny cesty vedou do Říma 

a za zákrok jsme v italské nemoc-
nici nezaplatili „ani korunu“.

Další má návštěva Říma 
v roce 1989 se konala za jiných 
okolností. Již několik let byl tehdy 
na papežském stolci Svatý otec 
Jan Pavel II., nejvyšší představitel 
SSSR byl Michail Gorbačov - obě 
tyto velké osobnosti měly znač-
ný vliv na vývoj světové politiky. 
A do tohoto hektického údobí bylo 
ohlášeno svatořečení Anežky Pře-
myslovny do Říma na den 12. listo-
padu 1989. Shodou okolností jsem 
na toto svatořečení Anežky České 
dostal pozvání od mého strýce - 
římskokatolického kněze, který v tu 
dobu působil v duchovní správě 
NSR. U této historické události jsem 

chtěl být a tak po splnění všech ad-
ministrativních náležitostí jsem si 
stanovil odjezd do Říma na začátek 
listopadu 1989. Ubytoval jsem se 
tentokrát v Pontifitificio Collegio 
Nepomuceno na Via Concordia. 
Všude již byla spousta Čechů, ať 
těch ze zahraničí nebo z naší vlasti, 
zkrátka atmosféra neopakovatelná 
a nezapomenutelná.

Jeden den jsem po Římě do-
provázel brněnského generálního 
vikáře P. Horkého (v tu dobu ne-
bylo ještě v Brně biskupství), který 

projevil přání navštívit i český pout-
ní dům Velehrad, kde jsem se tak 
opět setkal s aktivním P. Vojtěchem 
Hrubým. Díky němu jsem mohl 
bez větších obtíží přinést a vztyčit 
v bazilice sv. Petra při příchodu 
a odchodu Sv. otce na svatořečení 
Anežky České, ale i na druhý den 
při audienci papeže do auly Pav-
la VI. velký nápis se slovy „SVA-
TÝ OTČE, RÁDI VÁS UVÍTÁME 
U NÁS NA sv. HOSTÝNĚ. VĚR-
NÍ MORAVANÉ HOLEŠOVSKA“, 
který jsem přivezl z domova. Při 
příchodu musel Svatý otec projít 
kolem mě. Rozvinul jsem transpa-
rent, papež Jan Pavel II. se u něj 
mírně pozastavil, nápis přečetl 
a řekl „Přijedu, přijedu“ a dal mi 

na čelo požehnání. Díky přispění 
otce Vojtěcha jsem mohl tak trochu 
inkognito projít s tehdejší vládní 
delegací ČSR celými vatikánskými 
muzei a zahradami, kde se běž-
ný „smrtelník“ vůbec nedostane. 
Úžasných a krásných zážitků, ně-
kdy snad až neuvěřitelných, z po-
bytu v Římě při tomto svatořečení 

mám tolik, že by se snad nevešly 
ani do jedné knihy.

Když se blížilo dvacáté výročí 
kanonizace Anežky Přemyslovny, 
znovu jsem hodlal absolvovat cestu 
do Říma. Tak jsem se začátkem lis-
topadu 2009 opět ocitl ve věčném 
městě. Ubytování bylo v českém 
poutním domě Velehrad, který je již 
nyní pro české poutníky perfektně 
přestavěn a vybaven. Celý můj 
týdenní pobyt byl jak tematicky, 
tak i prakticky výborně připraven. 
Našel se i čas, abych se mohl přijít 
poklonit památce kardinála Josefa 
Berana, kterému nebylo dovole-
no dožít svůj život ve své vlasti, 
a po krátké vzpomínce na jeho 
trpký osud jsem mu spolu s dalšími 
přítomnými Čechy u jeho hrobu 
ve vatikánských kryptách zazpíval 
naši státní hymnu.

V průběhu tohoto pobytu jsem 
měl možnost se znovu několikrát 
sejít s P. Vojtěchem Hrubým, 
ten „okoštoval“ z mých výpěstků 
i švestkovou slivovici, kterou jsem 
mu do Říma přivezl a poděkoval 
mu znovu za jeho nezištnou pomoc 
pro mne i moji manželku při našich 
pobytech v Římě.

Otče Vojtěchu, ještě jednou 
za vše, co jste pro nás české pout-
níky v Římě vykonal, vřelé díky.

Celý můj zatím poslední pobyt 
v Římě, Assisi i Orviette byl pro 
mne také nezapomenutelný. Zbývá 
dodat, že jsem do Říma opět přivezl 
transparent, kterým jsem zval Sv. 
otce Jana Pavla II. na sv. Hostýn 
v roce 1989. Znovu jsem jej vztyčil 
v samotné bazilice sv. Petra i před 
ní, a pozval tak na náš sv. Hostýn 
i současného papeže Benedikta 
XVI. Snad se to teď podaří.

Rudolf Pšenka

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

Vzpomínky na dobrého člověka - kněze P. Vojtěcha Hrubého
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Městská knihovna Holešov hostila v podvečer 4. března literární 
a hudební pořad s názvem Barvy života. Ukázky z literární tvorby autorů 
Heleny Žůrkové a Evžena Jecha podbarvené hudbou holešovského 
souboru Corda Magico přilákaly do studovny nebývalý počet diváků.

Na závěr programu autoři pokřtili nejen knihu Barvy života, ale i pu-
blikaci Poznávání nikdy nekončí, která je dílem Evžena Jecha. Případní 
zájemci si knihu Barvy života mohou zapůjčit v naší knihovně.

Pořad opěvující krásu českého jazyka byl velmi živý a určitě obohatil 
všechny přítomné. Ještě malá perlička na závěr. Největší aplaus získala 
vtipná povídka složená ze slov na A od Heleny Žůrkové.

Mirka Barotová
Městská knihovna Holešov 
www.holesov.info/knihovna

Na snímku Helena Žůrková a Evžen Jecho.

Literárně-hudební pásmo Barvy života se setkalo  
s velkým zájmem veřejnosti

Holešov (bh) - Už pošesté prezentují v Městské galerii Holešov své 
fotografie místní kumštýři Nelly Billová a Robert Rohál, kteří si loni přizvali 
ještě třetího autora Jiřího Lošťáka ml. Výstava i tentokrát nese název Kresby 
světlem, letos doplněná o číslici 6, což znamená, že je to v pořadí už šestá 
výstava. Vernisáž proběhla ve středu 25. března.

Poprvé spolu dvojice Billová - Rohál vystavovala v roce 2005, tehdy 
ještě s Veronikou Šimkovou. Pak si zvali různé hosty (mezi nimiž byli 
například také malíř Pavol Hronček nebo herec Tomáš Valík) a stejně jako 
loni si letos opět přizvali Jiřího Lošťáka ml. 

Výstava Kresby světlem 6, na níž autoři představují aktuální tvorbu, 
je k vidění v Městské galerii a je otevřena do 25. dubna. 

Během poetického pořadu zahrál soubor Corda Magico.

Trio holešovských fotografů  
vystavuje v Městské galerii

V sobotu 6. března 2010 se v SVČ TYMY 
Holešov-Všetuly konala soutěž  pro malé sleč-
ny a mladé dámy s názvem Miss Kvítek, roz-
dělená dle věkových kategorií na Miss Kvítek 
a Miss Poupě.

   Každá z přihlášených soutěžících dívek 
a taktéž jejich rodiče měli nějaké představy, jak 
taková soutěž bude asi probíhat, ale protože 
se jednalo o její 1. ročník, nikdo nevěděl, co 
může očekávat.

Ovšem už při příchodu do místa konání 
soutěže - do tělocvičny SVČ TYMY, se nejen 
soutěžícím dívkám, ale i nám maminkám roz-
zářily oči. Vyzdobený sál na nás dýchl přichá-
zejícím a tolik očekávaným jarem. Při pohledu 
na trůn pro „královnu krásy“ a jeho okolí jsme si 
připadaly jako v pohádce. No prostě nádhera. 
Souhlasně jsme konstatovaly, že taková vý-
zdoba předčila naše představy. Na trůnu byly 
přichystány korunky pro „královny krásy“. 

Soutěžícím dívkám při pohledu na ně jis-
křila očička a nebylo těžké uhádnout, co se 
odehrává v jejich myšlenkách. „Aspoň jednu 
z nich tak mít,“ to byla touha snad každé sou-
těžící a není divu, neboť byly opravdu nádherné, 
že se ani nechtělo věřit, že jsou pro některé 
z těch malých slečen a mladých dam. Tedy nám 
nezbývalo nic jiné, než konstatovat - tohle jsme 
tedy vážně nečekaly.

Samotnou soutěž provázela výborná 
a přátelská atmosféra. Soutěžící dívky si svá 
vystoupení, ať už na přehlídkovém molu, při 
rozhovoru s moderátorkou, nebo při volných 
disciplínách, bez ostychu a v pohodě užívaly. 
Navzájem se při svých výkonech podporovaly 
potleskem a úsměv na tváři je provázel na kaž-
dém jejich kroku. A neměly důvod se neusmívat, 
neboť se na ně usmíval snad každý - ať už 

TAK TOHLE JSME VÁŽNě NEČEKALY…
diváci, příjemná moderátorka a organizátorka 
v jedné osobě nebo pohodová a usmívající 
se vskutku odborná porota, jejíž složení opět  
předčilo naše očekávání.

A máme tady závěr - kytička a hodnotná 
dárková taška pro každou soutěžící dívku, šerpy 
a korunky pro vítězky Miss Poupě a Miss Kví-
tek, Miss Talent a Miss Sympatie. Navíc hlavní 
cena pro Miss Poupě a Miss Kvítek - hodnotný 
poukaz na zájezd do Aquaparku Tropical Island 
v Německu.Tak tohle jsme tedy vážně také 
nečekaly.

Děkujeme tímto SVČ TYMY Holešov-Vše-
tuly a všem, kteří se podíleli na organizaci, 

za bravurně zvládnutý 1. ročník soutěže Miss 
Kvítek. A zároveň tímto vyzýváme všechny 
mladé dámy a malé slečny, které chtějí uká-
zat, co v nich je a co všechno umí - nebojte 
se a pokud bude 2. ročník této soutěže, určitě 
se přihlaste. 

Pravda, vyhrát nemůže každá, ale proži-
jete aspoň báječné odpoledne...  A co když to 
náhodou vyjde právě vám?!?

Iveta Izakovičová
Irena Hrstková

Renata Karolová
p. Navrátilová

A tak vypadalo slavnostní vyhlášení Miss Kvítek.
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Opravdu úplně posledním 
plesem letošní sezóny byl 13. 
března Řemeslný bál, organizo-
vaný již druhým rokem Klubem 
umění a řemesel o. s. Oproti 
loňskému roku se jeho konání 
přesunulo do skromnějších, ale 
o to vlídnějších prostor tělocvič-
ny volnočasového centra TYMY 
ve Všetulích. 

Organizátoři letos vsadili 
na neformální podobu typického 
bálu - nekladl se důraz na večerní 
toalety a obleky, řada členů klu-
bu přišla v lidových krojích nebo 

Řemeslný bál zakončil plesovou sezónu v Holešově

alespoň ve variacích na kroje, bá-
lový guláš, chlebíčky a koláčky 
připravili členové a členky klubu. 
O to přátelštější a uvolněnější at-
mosféra panovala po celou dobu 
konání bálu jak na parketě, tak 
v přilehlém baru, improvizované 
jídelně i na chodbách. 

Vstřícný a přátelský přístup 
vedení TYMY kromě propůjče-
ní prostor přinesl také program 
bálu - kouzelné předškolní děti 
v hanáckých krojích ze Zrníčka 
s folklorním programem byly vy-
střídány většími svěřenci Aleny 

Starečkové s elegantními latin-
skoamerickými tanci. 

K poslechu i tanci hrál již 
proslulý Showband Pavla Bře-
ziny a program korunovala bo-
hatá tombola, jejíž ceny dodali 
jak laskaví sponzoři, tak zručné 
členky klubu. 

Milé setkání přátel tradičních 
řemesel a folkloru skončilo až 
v ranních hodinách. Na shledanou 
v roce 2011!

KB

Součástí plesu byl i valašský 
taneček.  >

Na Řemeslném bále nemohla chybět ani tombola.

K tanci hrála kapela Show Band, zpívala Monika Vyhlídalová.

V neděli 11. dubna zazpívá 
v holešovském New Drive Clubu 
zkušená zpěvačka s příjemným 
hlasem a jazzovým feelingem 
- Eva Emingerová. Po stylové 
stránce je její záběr mimořádně 
široký, od jazzu 20. a 30. let sahá 
přes dixieland a swing až k in-
terpretaci moderních kompozic. 
Po odchodu z profesionálního 

V New Drive Clubu zazpívá Eva Emingerová
světa sportu začala Eva zpívat 
v otcově kapele Dixieland FVL. 
V roce 1990 ji pro svůj Swing 
Band objevil Ferdinand Havlík, 
se kterým nahrála CD Swingující 
Semafor, Sjezd swingařů a Swing, 
swing, swing. Vystupovala v tele-
vizních pořadech, v Českém roz-
hlase zpívala na živo po mnoho 
let. Od poloviny devadesátých let 
je také stálou členkou Classic Jazz 
Collegia trumpetisty Boba Zajíčka. 
V letech 1998-2000 účinkovala 
i s Originálním Pražským synko-
pickým orchestrem Pavla Klikara. 
V Divadle Semafor zpívala s Jiřím 
Suchým a od roku 2001 vystupuje 
s kapelou Metropolitan. V té době 
začíná spolupracovat s Matěj Ben-
ko triem a s Petrem Binderem. Eva 
se zúčastnila mnoha jazzových 
festivalů po celé Evropě. Jako stá-
lá členka Steamboat Stompers 
v roce 2005 zazářila na meziná-
rodním jazzovém festivalu v San 
Diegu (USA), kam byla další rok 
pozvána už jako sólistka. V roce 
1998 natočila se sólisty Swing 
bandu F. H. své první sólové CD 
Tea for two a za dva roky násle-
dovalo CD Solitude. Celkově Eva 
nazpívala 15 CD nosičů. S Matěj 
Benko triem natočila v roce 2004 
CD Sophisticated Lady a v roce 
2005 dokončila CD Colors of my 
life. V současnosti vystupuje se 

Jazzová zpěvačka  
Eva Emingerová.

27. 3. Jarní dámská jízda 
v TyMy - příjemné odpoled-
ne pro dívky a ženy, na pro-
gramu jarní očista, zdravá 
výživa, fit-cvičení, kosmetika, 
péče o ruce a úprava neh-
tů, módní přehlídka a mnoho 
zajímavého, vstupné: 50,-/ 
v předprodeji, 70,- na místě.

svým Quartetem ve složení: Vla-
dimír Strnad - piano, Jan Štolba 
- saxofon, Jan Greifoner - kontra-
bas, Branko Krizek - bicí. Předloni 
si zazpívala - jako hvězdný host 
- v našem městě s Big Bandem 
Josefa Hájka.

(red)

Žena mnoha tváří a profesí Vlaďka Dvořáková byla rozvernou 
průvodkyní Kabaretu pro ženy, který proběhl za účasti několika hostů  
v pátek 12. března v kinoklubu Městského kulturního střediska. 

RR 
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Režisér Terry Gilliam je smolař, že podob-
ného aby pohledal. Každé jeho natáčení prová-
zely nejrůznější problémy, ale to jak odstartoval 
nové tisíciletí, předčilo veškeré očekávání. Jeho 
vysněný životní projekt o Donu Quichotovi rozto-
čený v roce 2002 byl během pouhých 6 dnů vy-
staven takovým zkouškám zlomyslného osudu, 
že by to leckterý méně odolný filmař už s tímto 
ani jiným filmem raději nezkoušel. Produkční 
překážky, ať už v podobě přímého financování, 
či byrokratického rázu, se zdály ještě postupně 
řešitelné. Vzápětí ale uhodila příroda a vichřice 
s bouřkou rozmetaly drahou techniku i rekvizi-
ty. Do třetice ze zdravotních důvodů odstoupil 
představitel hlavní role Jean Rochefort, mimo-
chodem vizuálně asi nejvděčnější rytíř smutné 

postavy. Jízda na koni a nemocná prostata 
se ale ukázaly jako neslučitelné spojení. Tady 
s větrnými mlýny Gilliam dobojoval. Dokument 
o zpackaném natáčení pod názvem Ztracen 
v La Mancha byl k vidění i v české televizi. 
Nelze se potom divit, že když 22. ledna 2008 
zemřel na předávkování Heath Ledger, hvězda 
jeho nejnovějšího filmu, poznamenal lakonicky 
jedinou větu: „Tím jsme prostě skončili.“ 

Čtyřjediný Heath Ledger ve své poslední filmové roli 
- v Imagináriu dr. Parnasse

První šok ze smrti mladého herce ale 
přešel a Gilliam se rozhodl zabojovat.  Nejdřív 
koketoval s myšlenkou, že snímek dokončí s po-
mocí digitální technologie a part Tonyho dohraje 
„počítačový“ dvojník. Nakonec se ale nadchl 
pro jinou variantu, a sice, že roli převezmou jiní 
herci. Pro tuto okolnost nahrávala i pohádková 
zápletka. Hrdina Tony totiž prochází do jiného 
světa přes kouzelné zrcadlo, a nepůsobí tudíž 
vůbec křečovitě, ale naopak logicky, když kaž-
dým novým výletem za zrcadlo na sebe bere 
i novou podobu. Podobu nakonec dostala jeho 
postava celkem čtyřnásobnou a ve zbývají-
cích třech proměnách více než reprezentativní. 
Smrt Ledgera vyvolala obrovskou vlnu smutku 
a empatie a Gilliam mohl oslovit v podstatě 
kohokoliv takřka bez rizika odmítnutí. Tony 
nakonec ve výsledku získal postavu, tvář a cha-
risma Johnnyho Deppa, Judea Lawa a Colina 
Farella (nejlepší alter ego Johnny Depp má 
ve filmu paradoxně nejmenší prostor). Všichni 
tři naskočili do rozjetého vlaku bez prodlení 
a bez nároku na honorář, který solidárně pou-
kázali na konto malé Matildy, Ledgerovy dcerky.  
Postava Tonyho má v Imagináriu podstatnou 
roli, ale pozornost zaslouží i další aktéři. Pře-
devším samozřejmě dr. Parnassus v podání 
kanadského hereckého veterána Christophe-
ra Plummera a pak jeho protivník, pan Nick, 
samotný vyslanec pekla. Toho hraje proslulý 
undergroundový muzikant Tom Waits. Takže 
tu máme smrtelníka a ďábla a co je spojuje, 
je nabíledni už od dob Goethova Fausta. Sa-
mozřejmě úmluva zpečetěná podpisem vlastní 
krví. Vše při starém. Tentokrát snad jen si 
čert chce víc hrát. Takže když dr. Parnassu- 
sovi vyprší první smlouva, je pan Nick ochoten 
uzavřít druhou. Dr. Parnassus totiž sice dostal 
nesmrtelnost, ale v sázce je život jeho dcery 
Valentiny, která by v den 16. narozenin pro-
padla peklu. Druhá smlouva už je postavena 
rafinovaněji: Valentininu duši získá ten, komu 
se podaří svést/ zachránit 5 nových duší. Karty 
jsou rozdané a na scénu nastupuje tajemný 
cizinec Tony, aby taky zkusil své štěstí ve hře.  
Imaginárium dělá čest svému jménu a je oprav-
du imaginativní podívanou. Režisér Terry Gilliam 
samozřejmě ani zde nezapře svůj výtvarný ta-
lent, jednotlivé obrazy doslova přetékají vizuální 
nádherou. Studnice nápadů se zdá nevyčerpa-

telná a fantazie nemá hranic. Kulisy, rekvizity 
a kostýmy jsou opulentní podívanou a podmaňují 
svou kabaretní rozverností, originalitou a preciz-
ností do posledního detailu. Po právu získalo 
Imaginárium nominaci na Oscara právě v těch-
to kategoriích, za výpravu a kostýmy. Scény 
jsou ohňostrojem té nejsmělejší představivosti.  

V porovnání se svými dřívějšími tituly, jako jsou 
např. Zloději času, Král rybář, Dobrodružství 
barona Prášila, Brazil či Král rybář, jen Terry 
Gilliam v souladu s dobou o trochu víc sází 
na počítačové technologie. 

Přesto zůstává jeho film ve srovnání se 
špičkovými hollywoodskými filmy mile starosvět-
skou podívanou, naivní a třeba i trochu nedoko-
nalou. Atmosférou ne nepodobnou jarmareč-
ním vystoupením třeba právě takového dr. Par-
nasse. V určité uniformitě bezduchých ame-
rických produktů je vítaným osvěžením. Jako 
víc než dobrá zpráva proto působí  Gilliamovo 
prohlášení o  znovuvzkříšení „donkichotovské-
ho“ projektu. Popřejme mu tentokrát víc štěstí.  
Film uvedlo holešovské kino Svět 12. a 13. 
března 2010.

Marie Drechslerová

KINORECENZE

KNIŽNí TIP
Jiří Žák: 
Jean Marais - Mé dveře jsou dokořán
Věčný návrat, Kráska a zvíře, Hrbáč, Ka-
pitán, Hrabě Monte Christo, Muž se že-
leznou maskou... všechny tyto filmy mají 
jedno společné  - představitele hlavní role 
v každém z nich. Herce, který rozdával 
štěstí a měl nesmírně rád život. Byl jím 
charismatický Jean Marais (1913 - 1998). 
Herec, překladatel a spisovatel Jiří Žák nás 
ve své knize, v níž vzdává hold osobitému 
a šarmantnímu člověku, provází od prvních 
Maraisových krůčků v přístavním městě 
Cherbourg, kde se narodil, přes nespou-
tané roky života v Paříži či vztah s Jea-
nem Cocteau až po poslední dny, které 
strávil s nejbližšími přáteli ve Vallauris. 
Jeho život nejlépe vystihují slova starosty 
tohoto města Paula Bongiovanniho, jimiž 
se s umělcem rozloučil: „On nebyl zosob-
něním štěstí, on byl štěstí...“ Maraisův ži-
votní příběh potěší všechny, které dokázal 
okouzlit svým herectvím i tím, jak žil.

RR

Městské kulturní 
středisko a Městská 

galerie Holešov
si Vás dovolují pozvat
na výstavu fotografií 
Jiřího Lošťáka ml., 

Nelly Billové 
a Roberta Rohála

KRESBY 
SVěTLEM 6

Výstava otevřena 
od středy  

24. 3. 
do 25. 4. 2010 

v Městské galerii 
Holešov

Heath Ledger
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Pátek 26. 3. v 19.30 h: PŮLnOČnÍ POLiBEK 
- USA, romantická komedie s titulky. Hrdinou 
komedie je mladík Wilson, jenž se snaží dostat 
z deprese po rozchodu s dlouholetou přítelkyní 
a dá si inzerát, díky němuž se seznámí s dívkou, 
která mu změní život. Jejich neobyčejný vztah 
se zrodí mezi Silvestrem a Novým rokem…  
V režii Alexe Holdridgeho hrají Scoot McNairy, 
Sara Simmonds, Brian McCurie a další.

Sobota 27. 3. v 16 h: aLVin a CHiPMUnKO-
Vé ii - USA, rodinný, v českém znění. Druhé 
volné pokračování úspěšné hudební animované 
komedie, která vykouzlí úsměv na tváři celé 
rodiny. Chipmunkové jsou plni elánu a ještě 
zábavnější než minule!  

Pondělí 29. 3. v 17.30  h: PaniKa V MĚSTEČ-
KU - Belgie/Francie/Lucembursko, animovaná 
komedie. I animované plastikové hračky Kovboj, 
Indián a Kůň mají své problémy. Nerozlučná tro-

Hlavní roli ve snímku Lítám v tom hraje  
George Cloony.

jice přátel prožívá bizarní dobrodružství, kome-
diální šaráda plná vypilovaných odzbrojujících 
gagů, vycházející mimo jiné z dědictví surrea-
lismu, nabízí animovanou akční podívanou par 
excellence, jíž před nedávnem doslova podlehlo 
publikum canneského i karlovarského festiva-
lu. Celovečerní verze neodolatelných peripetií 
plastových protagonistů, jež vznikala celých pět 
let, vychází z kultovního, cenami ověnčeného 
dvacetidílného televizního seriálu. 

Úterý 30. 3., středa 31. 3. v 19.30 h: nĚJaK 
SE TO KOMPLiKUJE - USA, komedie s titul-
ky. Představte si, že se rozvedete, po deseti 
letech si uvědomíte, že jste definitivně odstřihli 
bývalého partnera, pak ho zničehonic potkáte 
a bác ho… stará láska nerezaví. Romantická 
komedie nejen pro střední generaci, přičemž 
v hlavních rolích excelují Meryl Streep a Alec 
Baldwin. Režie Nancy Meyers. 

Čtvrtek 1. 4. v 19.30 h: MORGanOVi - USA, 
komedie s titulky. Manželé, kteří prožívají těžkou 
krizi a rozpadá se jim manželství,  jsou svědky 
vraždy a stanou se středem zájmu nájemného 
zabijáka.  V hlavních rolích populární herci 
Hugh Grant a Sarah Jessica Parker. Režisérem 
snímku je Marc Lawrence. 

Pátek 2. 4. a sobota 3. 4. v 19.30 h: PLanE-
TA 51 - Velká Británie/Španělsko, animovaná 
komedie  v českém znění. Zelení obyvatelé 
Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných 
domcích na předměstí. Poklidnou idylku ruší jen 
strach z mimozemské invaze. Rodinná komedie 
od tvůrců úspěšného Shreka jistě nezklame!

Středa 7. 4. v 19.30 h: LÍTÁM V TOM - USA, 
hořká komedie. Hlavní hrdina s hlavou v obla-
cích neochvějně míří za splněním životního snu, 
jenže život bývá pěkná mrcha… V hlavní roli  
stoprocentního sobce oblíbený George Cloo-
ney. Režisérem filmu je Jason Reitman.

Program Městského kulturního střediska

Pátek 26. 3. v 18 h: nOC S anDERSEnEM. 
Celorepubliková akce, kdy mohou děti prožít 
nová dobrodružství v tajuplné knihovně a ve světě 
kouzelných knih. Městská knihovna

Sobota 27. 3. v 21 h.: ZÁMECKé DiSKO. Hu-
dební klub zámek - New Drive Club

neděle 28. 3. v 19 h: ŽEBRÁCKÁ OPERa. 
Premiéra divadelního představení. Inteligentní 
komedie o době, kdy pravda a láska přestaly 
vítězit nad lží a nenávistí a zločin získal mnohem 
rafinovanější podobu. Nikdo zde není tím, kým se 
na první pohled zdá, jediné pravidlo, které platí, 
je, že žádná pravidla neplatí. V režii Vladimíry 
Dvořákové účinkují studenti a členové Hvizdu, 
o.s.  Sál kina Svět

Čtvrtek 1. 4. ve 14 h.: CELOnÁRODnÍ ČTEnÍ 
BiBLE VELiKOnOCE 2010. Veřejné čtení bible 
21. století. Informační centrum, nám. Dr. E. Be-
neše 17

Pátek 2. 4. v 17, 19 a 21 h: VELKÁ nOČnÍ 
PROHLÍDKa ZÁMKU HOLEŠOV. Tradiční akce, 
která nabízí nejedno noční dobrodružství. Zámek 
Holešov

Pátek 9. 4. v 19 h: ŽOFiE KaBELKOVÁ. Nejvý-
raznější z písničkářek nastupující folkové genera-
ce. Hudební klub zámek - New Drive Club  

Sobota 10. 4.  9 -17 h.: DEn PRO ZDRaVÍ. Den 
věnovaný zdraví - odborné přednášky - prezen-
tační stánky - ukázky pohybových aktivit - zdarma 
ochutnávky zdravé výživy - diagnostika a měření 
zdravotního stavu - lázeňské programy - in-line 
HEPA, ukázky první pomoci - Gemini oční cent-
rum. Prostory 3. ZŠ Holešov.

Sobota 10. 4. v 17:30 h.: VEČER SÓLiSTŮ. 
Koncert. Ve skladbách W. A. Mozarta, F. Chopina, 
A.Vivaldiho a P. J. Vejvanovského se představí 
Pavla Caletková - klarinet, Lubor Horák - klavír, 
Jaroslav Studenka - housle a  Vladimír Češek - 
trubka. Doprovází Holešovský komorní orchestr 
- umělecký vedoucí Ivo Kurečka. Sala terrena

Sobota 10. 4.: HROBKa S VyHLÍDKOU. Pre-
miéra Divadla 6. května. Kino Svět

Sobota 10. 4. v 20 h.: SEGMEnT BanD - New 
Drive Club. Zámek Holešov

neděle 11. 4. v 18 h: EVa EMinGEROVÁ s ka-
pelou. Skvělá jazzová zpěvačka se vrací po dvou 
letech do Holešova. Naposledy tady hostovala 
předloni s Big Bandem Holešov. Hudební zámecký 
klub - New Drive Club

neděle 11. 4. v 15 h: KřEMÍLEK a VOCHOMŮR-
Ka. Pohádka. Známí hrdinové nestárnoucího ve-
černíčku v podání Malé scény Zlín. Sál kina Svět

Výstavy:
Od loňského května výstava ČERnOBÍLé FOTO-
GRaFiE ROBERTa ROHÁLa. Kolekce fotografií, 
které měly premiéru na loňské výstavě Kresby 
světlem 5. Zámecká restaurace (výstava byla 
prodloužena).
 
Od středy 24. 3. v 17 h: KRESBy SVĚTLEM 6. 
Tradiční fotografická výstava tří holešovských autorů 
Jiřího Lošťáka ml., Nelly Billové a Roberta Rohála. 
Výstava potrvá do 25. 4. 2010. Městská galerie

Program kina Svět
fILMOVé TIPY

BRaTři 
(USa, drama)
Natalie Portman, Jake Gyllenhaal, Tobey 
Maguire se sešli ve strhujícím filmovém 
příběhu rodiny, kterou čeká tragédie, os-
trý souboj dvou bratrů. Starší  Sam je 
sestřelen při misi v Afghánistánu. Jeho 
okouzlující žena najde přítele v manže-
lově bratrovi Tommym. Nečekané idyle 
udělá konec návrat Sama, který sice 
přežil, ale změnil se k nepoznání…
Kino Svět uvede v pondělí 12. 4.

POUTa 
(ČR/SR, thriller)
Napínavý thriller o temnotě a lásce, 
zničení a osvobození, vězení a útěku. 
Hybatelem příběhu je Antonín, nevyzpyta-
telná osobnost, nebezpečná svému okolí, 
s mocí a možnostmi příslušníka tajné 
policie v totalitním režimu. V režii Radima 
Špačka hrají Ondřej Malý, Kristína Far-
kašová, Oldřich Kaiser, Iva Pazderková, 
Roman Zach a další. 
Kino Svět uvede v úterý 13. 4.

na SV. VaLEnTÝna
(USa, romantická komedie s titulky)
Příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž 
osudy se protnou právě na den svatého 
Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít 
lásku nebo řeší milostné problémy... Hrají 
Kathy Bates, Bradley Cooper, Julia Ro-
berts, Patrick Dempsey, Shirley MacLaine 
a další. Režie Garry Marshall.
Kino Svět uvede ve středu 14. a čtvr-
tek 15. 4.

DEŠŤOVÁ VÍLa
(ČR, pohádka)
Klasická romantická pohádka o boji dobra 
se zlem. Dešťová víla jde krajem převle-
čená za chudou ženu. Pozná, že lidé 
začali myslet hlavně na peníze a vytrácí 
se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se 
tedy, že jim vezme vodu... V režii Milana 
Cieslera hrají Jakud Gottwald, Eva Kere-
kes, Miroslav Donutil, Simona Stašová, 
Martin Dejdar, Lenka Vlasáková, Petr 
Nárožný, Filip Blažek a další.
Kino Svět uvede v pátek 16. až neděli 
18. 4.

Žofie Kabelková
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Praha (ČTK) - Tuctem známých snímků, 
které měly a dodnes mají u diváků úspěch, se 
zabývá kniha Roberta Rohála a Vítka Chadimy 
s názvem České zpívající filmy. Autoři ji doplnili 
populárními hláškami a ukázkami z dobových 
recenzí, které konfrontují se svým názorem či 
s dnešním pohledem na ten či onen film. Knihu 
představili v Praze; kmotrami byly zpěvačky Eva 
Pilarová a Pavlína Filipovská. 

„Chtěli jsme připomenout snímky, které 
mají co říci a představit je i poněkud netradič-
ně,“ řekl Chadima ČTK a upozornil, že některé 

Redaktor Holešovska pokřtil novou knihu v Praze

recenze se minuly účinkem. Například jedna 
z nich z časopisu Melodie z roku 1975 kritizo-
vala hudbu Karla Svobody a vydání LP desky 
s ní označila za „zbytečný přepych“.

Když se řekne „český zpívající film“, vy-
baví se každému projekty, v nichž bylo hodně 
muziky, které natočili režiséři jako Ladislav 
Rychman, Zdeněk Podskalský nebo Vladimír 
Sís. Drtivá většina lidí si vzpomene na Starce 
na chmelu či snímek Kdyby tisíc klarinetů, které 
lze označit za filmové muzikály nebo hudební 
komedie.

Kromě nich autoři v publikaci nakladatel-
ství Petrklíč rozebírají i další projekty, postavené 
na hudbě, písničkách, tanci a hvězdách typu 
Karla Gotta, Heleny Vondráčkové, Václava Ne-
ckáře, Pavlíny Filipovské, Waldemara Matušky, 
Evy Pilarové, Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, Hany 
Zagorové a Zuzany Norisové. Jsou mezi nimi 
i již vzpomenuté filmy Starci na chmelu a Kdyby 
tisíc klarinetů, stejně jako Šíleně smutná prin-
cezna, Ta naše písnička česká, Zločin v šantá-
nu, Zpívající film, Noc na Karlštejně, Romance 
za korunu, Hvězda padá vzhůru, Jen ho nechte, 
ať se bojí, Trhák a Rebelové.

Rohál s Chadimou mají na kontě i po-
dobnou publikaci nazvanou Filmové hvězdy 
a jejich hlášky, do níž zařadili na pětatřicet 
veseloher vyrobených od 60. let minulého století 
do současnosti.

Na snímku Vítek Chadima, Pavlína Filipovská, 
Eva Pilarová a Robert Rohál.

Křest nové knihy České zpívající filmy se odehrál v pražském Paláci knih Luxor.

Letos uplynulo 200 let od naro-
zení polského hudebního skladatele 
Frederyka Chopina. Jako v loňském 
roce byla dramaturgie Holešovské-
ho komorního orchestru ovlivněna 
richterovskými oslavami, tak i toto 
výročí se odráží v jeho repertoáru 
pro rok 2010.

Již na Novoročním koncertu 
města zazněla 1. věta Chopinova 
Klavírního koncertu e moll, nyní uve-
deme větu II. - Romanci v podání 
Lubora Horáka, pedagoga ZUŠ Ho-
lešov a člena orchestru. Představí 
se i houslista Jaroslav Studenka, 
který velmi zaujal na Novoročním 
koncertu. Zahrál Zimu ze Čtvera 
ročních období A. Vivaldiho a nyní 
to bude Jaro. Pro letošní rok máme 
v plánu s tímto studentem 4. roční-
ku kroměřížské konzervatoře uvést 
celý Vivaldiho cyklus. Na provedení 

Pozvánka na koncert
„VEČER SÓLISTŮ“

části Léto a Podzim vás pozveme 
ve druhé polovině roku.

Jsme velmi potěšeni, že naše 
pozvání k účinkování přijala i klari-
netistka Pavla Caletková, pedagog 
ZUŠ z Bystřice pod Hostýnem. 
Doprovodíme ji ve skladbě W. A. 
Mozarta Kvintet A dur. Našemu kraji 
je velmi blízká hudba Pavla Josefa 
Vejvanovského, českého barokního 
skladatele, který žil a tvořil v Kromě-
říži v letech 1666 až 1693. Jedna 
z jeho nejznámějších skladeb So-
náta A 4 g moll (známá jako „Be 
mollis“) zazní v podání trumpetisty 
Vladimíra Češka, člena Moravanky 
Jana Slabáka.

Těšíme se na vás v sobotu 
10. dubna 2010 v 18 hodin v sala 
terreně holešovského zámku.

Za Holešovský komorní 
orchestr A. Kurečková

Město Holešov, MKS Holešov a Holešovský komorní orchestr
pořádají 

KOnCERT k  200. výročí narození Frederyka Chopina

VEČER SÓLISTŮ
sobota 10. dubna 2010 v 18 hodin      

Sala terrena holešovského zámku. Ve skladbách W. A. Mozarta, 
F. Chopina, A. Vivaldiho a P. J. Vejvanovského se představí sólisté 

Pavla Caletková - klarinet, Lubor Horák - klavír, 
Jaroslav Studenka - housle a Vladimír Češek - trubka. 

Doprovází Holešovský komorní orchestr, 
umělecký vedoucí Ivo Kurečka
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Prostě se mi líbí Havlovy myšlenky, říká Vladimíra Dvořáková

Kdo by v Holešově i jinde neznal herečku, 
zpěvačku, moderátorku, režisérku, výtvarnici 
(a já nevím co ještě) - Vladimíru Dvořákovou. 
Zasvěcení ji mají spojenou s divadlem a starým 
Drive Clubem, což stále platí. Právě v těchto 
dnech se „svým“ Divadlem Hvizd „dopilovává“ 
hru, jejíž premiéra proběhne už za několik málo 
dní na jevišti kina Svět.   

Proč sis vybrala právě komedii Žebrác-
ká opera? Co tě na ní tak oslovilo?

Je to jednoduché, je prostě geniálně na-
psaná, vtipná, romantická i temně dramatická 
stejně jako její postavy. Mám ráda tu směsici 
humoru a ukecanosti, líbí se mi prostě Havlovy 
myšlenky.

S kým vším jsi na této inscenaci spo-
lupracovala a kdo se v ní představí he-
recky?

Na této inscenaci spolupracuji zejména 
se svým druhým, třetím, čtvrtým a pátým já. 
Moc mi pomáhá můj Jiří, který má kufřík plný 
nápadů, takže nám jde práce pěkně od ruky. 
Ale tu nejtěžší kládu, roli profláklého londýn-
ského děvkaře Mackieho, vzal na sebe Jakub 
Leško - a jde mu to výborně! Nemohu nezmínit 
Kristýnu Šťastnou coby prostitutku Jenny, která 
si s Mackem hraje jako kočka s myší, dál uvidíte 

Martina Davida, Ilonu Šáchovou, Lenku Králo-
vou, Jirku Kuhla a Dušana Kovana.

Je v plánu i nějaké mimoholešovské 
představení?

Určitě, možnosti se nabízejí, Praha, Brno, 
Paříž...

až tak? Skvělé. Mimochodem jak do-
padl - když se ohlédneme -  nedávno pro-
běhnuvší Kabaret pro ženy?

Myslím, že Kabaret pro ženy se vydařil, 
návštěvnost byla pěkná a ke mně se donesly 
pozitivní ohlasy. Oproti předchozím kabaretům 
byl tento decentnější co do vtípků, ale zato 
se nám, doufám, podařilo překvapit diváky 

kouzelnickým vystoupe-
ním legendárního Mirka 
Svobody a závěrečným 
interiérovým ohňostro-
jem, který pro nás při-
pravil pan Zdeněk Hlo-
bil a který byl dárkem 
především pro všechny 
přítomné ženy. 

V Holešově exis-
tují dva divadelní sou-
bory. nelezete si tře-
ba tak trošku do zelí? 
Snášíte se?

Nemáme mez i 
sebou žádný problém. 
Já pracuji hlavně se 
studenty a oni sami mě 
inspirují. A taky tvoříme 
hodně pro děti, takže 
jsme úplně někde jinde. 

V čem tkví ten zásadní rozdíl mezi 
Hvizdem a D6K?

Já na ty zásady moc nedám. V naší hře 
se objevil pouze jeden zásadový chlapík, 
poctivý kapsář Harry Filch - a ten skončil 
na šibenici. Mě baví porušovat konvence, 
provokovat, nutit diváka přemýšlet a objevo-
vat… Mám ráda stylizaci a hravost… A hlavně 
radost z práce.  

S Divadlem 6. května jsem neměla za-
tím možnost pracovat, nedovedu posoudit, 
nakolik jsou tvární a hraví a nakolik bychom 
si porozuměli.

Co všecko máš v plánu po umělecké 
stránce v této a příští sezoně?

Chtěla bych trošku odpočívat, mám v plá-
nu podniknout námořní cestu, no a když ne-
ztroskotáme, chystám něco malého a veselého 
na 10. ročník Týdne židovské kultury, který letos 
proběhne od 25. do 31. července. Na podzim 
bude určitě i nová pohádka, takže se děti 
i dospělí mají na co těšit!

Ptal se Robert Rohál

ROZHOVOR

Ze zkoušky představení Žebrácká opera - těsně před premiérou.

Jakub Leško a Kristýna Šťastná.

Režisérka Vladimíra Dvořáková.

Václav Havel napsal svou Žebráckou ope-
ru v roce 1975. Stěží mohl doufat, že ji uvidí 
na českém jevišti, snad jedině pod jménem jiné-
ho autora. Přesto ji tvořil s chutí a lehkostí, pro 
osvěžení ducha. A tu se našli odvážlivci, kteří hru 
nastudovali a uvedli: amatérské Divadlo na tahu. 
Premiéra se konala 1. 11. 1975 v sále hospody 
U Čelikovských v Horních Počernicích v režii An-
dreje Kroba za účasti autora. Místo repríz ovšem 
následovala policejní vyšetřování, zásahy proti 
autorovi, hercům i mnohým divákům. Havel zde 
poprvé ve své tvorbě zpracoval téma jiného au-
tora - Johna Gaye. Tento anglický libretista spolu 
se skladatelem německého původu Christophem 
Pepuschem otřásl zkostnatělým mechanismem 
italské barokní opery neapolského typu. Premié-
ra „The Beggars‘ Opera“ 29. 1. 1727 se setkala 
s úspěchem rovnajícím se manifestaci. Žebrák 
hovořící v prologu opery dal název novému žánru, 
který, zachovávaje všechny atributy vážné opery, 
ji krutě paroduje: da capo árie, dueta, recitativy, 
balety v provedení představitelů lumpů, zlodějů, 
prostitutek či zkorumpovaných policistů… „to 
jsou paradoxy, co?“  Občas je mylně uváděno, že 
Havel volně navazuje na Brechta. Ve skutečnosti 
je jim společná pouze inspirace Gayem. Ostatně 
Havel se nikdy netajil tím, že „žádným obzvláštním 
vyznavačem Brechta není“. Mnohem více oceňuje 
Weilovu hudbu. V Brechtově adaptaci dokonce 
vidí jednu z příčin, proč je jeho Žebrácká opera 
v zahraničí uváděna méně než ostatní hry.

O ČEM ŽEBRÁCKÁ 
OPERA JE
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Neznám nikoho z naší starší generace, 
komu by neposkočilo srdíčko při úvodním stac-
catu ďábelského kankánu Orfea v podsvětí, 
klasické, ale dodnes mimořádně živé, melodic-
ké, zpěvné a laškovné operety papá Jacquese 
Offenbacha, německého Žida, který nejlépe 
ze všech hudebních skladatelů zosobnil svým 
dílem šarm, ducha, lehkost a vtip rozverné 
Francie druhé poloviny 19. století.

A Orfeus v podsvětí, tato opereta operet, 
se stal 16. března kulturním připomenutím 
pátého výročí odkupu holešovského zámku 
a parku do vlastnictví města, které jej od té 
doby úspěšně, pracně a nákladně zvelebuje 
a postupně předává k užívání nejen holešov-
ským občanům. Tomuto půlkulatému výročí 
bylo věnováno slavnostní představení ve vel-
kém sále zámku, na jehož pořádání se podílelo 
jak město Holešov, tak občanské sdružení 
Castellum, které se před pěti lety významně 
zasloužilo o tento zcela zásadní, odvážný 
a záslužný čin vedení města. 

Po skutečně vyčerpávajícím dvojitém 
projevu předsedy o. s. Castellum Mgr. Jiřího 
Zapletala a připomenutí uplynulých let rekon-
strukce zámku místostarostou města Josefem 
Bartoškem přímo vybuchl v zaplněném velkém 
sále zámku ohňostroj zážitků, hudby, zpěvu 
a krásných lidí. 

Představení Orfea v podsvětí nastudo-
vala Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kro-
měříž. A nebylo šťastnější volby ve spojení 
této lehoučké, ale přitom mimořádně zdařilé, 
francouzsky ležérní operety s mladičkými zapá-
lenými interprety - posluchači konzervatoře.

O kvalitě velkého orchestru konzervatoře 
pod vedením skvělého dirigenta Viktora Ko-
zánka se holešovské publikum již přesvědčilo 
při loňských richterovských oslavách. Perfektní 
zvládnutí orchestrálních vstupů - zejména již 
vzpomenutého notoricky známého kankánu, 
ouvertur obou dějství, citlivý doprovod sólových 
i sborových partů, to vše nemělo chybu. A první 
houslista orchestru, který vstoupil do děje přes 
pódium při úvodním Orfeově houslovém partu, 

Orfeus v podsvětí si vysloužil v Holešově bouřlivé ovace

Perfektní nastudování 
nemělo chybu

oděn a namaskován jako baletka, vzbudil ne-
jen hrou, ale i přesným komickým hereckým 
projevem nadšení celého publika.

Hlavní devízou představení byli ale účin-
kující - všechno mladičcí studenti, nadšeně se 
vrhající do celého spektra rolí a melodických, 
ale přesto těžkých partů. Absolutní špičkou 
byla představitelka Eurydiky. Mladičká, výraz-
ně krásná zpěvačka podávala skvělý výkon 
- lehce zvládla obtížné koloratury ve druhém 
dějství, její sytý soprán vynikal i ve sboro-
vých vystoupeních, ba i její lehce přemrštěná 
gesta v herecké poloze vyznívala přesně 
tak, jak byla její satirická role v Orfeovi za-
mýšlena. Byla tak dobrá, že skoro každý její 
part odměnilo publikum bouřlivým potleskem 
na otevřené scéně.

Hvězdné Eurydice zdařile sekundoval 
mohutný hromovládný Jupiter, skvělý v sebei-
ronii obrovské mouchy, s velmi pěkným, níže 
posazeným tenorem. Rovněž Orfeus, pře-
transponovaný do sopránu půvabné studentky 
a sluha Styx-Žán, také v dívčím mezzosop-
ránovém provedení, byli rozkošní (rozkošné) 
a milí (milé). I zde se po-
dařilo zřejmý nedostatek 
mužských hlasů mezi 
studenty zpěvu na kon-
zervatoři zdařile obrátit 
ve prospěch představení - 
křehké dívky v mužských 
rolích, neberoucí samy 
sebe vážně, podtrháva-
ly rozvernost a lehkost 
díla. A samozřejmě pře-
půvabné, dobře hlasově 
vybavené koketní čertice 
a představitelka Veřejné-
ho mínění, skvěle hrající 
nejen díky vtipnému kos-
týmu zemitý typ domov-
ní důvěrnice či přestárlé 
svazačky, podtrhávaly 
jiskřivost, lehkost a virtu-
ozitu celé operety. 

Představitel Jupitera a hudebníci.

Eurydika byla absolutní 
špičkou

Představení připomínalo 
lahodný sekt

Představitelka Orfea.

Pěvecké a herecké výkony většiny rolí byly 
tak bravurní a především milé, že nevadil ani po-
někud mečivý tenor Pluta/Aristea, ani občasné 
zakolísání představitelů některých vedlejších rolí. 
Škoda jen, že soubor zcela rezignoval na chore-
ografii - kankán, jedna z nejslavnějších skladeb 
všech dob, nebyl ani náznakově zatancován, 
i když tři účinkující mladičké a dlouhonohé čer-
tice určitě měly alespoň na kratičkou ukázku 
tohoto pro Offenbacha tak typického tance.

Vtipný výběr kostýmů, převážně odkazu-
jících do biedermayeru - doby vzniku operety, 
minimalistická scéna a rozkošně nemotorné 
rekvizity pak už jen zdůrazňovaly lehkost, ve-
selost a parodičnost díla.  Ostatně i vystoupení 
pedagoga představení - principála, jak se sám 
tituloval, MgA. Antonína Valenty, bylo lehké, 
stručné a milé, tak svěže odlišné od před-
cházejících projevů. Jestliže je Offenbachovo 
dílo a zvláště Orfeus v podsvětí připodobňo-
ván k jiskřivému, lehoučkému šampaňskému, 
podařilo se ansámblu konzervatoře udělat 
představení stejné kvality. Možná jím neproté-
kal přímo Chateau Rotschild 1975, ale určitě 
jiskřilo alespoň skvělým, lahodným sektem. 

(Pokračování na str. 19)

Pluto (třetí zleva) a čertice.
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Orfeus v podsvětí si vysloužil v Holešově bouřlivé ovace

Kytarový mág Gwyn Ashton se v Holešově představil ve vrcholné formě

(Pokračování ze str. 18)
První představení velkého 

hudebního divadla ale ukázalo 
i na omezení zámeckého sálu. 
Poprvé jsem trochu zalitoval od-
straněného portálu - boční reflek-
tory, které měly zřejmě osvětlovat 
notové partitury členů orchestru, 
dost nepříjemně oslňovaly větši-
nu diváků v první polovině sálu. 
A v těchto předních řadách byl 
vinou akustiky rovněž nezřetelný 
zvuk orchestru - sice dost silný, ale 
sluchově slitý, bez možnosti rozlišit 
jednotlivé nástroje. V zadních řa-
dách potom byl výhled na pódium 
i poslech orchestru dobrý, nebylo 
ale rozumět ani textům árií, ani 

mluvenému slovu. Prostě akustika 
sálu není dobrá a bylo by zřejmě 
třeba, aby se uskutečnila již defino-
vaná opatření na její zlepšení.

Závěrečné dlouhé a opaku-
jící se bouřlivé ovace nadšeného 
publika potvrdily, že Orfeus v pod-
světí v provedení Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského v Kroměříži 
je minimálně jedním z absolutních 
vrcholů letošního kulturního dění 
v Holešově. Kéž bychom mohli 
takovýchto počinů v našem městě 
vidět, slyšet a užít si co nejvíc!!!

Karel Bartošek

Finále kouzelného představení. >

Dirigentem představení byl Viktor Kozánek. Hudebníci odcházejí, zatímco publikum aplauduje.

Přední světový kytarista a zpěvák Gwyn 
Ashton se sice narodil ve Walesu, ale ještě jako 
kluk se s rodiči přestěhoval do australského 
Adelaide. Ve 12 letech vzal poprvé do ruky kyta-
ru a od 16 let hrál po barech, na motocyklových 
srazech a festivalech. V 80. letech se přestěho-
val do Sydney a založil si vlastní skupinu. 

V současné době žije převážně ve Velké 
Británii. Vystupuje buď s kapelou, nebo sólově 
jen se svou resofonickou kytarou. Jeho hudba je 
směsicí psychedelického blues, rocku a boogie. 
Gwyn Ashton získal v roce 2001 významné oce-
nění od Guitar Parts Magazine, kdy byl vyhlášen 
3. nejlepším kytaristou na světě. Před ním se 
umístili už jen Jeff Beck a Gary Moore. Na svém 
kontě má 4 alba, zatím poslední, Prohibition, 
vyšlo v roce 2006. V České republice hrál již 
několikrát a má zde své početné publikum.  
V Holešově měl v sobotu 13. března na zámku 
svou premiéru. Fanoušci žánru rocku a blues, 
který zde má díky Bluesovému podzimku velkou 
tradici, u toho nemohli chybět. V hudebním klubu 
se jich sešel ten správný počet, aby komorní 
prostor zaplnili a vytvořili tu správnou atmosféru. 
Ashton se jim představil v sólových skladbách 
vybaven nejen svojí elektrickou kytarou, ale 
i foukací harmonikou a ve dvojici s bubeníkem 
Tomášem Bobrovniczkým. Štíhlý, vlasatý chlapík 
v džínách a tričku pozdravil posluchače jednodu-
chým „Hello“ a rozbaloval jednu rockovou pecku 
za druhou. Intenzivní kytarové tóny doprovodil 
svým emotivním chraplákem. Foukací harmonika 
dodala písním ten správný jižanský nádech. 

V temperamentních skladbách v rychlém 
tempu se zaskvělo jeho pozoruhodné prstokla-
dové umění. V pomalejších pak vyniklo bezchyb-
né bluesové frázování. Ashton se při dvouapůl-
hodinovém vystoupení vůbec nešetřil, jel na plný 
plyn, zpíval na doraz, kouzlil kytarové grify, 
do rytmu si podupával oběma nohama a ještě 
stihl ke skandovanému potlesku povzbuzovat 

obecenstvo. Atmosféra byla elektrizující a ješ-
tě se znásobila, když se na bicí přidal parťák.  
Kytarový mág Gwyn Ashton se představil ve vr-
choIné formě a předvedl mistrovskou instrumen-
taci. Ani v Holešově nemusel nikoho dlouho 
přesvědčovat o tom, proč ve svém žánru patří 
k absolutní světové špičce. 

Text a foto Marie Drechslerová
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Už potřetí představujeme fotografie, které 
nám posílají čtenáři. Obvykle jsou na nich čte-
náři během setkání s nějakou známou osob-
ností či celebritou. Potěšila nás zejména dnes 
už historická fotografie pocházející z poloviny 
osmdesátých let minulého století. Byla pořízena 

Moje setkání s celebritou
v holešovském gymnáziu. Tehdy totiž objížděli 
Miloslav Šimek a Jiří Krampol školy s pořadem 
„Surio - Mario v Čechách“.

A vy, co jste zatím ještě fotku neposlali 
a máte, neváhejte. Snímky, klidně i z dřívější 
doby, posílejte buď v elektronické podobě pro-

střednictvím e-mailu, nebo klasicky v obálce - ty 
vám pak vrátíme. 

Nejpěknější fotografie budou vyhodnoceny 
a oceněny koncem roku pěknou knížkou.

RR 

Na fotografii jsou vedle Miloslava Šimka  
a Jiřího Krampola profesoři - zleva: Jiří Andr-
lík, Hana Strýčková (stojící), sedící Lubomír 

Janiš a Jan Urban.

V Bystřici pod Hostýnem se letos v únoru 
setkali s oblíbeným hercem a mimem 

Michalem Nesvadbou Katy a Mareček Pirklo-
vi a Matěj Pumprla, všichni z Prusinovic.

Tato fotografie vznikla při letošním  
vodění medvěda v obci Žopy: Markétka 

Smažilová se setkala se známou televizní  
dvojicí Pat a Mat.  

Unikátní historické pohlednice Holešova 
se objevily ve dvaapadesátistránkové publi-
kaci, kterou vydalo město Holešov. Vzácné 
pohledy, které zachycují převážně začátek 
dvacátého století, pocházejí ze sbírky Ing. Leo-
polda Lišky (1940 - 2006). Úvodní slovo napsal 
Karel Bartošek, editorem tohoto ojedinělého 
projektu, na němž se spolupodílel i Libor Liška, 
byl  Robert Rohál. „Historické pohledy našeho 
kraje mohou plnit nejednu roli - obyvatele Hole-
šova a okolí potěší, reprezentují nás v blízkém 
i vzdáleném okolí a jsou významným badatel-
ským pramenem o naší historii, prostě naší 
pamětí,“ píše Karel Bartošek v úvodu publikace 
- a má pravdu. 

Retrospektivní publikace, která nabízí  
v zajímavých dobových grafických úpravách 
pohledy na dnes už neexistující anebo zreno-
mované objekty (centrum města, významné bu-
dovy, zámek a jeho přilehlý park) či různé akce 
(průmyslová výstava, městské trhy), vyšla už 
koncem loňského roku v rámci Knihovničky Ho-
lešovska. Brožura je k dostání v obou holešov-
ských prodejnách knih, ve vybraných trafikách, 
v Městském informačním centru i ve vestibulu 
Městského úřadu Holešov. 

(red)

Historické pohlednice

Zasílejte nám pozvánky na vaše akce i články 
o vaší činnosti stejně jako fotografie. 

Rádi zveřejníme. neváhejte a jen se pochlubte 
s činností a výsledky!

(red)

Skvělé výkony a kompletní sbírka medailí 
- to je výsledek sobotního klání v Kolíně pro 
mažoretky z Holešova.

Letos poprvé se naše mažoretky zúčastnily 
nepostupové soutěže mažoretek „O pohár ze 
zámku“, která se konala v sobotu 20. března 
2010 v prostorách DDM Kolín. Pro několik děv-
čat to byla vůbec první soutěž v disciplíně sólo/
duo/trio. Všechny naše reprezentantky podaly 
opravdu skvělé výkony, za což jim patří velká 
pochvala. Bylo vidět, že celoroční tvrdá práce 
a čas věnovaný tréninkům přinesly své úspěchy. 
A jak se naše děvčata umístila?
Denisa novotná (sólo kadet - baton) - 3. místo
Lenka Smýkalová (sólo junior - baton) 
- 15. místo
aneta Karlíková (sólo junior - baton) - 19. místo 
nikola Zlámalová (sólo junior - twirling) 
- 1. místo
nikola Zlámalová 
(sólo junior - rekvizity) 
- 2. místo
adéla Froňková + 
Klaudie Pospíšilová 
(duo junior - baton) - 
4. místo

Medaile z Kolína pro Mažoretky Holešov
Tereza Müllerová + Katka Dudová (duo senior 
- baton) - 6. místo
Lucie Zakopalová + Klára Brodová (duo senior 
- baton) - 11. místo
Lenka Doleželová (sólo senior extra - twirling) 
- 1. místo
Lenka Doleželová (sólo senior extra - baton)  
- 1. místo
Lenka Dujková + Barbora Maťová (duo/trio 
senior extra - baton) - 1. místo
Lenka Dujková + Barbora Maťová + Petra 
Manišová (duo/trio senior extra - baton)
- 2. místo

 Děkujeme všem fanouškům, kteří nás přijeli 
do Kolína povzbudit. Mažoretkám držíme palce, 
aby zabodovaly i na dalších soutěžích.

Fotografie a video ze soutěže najdete 
na www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

Lenka Doleželová, ved. Mažoretek Holešov

VÝZVA PRO SPOLKY  
A ORGANIZACE!
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1. 4. 1950 Zemřel BRANALD, Richard Fran-
tišek, dramatik, operetní a činoherní herec, 
operetní režisér, překladatel (* 3. 4. 1876) - 60. 
výr. úmrtí
2. 4. 1935 Zemřela BAKEŠOVÁ, Lucie, folk-
loristka, národopisná pracovnice, sběratelka 
lidových písní a tanců, pořádala národopisné 
výstavy a slavnosti, členka charitativních or-
ganizací, založila spolek pro ochranu zvířat  
(* 26. 12. 1853) - 75. výr. úmrtí
3. 4. 1965 Zemřel ZHOŘ, Antonín, kres-
líř, prozaik, redaktor, autor dětské literatury  
(* 18. 1. 1896) - 45. výr. úmrtí
4. 4. 1935 Zemřel NOVÁK, František Xaver, his-
torik, spisovatel, profesor církevních dějin, autor 
teologických knih (* 22. 11. 1859) - 75. výr. úmrtí 
5. 4. 1945 Zemřel OBRÁTIL, Karel Jaroslav, 
bibliofil, redaktor, vydavatel, vydával výbory 
z prací našich i světových autorů, sběratel 
starých českých knih, grafiky, kreseb, exlibris, 
působil i v Bystřici pod Hostýnem (* 2. 11. 1866) 
- 65. výr. úmrtí
6. 4. 1940 Zemřel ZÝBAL, František, básník, 
prozaik, přispíval do regionálních časopisů 
básněmi, historickými pojednáními a popisem 
lidových zvyků (* 20. 3. 1891) - 70. výr. úmrtí
7. 4. 1970 Zemřel RICHTER, Václav, historik 
výtvarného umění, pedagog, badatelsky za-
měřen  na románskou a barokní architekturu, 
středověký urbanismus a na teoretické a fi-
losofické otázky dějin umění (* 30. 8. 1900)  
- 40. výr. úmrtí
8. 4. 1910 Narozen ŠTEFÁNIK, Alois, řezbář, 
vyráběl nástěnné hodiny (kukačky), figurky 
i portréty, osobnost Valašska (+ 19. 6. 1990) 
 - 100. výr. narození
9. 4. 1825 Narozen OREL, Karel, folklorista, 
sběratel lidových pohádek a pověstí z okolí 
Kamenice (+ 18. 8. 1885) - 185. výr. narození 
10. 4. 1955 Narozen ve Zlíně JIRKŮ, Boris, 
grafik, ilustrátor, malíř, sochař, věnuje se volné 
kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dře-
věné a kovové plastice, výtvarným 
realizacím v architektuře - 55. výr. 
narození
11. 4. 1945 Zemřel KALIVODA, Ja-
roslav, malíř, autor krajinomaleb, por-
trétů, zátiší, působil ve Valašském 
Meziříčí (* 23. 5. 1923) - 65. výr. úmrtí 
12. 4. 1870  Narozen PEKAŘ, 
Josef, historik, ve své vědecké 
práci věnoval pozornost nejstar-
ším českým dějinám, husitské-
mu hnutí a zejména pobělohor-
skému období a 17. a 18. století  
(+ 23. 1. 1937) - 140. výr. narození
13. 4. 1905 Narozen VODÁČEK, 
Adolf, bibliofil, vlastivědný pracov-
ník, kronikář, publicista,  editor, typo-
graf, autor vlastivědných publikací 
vázajících se k Boskovicku, vedl 
kroniku Orla ve Valašském Mezi-
říčí a Boskovicích, orelské jednoty 
v Olomouci, spolku Žerotín a kroni-
ku olomoucké skupiny Spolku čes-
kých bibliofilů (+ 1. 2. 1998) - 105. 
výr. narození
14. 4. 1925 Narozen TRÁVNÍČEK, 
Dušan, historik, zabýval se dějinami 
regionální geografie,  historickou kar-
tografií a zpracoval biografické stu-
die některých významných geografů  
(+ 12. 4. 1996) - 85. výr. narození
15. 4. 1930 Narozen NOVÝ, Lu-
bomír, filozof, prozaik, překladatel, 
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autor esejí a fejetonů (+15. 11. 1996) - 80. výr. 
narození
16. 4. 1940 Zemřel PROCHÁZKA, Alois, folk-
lorista, redaktor, vlastivědný pracovník, sbíral 
pověsti z Bučovicka, Slavkovska, Vyškovska 
(* 18. 5. 1875) - 70. výr. úmrtí
17.  4. 1920 Narozen DVOŘÁK, František, 
historik umění, kulturně osvětový pracovník, 
literární  publicista, autor uměleckohistorických 
studií  -  90. výr. narození
18. 4. 1935 Narozen WÖLFEL, Rudolf, so-
chař, ilustrátor, filmový výtvarník, působil 
ve Zlíně (+ 3. 1. 1989) - 75. výr. narození 
19. 4. 1900 Narozen v Holešově PODHORSKÝ, 
Aleš, herec, publicista, režisér (+ 19. 8. 1964) 
- 110. výr. narození
20. 4. 1915 Narozen BEČÁK, Jan Rudolf, etno-
graf, muzejní a vlastivědný pracovník, byl inici-
átorem otevření Valašského Slavína, osobnost 
Valašska (+ 1. 1. 1987) - 95. výr. narození
21. 4. 1885 Narozen BENEŠ BUCHLOVAN, 
Bedřich, bibliofil, básník, knihovník, prozaik, 
publicista, překladatel, vlastivědný pracovník, 
autor dětské literatury, propagátor literatury 
a výtvarného umění, autor loutkových her, sbě-
ratel a kreslíř ex libris, vedl časopis Bibliofil, stál 
u zrodu Skupiny moravských knihomilů (+ 9. 9. 
1953) - 125. výr. narození
22. 4. 1910 Narozen VAŠIČKA, Josef, kreslíř, 
malíř, vztah díla k Valašsku (+ 25. 6. 1997)  
- 100. výr. narození
23. 4. 1890 Narozen HOPLÍČEK, František, 
grafik, ilustrátor, malíř, výtvarný pedagog, ma-
loval podobizny, krajiny, selské motivy, v Olo-
mouci založil vlastní malířskou školu (+ 13. 4. 
1946) -110. výr. narození
24. 4. 1810 Narozen VALOUCH, František, 
básník, překladatel, spisovatel (+ 8. 3. 1875) - 
200. výr. narození
25. 4. 1895 Narozena SALICHOVÁ, Helena, 
grafička, ilustrátorka, malířka, osvětová pra-

covnice, prozaička, sběratelka lidové tvořivosti, 
vztah díla ke Slezsku (+ 2. 7. 1975) - 115. výr. 
narození
26. 4. 1975 Zemřel DOLANSKÝ-HEIDEN-
REICH, Julius, průkopník slovanské kompa-
ristiky, člen českých i zahraničních vědeckých 
společností, autor recenzí, referátů a statí 
ve slavistických časopisech a sbornících, pře-
ložil statě holešovského obrozence Jana Aloise 
Hankeho z Hankenštejna „Doporučení české 
řeči a literatury“ a „Pokus o splavnění řeky 
Moravy a obchod Moravanů“ (* 23. 2. 1903 
v Holešově-Všetulích) - 35. výr. úmrtí
27. 4. 1900 Narozen v Holešově UHEREK, 
Richard, akademický malíř (+ 31. 10. 1974)  
- 110. výr. narození
28. 4. 1980 Zemřel FIALA, Josef, malíř, věnoval 
se krajinomalbě, působil ve Valašském Meziříčí 
(* 17. 12. 1898) - 30. výr. úmrtí
29. 4. 1910  Narozen JERMAN, Zdeněk, au-
tor dětské literatury, dramatik, redaktor, pro-
zaik, publicista, překladatel (+ 14. 6. 1971)  
- 100. výr. narození
30. 4. 1920 Zemřel NOVÁK, Jan Václav, filo-
log, komeniolog, literární historik, překladatel, 
redaktor, studoval spisy J. A. Komenského, 
které vydával a překládal (* 21. 12. 1853)  
- 90. výr. úmrtí

HUDEBnÍ VÝROČÍ
2. 4. 1900 Narozen v Kroměříži BLAŽEK, Vilém, 
hudební pedagog, hudební skladatel, hudebník, 
sbormistr, varhaník, klavírista, autor skladeb 
klavírních, komorních, orchestrálních, sboro-
vých, písní, kantát (+ 7. 12. 1974) - 110. výr. nar.
3. 4. 1885 Narozen MÁLEK, Rudolf, sbormistr, 
hudební skladatel, autor chrámových skladeb, 
balad, písní (+ 21. 12. 1954) - 125. výr. narození 
4. 4. 1910 Narozen v Holešově DUTKA, Fran-
tišek, operetní zpěvák, operní pěvec, tenorista, 
člen Pěveckého sboru Čs. rozhlasu v letech 

1935-39 (+ 4. 3. 1979) - 100. výr. 
narození
8. 4. 1930 Zemřela LACMANOVÁ, 
Anna, hudební pedagožka, hudební 
skladatelka, napsala na 50 písní, kla-
vírní skladby, působila v Kroměříži  
(* 8. 4. 1875) - 80. výr. úmrtí
10. 4. 1925 Narozen DOUBRAVSKÝ, 
Petr Jan, dirigent, hudební skladatel, 
autor kantát, smyčcových kvartetů 
(+ 24. 3. 2004) - 85. výr. narození 
13. 4. 1915 Narozen KIML, Rudolf, 
dirigent, pedagog, hudební sklada-
tel, varhaník, působil v Kroměříži 
- 95. výr. narození
18. 4. 1815 Zemřel GRAVANI, Pere-
grino, hudebník, hudební skladatel, 
autor chrámových skladeb, autor 
prvního tematického katalogu hu-
debnin na Moravě (* 13. 1. 1732) 
- 195. výr. úmrtí
22. 4. 1860 Narozen KHEIL, Anto-
nín, hudební pedagog, sbormistr, 
hudební skladatel, varhaník, upra-
vovatel českých lidových písní, autor 
zpěvníků pro školy, napsal Tři písně 
pro housle, menší chrámové skladby 
(+ 13. 2. 1940) - 150. výr. narození
26.  4. 1865  Narozen GRANDE, 
Ludvík, dirigent, hudební skladatel, 
malíř, sbormistr, psal symfonie, sbo-
ry, komorní skladby (+ 25. 7. 1940) 
- 145. výr. narození

HK

Pozvánka na

Představí se Vám všechny věkové 
kategorie Mažoretek Holešov

- Lentilky a Arabelky

Jako hosté vystoupí mažoretky 
Limmit TJ Sokol Kroměříž

JARNí PŘEHLíDKu 
MAŽORETEK,

která se uskuteční
v neděli 18. dubna 2010  

od 15.00 hodin

v tělocvičně 3. ZŠ Holešov

www.mazoretkyholesov.websnadno.cz

Na skvělé publikum se těší mažoretky  
a jejich trenérky
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Ve dnech 15. - 19. února se uskutečnil vý-
jezdový lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. ročníku. 
V pondělí se vyjelo nedaleko na Rusavu, kde 
byl ještě krásný sníh a sluníčko zářivě svítilo. 
Nejprve jsme se rozdělili na snowboarďáky 
a lyžaře. Poté byla malá rozcvička a mohlo se 
začít jezdit. Svah byl hezky upravený a nebylo 
tam kromě nás ani živáčka. Občas jsme si dali 

Lyžařský výcvik 3. Základní školy
malou pauzu a hned se šla zase procvičovat 
technika lyžování. Takhle jsme na Rusavě jezdili 
dva dny. Třetí den jsme jeli sice také na Rusavu, 
ale tento den byl něčím výjimečný. Paní učitelky 
nám přichystaly slalom a celý den nás natáčely 
kamerou. Slalom byl nakonec v autobuse vy-
hodnocen. Ve čtvrtek jsme už jeli do Velkých 
Karlovic na Kyčerku. Zde jsme si vyzkoušeli 

prudší a o něco delší svah. Akorát to počasí bylo 
hodně deštivé a sníh byl mokrý a těžký. Proto 
se rozhodlo, že v pátek se pojede na Troják. 
Na Trojáku byl svah sice trochu kratší, ale 
myslím si, že to nikomu nevadilo. Kromě těch 
řad u vleku to bylo super a úžasnou tečkou 
na konec lyžáku.

Ludmila Miklíková, 7. B

Jedinečná možnost setkat  
se s našimi poslanci.

Připravte si témata a otázky  
do diskuse.

Beseda s poslanci  
parlamentu ČR
Josefem Smýkalem  
a Pavlem Svobodou

pro členy PDM a další zájemce

Pondělí 29. 3. 2010  
od 14.30 v TYMY Všetuly

Internetový odkaz na akci: 
www.bible21.cz/

Internetový odkaz na knihovnu: 
holesov.info/knihovna

MKS - Městská knihovna 
Holešov Vás zve

na CELONÁRODNí
ČTENí BIBLE

Velikonoce 2010
BIBLE, překlad 21. století

Veřejné čtení pořádáme  
ve čtvrtek 1. dubna 2010

od 14.00 hod. do 17.00 hod.
v Informačním centru

Nám Dr. E. Beneše 17,  
Holešov

Pátek 26. března 
v 18 hodin 

NOC 
S ANDERSENEM

Celorepubliková akce, 
kdy mohou děti prožít nová 

dobrodružství v tajuplné 
knihovně  

a ve světě kouzelných knih. 

Městská knihovna

oblast: Jungfraunregion - bernské Alpy
termín: 30. června 2010 - 5. července 2010
cena: 4.900,- Kč
V ceně: ubytování v malebném penzionu v Lauterbrunnen, polopenze, doprava (BUS), průvodce
Pojištění: sjednává si každý sám, možnost u CK připojistit se za 32,- Kč /den
Vybavení účastníka: platný cestovní pas nebo občanský průkaz, karta zdravotního pojištění, 
sportovní obuv a oblečení, výměna franků (orientační cena pro ty, kdo budou chtít používat, 
lanovky - 215 CHF)
Program: 30. 6. v 17.00 hod. odjezd z Holešova, noční přejezd do Švýcarska
1. 7. ubytování, procházka po středisku Lauterbrunnen, návštěva vodopádu a jeskyně Trum-
melbach, večeře
2. 7. túry v oblasti Grindelwald (možný výjezd lanovkou na First či Schynige Platz (30,-  
a 20,- CHF)
3. 7. výjezd vláčkem až na Jungfraujoch (3454 m n.m.),nenáročná turistika po ledovci (cca 1 hod.) 
k chatě pod vrcholem Mönch, případně individuální program (160,- / 130,- CHF skupinová sleva)
4. 7. individuální túry nebo výjezd vláčkem do Interakenu (25,- CHF)
5. 7. noční přejezd, v dopoledních hodinách příjezd do Holešova

Kontakt pro Holešov a okolí: kc.holesov@seznam.cz nebo: 606 491 808
(KC OS Holešov zajišťuje pouze registraci účastníků) 605 122 579. Platby budou hrazeny přímo 
na účet CK Juhasz  (který vám bude sdělen po závazném přihlášení) pod přiděleným variabilním 
symbolem nejpozději měsíc před odjezdem.

• Duben 2010  

22. 4. Hudební besedy pro žáky MŠ 
(8.30, 9.30, 10.30)

• Květen 2010

6. 5. Koncert malých flétnistů 
(sál ZUŠ v 16.00 hod.)
13. 5. Violoncellový koncert pro děti a rodiče 
profesorů a žáků kroměřížské konzervatoře 
(sál ZUŠ v 15.30 hod.)

Nejdůležitější akce ZuŠ (duben - červen 2010)

19. 5.  absolventský koncert žáků ZUŠ 
(sál ZUŠ v 17.30 hod.)
20. 5. absolventský koncert žáků ZUŠ 
(sala terrena zámku v 17.30 hod.)
22. 5. - 27. 5. Výstava výtvarného oboru 
v prostorách arkád zámku
27. 5. Závěrečné koncerty ZUŠ 
(9.00 hod. MŠ, 10.30 hod. ZŠ, 17.30 hod. veřej-
nost - velký sál zámku)

• Červen 2010 • 9. 6. a 10. 6. Zápis do ZUŠ

Cestovní kancelář JuHASZ a.s.
Masarykova třída 1323, 735 14 Orlová-Lutyně

e-mail: info@juhasz.cz
tel. 596 / 514 545 (777 790 907) Mgr. Petra Paďurová

„Švýcarsko 2010“
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Středisko volného času, příspěvková organizace 
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz

ZVEME VÁS
26. 3. Výprava za bludičkou Světlankou v 18.00 
v TyMy - pohádková stezka
26. - 27. 3. noc s andersenem - dobrodružství 
s přenocováním, čtení pohádek, vyprávění, týmové 
hry, malování, zpívání, sraz v pátek v 16.00 
27. 3. Jarní dámská jízda - příjemné odpoledne 
pro dívky a ženy, na programu jarní očista, zdravá 
výživa, fit-cvičení, kosmetika, péče o ruce a úpra-
va nehtů, módní přehlídka a mnoho zajímavého, 
vstupné: 50,- v předprodeji, 70,- na místě
29. 3. Krasličení s albertem „vymaluj svou 
kraslici“ - netradiční výtvarka na výlohách Al-
berta pro jednotlivce i rodiny od 15.00 do 17.00, 
vyhlášení a ocenění vítězů ve středu 31. 3. v 17.00 
- velikonoční dárky od Alberta
30. 3. Přišlo jaro do vsi - dopolední program 
pro děti MŠ a ZŠ, vystoupení folklorních souborů 
z Hané a Valašska
30. 3. Velikonoční inspirace s Bárou ii. od 15.30, 
tradiční i netradiční techniky pro malé i velké, výroba 
velikonočních přání, dekorování kraslic, velikonoční 
dekorace, cena: 40,- (přihlášky do 26. 3.)
31. 3. HiP HOP s ahmadou pro kluky a holky 
9 - 14 let od 16.30, 15 - 30 let od 17.15

PřiPRaVUJEME
1. 4., 2. 4. Velikonoční prázdniny v TyMy - mož-
nost výtvarných, sportovních a hudebních aktivit, 
spontánní aktivity od 14.00 do 18.00 - kulečník, 
stolní tenis, stolní fotbálek
1. 4. nOHEJBaL pro zájemce od 10 do 15 let, 
prezentace týmů od 8.00, nohejbalový losovací 
turnaj tříčlenných týmů, startovné 30,-/os. (při-
hlášky do 29. 3.)
1. 4. Tvořivá dílnička pro děti všech věkových 
kategorií, vyrábíme z papíroviny a sádry, od 10.00 
do 11.30 a od 14.00 do 16.00, cena 30,-
2. 4. V rytmu „aFRiKa“ bubnů - od 9.30 do 12.00 
pro holky a kluky, kteří si rádi zabubnují na africké 
bubny, bubínky a bonga, vstupné 10,-/os.
2. 4. Tančíme hopsa-tralala od 10.00 do 12.00 pod 
vedením Olinky Peškové, pestré taneční techniky, 
sportovní oblečení a obutí s sebou, vstupné 10,-
2. 4. Karetní král „ferbl neboli prší“ - hra je 
určena jednotlivcům od 12 do 18 let s požado-
vanými znalostmi této hry od 15.00 do 16.00, 
startovné 10,-
3. 4. Velikonoční jarmark ROŽnOV p. R. Veli-
konoce na Valašsku - zvykoslavný pořad v Dře-
věném městečku, bohatá nabídka velikonočního 
zboží, lidové tradice, tradiční pokrmy, odjezd v 8.30 
AN Holešov, cena: 170,-/dosp., 130,-/děti (přihláš-
ky do 26. 3.)
10. 4. Všetulská hůlka - mažoretkový festival, 
začátek v 9.30, soutěžní disciplíny: miniformace 
a skupiny hůlka, pompony, startovné 60,-/osobu
13. 4. ORiGaMi s Varvarou - od 15.00 výroba 
papírových ozdob a dekorací, cena: 20,- (přihlášky 
do 12. 4.)
13. 4. Dárek pro maminku, dílnička pro děti 
od 15.00 do 17.00, tvorba originálního dárečku 
z nevšedních materiálů, vstupné 40,- (přihlášky 
do 9. 4.)
16. 4. TanEČnÍ SHOW 2010 v 16.00, exhibice for-
mací a párových show ve standardních a latinsko-
amerických tancích, závěrečné taneční vystoupení 
dětí z projektu „TY tančíš, MY tančíme“, vstupné 
60,- (předprodej od 1. 4. v kanceláři TYMY)
17. 4. Turnaj ve floorbale od 9.00, startovné 10,-/
os. (přihlášky do 14. 4.)
17. 4. VELKÁ KULiČKiÁDa v zámeckém parku 
od 14.00 do 17.00, jarní hraní kuliček, hrajeme pod-
le základních pravidel, hrají děti, mládež i rodinné 
týmy, pytlík kuliček s sebou! Startovné 10,-/os. 
20. 4. Otevřené dveře na modelové železnici 
od 15.00 do 17.00 v Duze, volný vstup

20. 4. Pletení košíků od 15.30 pro začátečníky 
i pokročilé, z přírodního materiálu pedig, práce není 
náročná, s sebou zahradnické nůžky a ručník, cena 
250,- (přihlášky do 15. 4.)
23. 4. Pravé smaltování od 16.00 do 18.00, dílna 
pro rodiče s dětmi, mládež i dospělé, měděný šperk 
zdobený pravým skleněným smaltem vypalovaný 
ve smaltovací peci, cena: 160,-/2 šperky (přihlášky 
do 19. 4.)
25. 4. přátelský oblastní turnaj Magoc The 
Gatherine od 10.00
30. 4. SLET ČaRODĚJniC - od 17.00 na zahradě 
TYMY, zveme všechny čarodějky a čaroděje na od-
poledne plné her, soutěží a tance, zpívání, táborák

naBÍZÍME KURZy !!!
Hra na keyboard pro začátečníky ve středu 7. 4. 
od 15.00 do 16.00 s lektorkou Varvarou 
Francouzština s ahmadou ve čtvrtek 8. 4. pro 
děti od 15.30, pro dospělé od 18.00
Konverzace v ruštině s Varvarou ve čtvrtek 8. 
4. od 16.00 do 17.00
STUDiJnÍ KRESBa - zápis do kurzu pro děti 
i dospělé v pátek 9. 4. od 17.00 do 18.00, cena: 
400,-/dítě, 600,-/dosp.
Hra na keyboard - zápis do kurzu v pátek 9. 4. 
od 15.00 do 16.30, lektorka Alena Sklenářová, 
cena 400,-/dítě, 600,-/dosp.

Vyhlašujeme anketu „SRDCE na DLani“
Dejte své hlasy svým oblíbeným vedoucím krouž-
ků, pedagogům a dalším pracovníkům do 31. 3., 
anketní lístky a schránky jsou k dispozici u služby 
v TYMY a také ve školách.

Za KULTUROU DO BRna
netopýr - úterý 27. 4. odjezd v 17.00 AN Holešov, 
komická opera, režie Ondřej Havelka, cena: 470,-/
dosp., 410,-/důchodce, 350,-/děti, ZTP

SLOVÁCKé DiVaDLO - UHERSKé HRaDiŠ-
TĚ představuje divadelní hru s Květou Fialovou 
HaROLD a MaUDE - „Dnes jste tady a zítra tu 
nebudete“ životní heslo titulní postavy Mathildy 
Chardinové, která vám stejně jako Haroldovi mož-
ná zcela změní pohled na svět kolem vás (termín 
bude upřesněn - duben nebo květen).

MUZiKÁLy V PRaZE
Sobota 29. 5. BaROn PRÁŠiL - odjezd v 7.00 
z AN Holešov, Divadlo Hybernia, 3D projekce, 
trikové efekty, kaskadéři, cena: 1.190,- 
Sobota 29. 5. DĚTi RÁJE - odjezd v 7.00 z AN 
Holešov, Goja music hall, první český hit muzikál, 
cena: 1.090,- 

na KOLO JEn S PřiLBOU
Letos již po osmé bude pod koordinací SVČ - TYMY 
probíhat ve městě Holešov rozsáhlá kampaň pod 
názvem „Na kolo jen s přilbou“. Jedná se o širokou 
kontrolovanou kampaň k propagaci nošení cyklis-
tických přileb dětmi do 15 let. Tato kampaň je již 
několik let úspěšná ve snižování počtu úrazů hlavy 
na kole. Během května budou probíhat v Holešově 
kontroly nošení přileb u dětí a mládeže - na ulicích 
budou děti s přilbou odměňovány a ti, co jezdí 
na kole bez přilby, napomínáni policií. Prosíme, 
pomozte i vy vytvářet prostředí, kde je normální 
jezdit na kole s přilbou, a snížit tím úrazovost. Určitě 
se vyplatí jezdit a nosit přilbu! Děkujeme.

LéTO U MOřE - ozdravné pobyty pro děti a rodiny 
s dětmi u moře ve spolupráci s CK CAPRO
Istrie: letovisko LanTERna
Ubytování v apartmánech cca 300 m od moře, 
doprava autobusem z Holešova, možnost zajištění 
stravy a pojištění léčebných výloh, možnost denní-

ho cvičení za příplatek
1. termín:   8. - 20. 6. 
11 pobytových dnů, 
cena: 5.900,-/dosp., 5.400,-/
dítě, 1.900,-/dítě bez lůžka, 
příplatek za cvičení: 800,-
2. termín: 11. - 20. 6. 8 poby-
tových dnů, 
cena: 5.300,-/dosp., 4.800,-/dítě, 1.900,-/dítě bez 
lůžka, příplatek za cvičení: 600,-
Informace v kanceláři TYMY, na tel.: 573 39 69 28 
či e-mailem: vsetuly@centrum.cz

LéTO S TyMy
Léto u moře - Istrie: letovisko LANTERNA  ozdrav-
né pobyty pro děti a rodiny s dětmi u moře ve spo-
lupráci s CK CAPRO, ubytování v apartmánech cca 
300 m od moře, doprava autobusem z Holešova, 
možnost zajištění stravy a pojištění léč. výloh, 
denní cvičení za příplatek
1. termín: 8. - 20. 6. - 11 pobytových dnů, 
cena: 5.900,-/dosp., 5.400,-/dítě, 1.900,-/dítě bez 
lůžka, za cvičení: 800,-
2. termín: 11. -20. 6. 8 pobytových dnů, 
cena: 5.300,-/dosp., 4.800,-/dítě, 1.900,-/dítě bez 
lůžka, za cvičení: 600,-

LETnÍ TÁBORy
ČERVEnEC - Beskydy Sulov
11. - 16. 7. Pod pirátskou vlajkou
- výprava do starých dobrých časů pro piráty a pi-
rátky, která odkrývá taje pirátského řemesla a cesty 
za plnění života, dobrodružstvím a odvahou, cena: 
2.250,-/dítě
11. - 16. 7. Taneční léto 
- tábor pro holky i kluky spojený s hip-hopem, 
freedancem, aerobikem a dalšími tanečními styly 
a technikami, cena: 2.250,-/dítě 
11. - 16. 7. HOLiDay LéTO
- letní tábor pro holky i kluky spojený s výukou 
angličtiny hrou, cena: 2.250,-/dítě 
11. - 16. 7. Havraní plenér  - výtvarný letní tábor 
s keramikou, cena: 2.450,-/dítě

SRPEn - Beskydy Horní Bečva 
16. - 20. 8. Léto na koni 
- dobrodružství pro holky a kluky spojená s vy-
jížďkami na koních, cena: 2.850,- (v ceně je denní 
pobyt ve stáji a vyjížďka na koních)  
16. - 20. 8. ZEMĚ POHÁDEK
- pouť pohádkovou říší plná dobrodružství, zábavy, 
her, malování, zpívání a výtvarných technik, cena: 
2.500,-/dítě (v ceně letních táborů je doprava, uby-
tování, plná penze, pitný režim, základní pojištění 
dětí, program, materiál, odměny, pedagogický 
a zdravotní dozor).

PřÍMĚSTSKé TÁBORy
19. - 23. 7. Putování s dinosaury ii. - s vý-
lety do dinoparku v Ostravě a Hej parku Odry, 
cena:1.090,-
26. - 30. 7. Havraní keramika - dobrodružství a ke-
ramická tvorba, pálení v polní peci, cena: 1150,-
2. - 6. 8. avatar aneb Hostýnské putování - tu-
risticko-přírodovědný s výlety, koně, hrady, hory, 
jeskyně, cena: 990,-
23. - 27. 8.  U nás v TyMy - výlet do ZOO, činnost 
v TYMY, cena: 990,-

DOBRODRUŽné STanOVÁnÍ - ve spolupráci 
s MC Srdíčko. 28. 6. - 2. 7. Táborové dobrodružství 
pro nejmenší děti a jejich maminky na táborové 
základně v Podhradní Lhotě, možno se přihlásit 
i na některé dny, nabídka sportovních, výtvarných 
a hlavně pravých zálesáckých dobrodružství, těší 
se na vás Dája, Martina a Jana, cena 690,- (do-
spělá osoba + 1 nebo 2 děti).
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Nadační fond Rozum a Cit pořádá pod pat-
ronací paní Nadi Konvalinkové 31. března 2010 
již tradiční celorepublikovou sbírku na podporu 
opuštěných dětí a pěstounských rodin. 

Do projektu „Sluníčkový den“ se v letošním 
roce zapojí na 1200 studentů - dobrovolníků, 
kteří budou nabízet logo nadačního fondu v uli-
cích celé ČR. 

Prosíme, nezůstaňte stranou a kupte si 
naše SLUNÍČKO - placku za 30 Kč. Pomůžete 
tím opuštěným dětem! Váš příspěvek bude 
podporou pro další pěstounské rodiny a také 
nadějí pro další děti bez domova.

Sluníčkový den je podporován také ČSOB, 
jejíž zaměstnanci se uvolili ve svém volném 
čase ověřit celkovou vybranou částku.

nadační fond Rozum a Cit přispívá na:
vybavení dětských pokojů, rekonstrukce bez-
bariérových prostor, rekonstrukce a přístavby 
obydlí, vybavení domácností, výpomoc pro 
sociálně slabší rodiny, společné akce pro děti 
vyrůstající v náhradních rodinách, odborné 
služby a výtvarné dílny Občanskému sdružení 
Rozum a Cit, šíření myšlenky náhradní rodinné 
péče, osvětu.

10. ročník Sluníčkového dne aneb Pomozte nám, 
prosíme, pomáhat i Vy!

Konkrétní podpora konkrétnímu dítěti:
podpora volnočasových aktivit dětí, projekt 
„Vychováváme dítě s handicapem“ - zakoupení 
zdravotnických, rehabilitačních a výukových po-
můcek pro zdravotně postižené děti, příspěvky 
na osobního asistenta, příspěvky na respitní 
péči, projekt Pomáháme ke vzdělávání, příspěv-
ky na školné, internáty, příspěvky na doučování, 
týdenní letní jazykový kurz - výuka anglického 
jazyka rodilým mluvčím, příspěvky na jazykové 
kurzy, projekt Pomáháme ke zdraví - finanční 
příspěvky na očkování proti žloutence, encefa-
litidě, rakovině děložního čípku atd. 

Letos je opět možné posílat dárcovské 
SMS ve tvaru DMS ROZUMACIT na 87777. 

Cena DMS je 30 Kč. Rozum a Cit obdrží 
27 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

NF Rozum a Cit již 13 let podporuje na 550 
pěstounských rodin v celé ČR. 

DĚTi PřECE PaTřÍ DO RODiny. DĚKUJE-
ME, ŽE nÁM POMÁHÁTE i Vy. 
Více informací o nadačním fondu naleznete 
na www.rozumacit.cz

Sídlo: Nadační fond Rozum a Cit
Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7 

Kontaktní adresa:
Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany 
tel. 323 631 205, mob. 774 416 870
deti@rozumacit.cz
Kontaktními osobami jsou Marie Řezníková 
a Martina Smutná. 

Step je tanec plný radosti 
a rytmu, který v tančících i v přihlí-
žejících vzbuzuje pocit štěstí. Snad 
každý, kdo měl někdy možnost 
step sledovat, zatoužil vyzkoušet 
si ho na vlastní kůži. A nejlépe se 
mu rovnou naučit.

Pokud i vy patříte k těm, které 
step láká, máte možnost přihlásit 
se do hodin, které jsou připraveny 
tak, aby byly dostupné skutečně 
každému. Nemusíte si totiž ku-
povat drahé stepovací boty, pro 
začátek vám postačí úplně oby-
čejné tenisky.

Stepujte a tančete 
pro radost

Ten, kdo stepu propadne, už 
se ho tak snadno nevzdá. Nabízí 
nádherné uvolnění, radost z po-
hybu, psychický odpočinek, po-

Základní umělecká škola f. X. Richtera: Nebojte se STEPu

hyb v rytmu, hubnutí a relaxaci. 
Kromě toho si také užijete neu-
věřitelnou variabilitu jak v tempu, 
tak v rytmu. Oproti jiným tancům 
nemá step jeden základní krok, 
ale přibližně dvacet výchozích, tzv. 
jednoúderových prvků, ze kterých 
se po technickém zvládnutí vy-
tvářejí víceúderové fráze, variace 
a kombinace, které si může každý 
tanečník ozvláštnit podle vlastní 
fantazie.

Step v rytmu disco? 
Proč ne?

Další výhodou stepu je, že 
není striktně určen styl hudby, který 
jej doprovází. Dříve se stepova-
lo hlavně na jazz, ale dnes jsou 
možnosti zcela neomezené. Záleží 
na každém tanečníkovi, jaké hud-
bě dává přednost. A je úplně jedno, 

jestli je to hip hop, disco, rock and 
roll nebo třeba polka a valčík. Step 
je totiž hlavně tanec radosti, pocitu 
štěstí a uvolnění. A každý si ho 
může užít tak, jak mu nejlépe vy-
hovuje, a s hudbou, která je jeho 
srdci nejbližší.

Stepem do pohody
Dříve byl step hlavně domé-

nou mužů, ale dnes stepuje čím dál 
více žen. Kromě skvělého taneč-
ního pohybu mnohé z nich ocení 
i to, že se nenásilnou a zábavnou 
formou mohou udržet v kondici. 
A to psychické i fyzické.

Tak co tomu říkáte? Stepu 
se skutečně nemusíte bát. Pro 
ty z vás, kteří máte rádi rytmus 
a rádi při něm odpočíváte, je to ta 
nejlepší medicína. Nepotřebujete 
k němu ani partnera. Na hodiny 

stepu vám postačí pohodlný oděv, 
ve kterém se cítíte dobře, a tenis-
ky s hladkou světlou podrážkou 
- tzv. sálovky. Nebojte se a přijďte 
na hodinu. Lekce budou každý 
čtvrtek od 18 hodin v baletním sále 
ZUŠ Holešov.

Botky „stepky“.

ZuŠ f. X. 
Richtera 

v Holešově
otevírá třídu 

stepu 
pro začátečníky
vždy ve čtvrtek 
od 18 do 19 hod.

S sebou vezměte 
jakékoliv boty 

a pohodlný oděv
Step je taneční umění, na které je i hezký pohled ať už stepuje duo Vondráčková - Korn, anebo mládež.
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V úterý 9. března proběhlo 
v MŠ Žopy 2. kolo sportovního 
programu Děti v pohybu, kte-
rý  jako pilotní projekt pro celou 
Českou republiku probíhá v roce 
2010 v Holešově. Soutěž proběhla 
podle platných regulí - tzn. děti si 
nejdříve zazpívaly hymnu „Hola, 
děti“, poté se na připravené dráze 
rozcvičily a několikrát si ji proběhly 
a nato začalo vlastní sportování.  
U většiny malých účastníků byl 
vidět velký pokrok při zvládnutí 
jednotlivých disciplín, které na ně 
čekaly: běh přes překážky, kop 
do malé branky, skoky snožmo, 
hod na cíl a běh prověřily malé 
sportovce nejen individuálně, ale 
tentokrát si každá třída zaběhla 

Děti v pohybu závodily podruhé
i štafetu, která dodala celému kolu 
nový náboj a dětem se velmi líbila. 
U hodu míčkem a kopu do bran-
ky bylo vidět u malých závodníků 
největší zlepšení, což svědčí ne-
jen o systematické přípravě dětí 
na soutěž v mateřských školách 
v rámci pohybové výchovy, ale ně-
kteří malí závodníci se pochlubili, že 
trénovali i doma s rodiči - a potvrdili 
tak předpoklady autorů projektu, že 
se do sportování s dětmi postupně 
mohou zapojit i jejich rodinní pří-
slušníci. V tomto kole opět nebyl 
vyhlášen vítěz - zvítězili všichni malí 
sportovci, kteří předvedli radost 
a nadšení z pohybu, jež mnohdy 
postrádáme u generací mnohem 
zkušenějších …

Organizaci celé akce včetně 
dopravy autobusem opět zabezpe-
čoval Josef Smýkal, poslanec PSP 
ČR, který je iniciátorem celé akce 
v Holešově; skvělou práci opět před-
vedly paní učitelky z jednotlivých ma-
teřských škol, za což jim patří uznání 
a díky; a v roli rozhodčích vystupo-
vala děvčata z Gymnázia Ladislava 
Jaroše, která byla dětem při závo-
dění oporou svou radou a pomocí.

3. kolo proběhne opět v Žo-
pích 6. dubna a bude generálkou 
na městské finále, které se usku-
teční 12. května ve sportovní 
hale 1. ZŠ Holešov společně 
pro všechny mateřské i základní 
školy.

Mgr. Svatava Ságnerová

Druhá celostátní liga juniorů 
skupiny IV pokračovala 13. 3. 2010 
a 14. 3. 2010 dalšími dvěma koly 
a hráči FbC Holešov se naposledy 
v letošní sezóně představili před 
domácím publikem.

FbC Holešov - FBC Vikings 
Kopřivnice

8   :   6
V prvním utkání turnaje se 

v rámci 21. kola junioři FbC Hole-
šov střetli s mužstvem FBC Vikings 
Kopřivnice. Za mohutné podpory 
domácího obecenstva probíhaly 
první minuty utkání s oboustrannou 
snahou o překvapení protivníka a zá-
roveň se nedopustit zbytečné chyby 
v obraně. Po sérii několika nepřes-
ností na obou stranách měli hráči 
Holešova možnost rozehrání z rohu 
hřiště a po nahrávce Petra Sovadiny 
vstřelil Zdeněk Černoch v 6. minutě 
první gól zápasu. Z vedení se však 
Holešovští neradovali dlouho, když 
bylo vyrovnáno za 30 vteřin po chybě 
holešovské obrany. Petr Sovadina 
měl velmi dobrou příležitost za další 
minutu, ale jeho pěknou střelu bran-
kář vyrazil. Další průběh utkání byl 
ve znamení úporného boje a zároveň 
se postupně více a více zvyšovala 
aktivita domácího mužstva, šance 
měl Radek Nedbal a Tomáš Trčka, 
bohužel bez úspěšného zakončení. 
Závěr první třetiny proběhl ve zna-
mení přísloví „Nedáš - dostaneš“. 
Deset vteřin před koncem nastřelili 
hráči Kopřivnice horní tyč holešovské 
branky a po následujícím protiútoku 
vstřelil vteřinu před koncem první 
třetiny gól Petr Sovadina.

Začátek druhé třetiny domácím 
hráčům vůbec nevyšel. Po chybě 
v rozehrávce zaznamenal soupeř 
vyrovnávací branku již ve 3. vteřině. 
V této části hry se hráčům Holešo-
va opět nedařila spolupráce, velmi 
dlouho drželi míček na hokejkách 
s následnými zbytečnými ztrátami, 
ale díky důrazu Petra Sovadiny se 
ve 4. minutě 2. třetiny dostali opět 
do vedení a po nahození míčku Rad-
kem Nedbalem zvýšil stejný hráč 
na 4:2. Avšak díky nedůsledné hře 
v obraně bylo v 7. minutě sníženo 
na 4:3 a za další minutu bylo vy-
rovnáno. Zkoprnělí diváci chvíli ani 
nedýchali, ale brzy se vzpamatovali 
a opět hnali hráče Holešova vytrva-
lým povzbuzováním do dalšího boje. 
Od této doby se opět úporně bojo-
valo o každý metr hřiště, přičemž 
šance měli hráči na obou stranách 
a při nich se k výborným zákrokům 
vytáhli brankáři obou týmů, takže 
skóre zůstalo beze změny.

Začátek třetí třetiny se hráčům 
Holešova povedl mnohem více než 
začátek třetiny druhé, když ve 27. 
vteřině vstřelil branku Tomáš Müller 
po krásné nahrávce Radka Nedba-
la. Vedení bohužel opět netrvalo 
dlouho, neboť po jedné a půl minutě 
vyrovnali hráči Kopřivnice po roze-
hrání standardní situace. Ovšem 
ani hráči Holešova se nenechali 
zahanbit v rychlosti změn a za 10 

fLORBAL

Junioři Holešova si upevnili druhé místo v tabulce
vteřin změnil skóre na 6:5 Michal 
Fridrich krásnou střelou do horního 
růžku branky. A co víc, za dalších 
20 vteřin zvýšil Kamil Trhlík na 7:5 
po pěkné rychlé akci a nahrávce 
Tomáše Trčky. V těchto chvílích hrá-
či Kopřivnice zvýšili úsilí a dařilo 
se jim prosazovat v individuálních 
soubojích, avšak několikrát velmi 
dobře zasáhl brankář Ondřej Mikeš-
ka. Holešovští se snažili o vyrovnání 
hry a z toho pramenily další šance. 
Závěr zápasu proběhl podobně jako 
jiné situace v předchozích chvílích. 
Nejprve ve 12. minutě Kopřivničtí 

snížili na 7:6 a za dalších 15 vte-
řin opět zvýšil Petr Sovadina, když 
se po jeho střele odrazil míček 
od břevna do zad brankáře a pak 
zapadl do branky. Poslední minuty 
probíhaly v úporné snaze Kopřivnice 
o vyrovnání, avšak hráči Holešova si 
vítězství sebrat nenechali.

FbC Holešov - STaV 
Frýdek-Místek

4   :   8
Ve druhém utkání turnaje hráli 

junioři FbC Holešov s vedoucím muž-
stvem tabulky FbC BD STAV Frýdek-
Místek. S tímto mužstvem se jim v do-
savadních utkáních nepodařilo získat 
ještě žádné body, a tak všichni věřili, 

že by se jim v domácím prostředí 
mohlo podařit tuto bilanci změnit.

Bohužel zápas se zpočátku 
vůbec nevyvíjel dobře. Hned v první 
minutě se soupeř dostal do rychlého 
protiútoku a vstřelil vedoucí branku. 
Hráči Holešova však naštěstí ne-
propadli panice a za další půlminutu 
vyrovnal Kamil Trhlík po nahrávce 
Tomáše Müllera. V následujících 
chvílích se hra přesouvala z jedné 
strany na druhou a o dramatické 
situace nebyla nouze hlavně díky 
rychlým nohám, šikovným rukám 
a důrazu hráčů mužstva Frýdku-Míst-

ku. Po diskutabilní trefě poskakující-
ho míčku vstřelili Frýdeckomístečtí 
druhou branku. Následně měli ně-
kolik šancí i hráči Holešova a v 7. 
minutě vyrovnal Tomáš Müller, když 
mu přihrávku na gól oplatil Kamil Trh-
lík. V dalších minutách měl Holešov 
dvakrát možnost hrát přesilovou hru. 
Zatímco při první byl gól Holešov-
ských téměř na spadnutí, při druhé 
se podařilo hráčům Frýdku-Místku 
po rychlém brejku vstřelit gól v osla-
bení. Na hokejky hráčů Holešova se 
v těch chvílích usadila nervozita a to 
bohužel způsobilo, že v poslední mi-
nutě první třetiny dostali další branku. 
Byla to škoda, neboť dosud předvá-
děli pěknou a obětavou hru.

Rychlá hra pokračovala 
i ve druhé třetině. Bohužel zbytečné 
ztráty míčku stály mužstvo Holešo-
va spoustu sil při snaze o jeho vybo-
jování. V těchto chvílích hrál soupeř 
s obrovským klidem a přehledem. 
Snaha o nátlak naneštěstí vyústila 
v další brejk hráčů Frýdku, kteří  
v 6. minutě zvýšili na 5:2. Další úsilí 
Holešovských je odměněno bran-
kou Zdeni Černocha v 8. minutě 
a opět se daří zvyšovat tempo, které 
soupeř zastavuje jen fauly. Přesilo-
vé hry se však ukázaly být tentokrát 
slabinou, když Frýdek-Místek znovu 
skóroval v oslabení a zvýšil svůj 
náskok na 6:3. Do konce třetiny 
se stav nezměnil, brankář Ondřej 
Mikeška vyrazil střelu maskou a Ho-
lešov přežil i hru v oslabení.

Na začátku třetí třetiny byli vy-
loučeni dva hráči Holešova a přesi-
lovku 5 na 3 soupeř využil ke vstře-
lení sedmého gólu. Po několika 
nervózních situacích hráli přesilovku 
i hráči Holešova a v 7. minutě třetí 
třetiny snížil Tomáš Müller na 7:4.  
Tato situace nabudila Holešov 
ke zvýšení aktivity a hrál se opět 
velmi hezký florbal. Naneštěstí se 
stalo to, co již mnohokrát předtím 
v tomto utkání. Hráči Holešova 
hráli a snažili se a soupeř vstřelil 
další branku po rychlém protiútoku 
do odkryté obrany. Utkání skončilo 
vítězstvím Frýdku-Místku 8:4.

I přes porážku odměnili diváci 
hru hráčů FbC Holešov potleskem. 
Zisk 3 bodů s Kopřivnicí znamená 
upevnění 2. místa v tabulce, ze kte-
rého jej mohou sesadit pouze hráči 
Slovácka, pokud zvítězí ve všech 
čtyřech posledních zápasech a Ho-
lešov již nebude bodovat.

V obou utkáních nastoupili 
hráči Holešova v této sestavě: 
brankář Ondřej Mikeška, v obraně 
Michal Fridrich, Radek nedbal, 
Kamil nepraš a v útoku Michal 
Bartík, Zdeněk Černoch, Jiří Čer-
ný, Majda, Tomáš Müller, Ondřej 
Přikryl, Petr Sovadina, Tomáš Trč-
ka, Kamil Trhlík a aleš Trněný.

Juniorští florbalisté z Holešova. 
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Celostátní finále středních škol ve šplhu 
se uskuteční v tělocvičně holešovské policejní 
školy ve čtvrtek 25. 3. od 16 hodin a v pátek  
26. 3. od 8.30. Vyhlášení výsledků bude 
ve 12.30. Hoši šplhají na laně bez přírazu, 
start je ze sedu, dívky pak šplhají na tyči, 
všichni 4,5 metru. Jako host je pozván svě-
tový rekordman ve šplhu na olympijském 
osmimetrovém laně Aleš Novák z Olomouce. 
Soutěže se zúčastní 11 nejlepších družstev 
středních škol v kategorii chlapců a 12 dívčích 
družstev z celé ČR.

finále škol ve šplhu

ii. LiGa 
8. kolo - MKS Holešov - Znojmo  5:3 - Naši hráči zvládli důležité 
utkání a udělali další krok k záchraně v soutěži. Bodovali: T. Cagašík,  
J. Mudrák, M. Rafaja st., M. Vymětal. Remizovali: M. Dvořák, R. Šudřich.
9. kolo - Zlín B - MKS Holešov   4:4  - Na půdě vedoucího celku vyválčili 
naši hráči cenný bod, který může mít v konečném účtování cenu zlata. 
Bodovali: P. Navrátilík, M. Rafaja st. Remizovali: A. Sojka, M. Dvořák, 
L. Ticháček, M. Rafaja ml.

Regionální soutěž 
8. kolo - Sokol Holešov B - Morkovice B  8:0 - Hráči Morkovic na-
stoupili pouze s pěti hráči a byli domácími po zásluze potrestáni.
9. kolo - MKS Holešov D - Sokol Holešov B  2.5 : 5.5 V městském 
derby zaslouženě zvítězili hráči Sokola. Družstvu MKS se letošní sezona 
příliš nepovedla. (is)

Šachy

Další ročník Josefovského 
turnaje starších pánů v kopané 
se uskutečnil v sobotu 20. března 
ve sportovní hale 1. Základní školy.  
Tento turnaj pořádaný poslancem 
Parlamentu ČR Josefem Smýka-

Josefovský turnaj vyhráli staří páni Holešova

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Aleš Ryška  
z mužstva starých pánů Holešov.

O dramatické situace nebyla na turnaji nouze.

Hráči všech šesti mužstev při vyhlašování vítězů. 

lem a jeho spolupracovníky se stal 
již tradičním sportovním podnikem, 
který na počátku jara láká pravidel-
ně fotbalisty z Holešova i okolních 
obcí. Tentokrát pozvání pořadatelů 
přijali staří páni z Holešova, Tučap, 

Prusinovic, Bystřice pod Hostýnem, 
Žeranovic a mužstvo hrající pod 
hlavičkou Retro baru Holešov. Letos 
pořadatelé okořenili čistě mužský 
turnaj exhibičním utkáním Dívčího 
fotbalového klubu Holešov.

Prvenství v turnaji O pohár po-
slance Smýkala si nakonec odnesli 
staří páni z Holešova, druhá skon-
čila Bystřice pod Hostýnem a třetí 
Retro bar Holešov.    

Text a foto František Sovadina

Mužstvo starých pánů Holešov přebírá ceny za první místo. Vpravo pořadatelé oceňují hráče Retro baru. 
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Valašský FC - SFK ELKO Holešov
0   (0:0)   0

K prvnímu utkání jarní části sezóny zajížděl 
Holešov na umělou trávu do Rožnova pod Rad-
hoštěm. Snahou hráčů bylo získat tři body. Přesto-
že na vyložené šance skončilo utkání jedna ku pěti 
ve prospěch Holešova, v utkání nakonec branka 
nepadla.  Již ve druhé minutě střílel k tyči Chudárek, 
ale brankář byl pozorný. Dobré šance měla obě 
družstva ve 37. a 38. minutě, ale nic z nich nebylo. 

fotbalisté přivezli z Rožnova první jarní bod
První poločas pak byl dohrán v klidu mezi šest-
náctkami. Jedinou vyloženou šanci měli domácí ve  
48. minutě, ale Krejčí vyrazil míč bravurně nad 
bránu. Poté již pouze narůstaly šance Holešova 
na změnu skóre. V 50. minutě se do střely k tyči 
vrhl T. Křenek, ale brankář špičkou kopačky míč 
vytěsnil. V 61. minutě šel sám J. Křenek na bran-
káře Majera, ale ten míč chytil. V 63. minutě chyběl 
Roubalíkovi krok k tomu, aby skóroval. O jede-
náct minut později neproměnil vyloženou šanci  

J. Křenek. Do konce utkání Holešov ještě něko-
likrát zahrozil, ale branky se už diváci nedočkali. 
Utkání řídil dobře rozhodčí Veselský ze Zlína. 
Přihlíželo 100 diváků. 
Holešov: Krejčí - Belza, Odstrčilík, Charuza, 
Vávra - T. Křenek, Sedlařík, Münster, Marek - 
Chudárek, Roubalík. Trenér Malík.
Střídání: 56. min. za Chudárka J. Křenek, 84. 
min. za Roubalíka Uruba. 

(hr)

TJ Holešov - Házená Uničov
36   (13:9)   21

Oddíl házené pokračuje v dob-
rých jarních výsledcích a v dalším 
utkání na domácí půdě si poradil 
s posledním celkem tabulky Házená 
Uničov přesvědčivě 36:21 po polo-
čase 13:9. První čtvrthodina utkání 
byla celkem vyrovnaná. Pak se naši 
střelci zastříleli a stav byl v 15. mi-
nutě 4:3 pro domácí. Do 20. minuty 
Plšek 3 a Balůsek 1 brankou zvýšili 

Házenkáři Holešova jasně přehráli soupeře z uničova
na 8:3, ve 24. minutě byl stav 10:5 
a dá se říci, že bylo rozhodnuto. 
V poločase byl stav 13:9. Druhý po-
ločas byl jednoznačnou záležitostí 
domácích. Ve 45. minutě byl stav 
26:15 a tento rozdíl domácí udr-
želi až do konečného stavu 36:21. 
V brance již nastoupil Luňák, měl 
opět úspěšnost přes 50 % a ten-
tokrát se mu dařilo i střelecky, pro-
měnil 2 sedmimetrové hody a dal 
branku přehozem přes celé hřiště 

a navíc zlikvidoval 4 sedmimetrové 
hody soupeře. V obraně  opět velmi 
dobře zahrál Procházka a prosadil 
se i střelbou se 4 brankami. Je dob-
ré, že se na hřišti objevilo oddílové 
mládí, konkrétně  Uruba, Ustohal 
a Rys. Mladíci nezklamali. V tomto 
kontaktním sportu je nutné se na-
před pořádně „otrkat“ a zbavit se 
přílišného respektu. Brankově opět 
zářil nejlepší střelec II. ligy - seve-
romoravská oblast Tomáš Balůsek 

se 13 brankami a také Plšek se 
Zetíkem. 
Sestava a branky: v brance Luňák 
a dal 3 branky, v poli pak Kasaj, Gahu-
ra, Procházka 4, Uruba, Rys, Ustohal, 
Bábek, Plšek 7, Zetík 9 a Balůsek 
13 branek.  Příští utkání na domácí 
palubovce sehrajeme až 11. dubna 
2010, opět v 10.30 hod. a soupeř 
bude velmi atraktivní - HC  ZUBŘÍ  
juniorka. Těšíme se na vaši návštěvu.

(rj)

O víkendu 13. - 14. března 
2010 proběhl v Holešově již třetí 
ročník jarního semináře naginata-
dó.  Seminář se uskutečnil v pro-
storách VPŠ a SPŠ MV  Holešov 
pod záštitou SKP Aikido Kishintai 
dojo (Holešov) a oddílu Naginata 
Gorenkai (Praha). Touto cestou 
bychom rádi poděkovali vedení 
policejní školy za poskytnutí vyni-
kajícího zázemí. 

Seminář pod vedením  paní 
Hideko Zaitsu (4. dan, Japonsko) 
byl zaměřený na přípravu dvou blí-
žících se mezinárodních akcí - tur-
naje Isabelle D´hose cup v Bruselu 
(Belgie) a mezinárodního semináře 
v  Arnemuiden (Nizozemí), které se 
uskuteční na začátku dubna.

Naginatadó je japonské bo-
jové umění, jež má své kořeny ve 
starých bojových disciplínách. Na-
ginata spolu s mečem a kopím patři 
k nejstarším jednosečným zbraním 
japonských bojových umění. Tuto 

Policejní škola hostila třetí ročník semináře naginatadó
zbraň používali samurajové a jejich 
ženy, pěšáci a buddhističtí mniši v 
boji nejen muže proti muži, ale také 
proti jezdci na koni. Po zavedení 
střelných zbraní v 16. století ustupu-
jí tradiční zbraně do pozadí. Ovšem 
od období Meiji (r. 1868) prožívá 
naginata další rozvoj, kdy se stává 
„výsadou samurajských žen“.

V moderní naginatě se může-
me setkat se dvěma druhy soutěží: 
Shiai-Kyogi (volný zápas v brnění) 
a Engi-Kyogi (soutěž v provádění 
technik - hodnocena je technická 
úroveň páru ve srovnání s druhým 
párem). Samozřejmě jediným cílem 
této disciplíny není pouhé vítězství 
v soutěži. Kromě zlepšení fyzické 
kondice (cvičení komplexně posilu-
je tělo, zlepšuje držení těla, rozvíjí 
zručnost…) přispívá tato disciplína 
také ke kultivaci mysli a ducha. 

V České republice byla nagi-
nata oficiálně představena v roce 
1998 na 4. ročníku Slavnosti Budo 

FK Holešovské holky  - TJ Mrlínek (žáci) 4:1 (0:2)
FC Brno U19 - FK Holešovské holky 1:6 (0:3)

V posledních přípravných zápasech před jarní částí MSLŽ uspěla 
holešovská děvčata s žáky Mrlínku i s prvoligovou juniorkou FC Brno. 
V obou utkáních dominovala především kvalitním přechodem do útočné 
fáze, ve které prokázala také zlepšenou koncovku. 

Po zimní přípravě vykrystalizovala sestava: Tomečková, Vývodová 
- Holcová, Kubíčková, Dvorníková, Hošková - Mrázková, Kovaříková, 
Pavlikovská, Darebníková - Šilhárová, Šebestová. Do jarní soutěže by 
se měly dále zapojit i v pauze nemocné Voždová, Dědková, Dubjáková 
a Červenková. 

V utkání s Mrlínkem se o branky podělily Šilhárová a Kovaříková 
- každá 2 góly, v Brně se prosadily 2x opět Kovaříková, tentokrát s Še-
bestovou, po jedné brance přidaly Šilhárová a Darebníková. 

Do sezony děvčata vstoupí důležitým domácím utkáním se 
Slovanem Ostrava v neděli 28. 3. na hřišti na Střelnici. V tomto 
utkání bude potřeba potvrdit kvalitní výkony ze závěru přípravy, k čemuž 
by měli napomoci i diváci a příznivci, kteří jsou zváni.

(sb)

Příprava fK Holešovské holky 

Bližší informace na: 
www.taborchropyne.wz.cz nebo p. Helis 602 971 581. 

LETNí STANOVÝ TÁBOR  
4. až 17. 7. 2010

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘí
aneb u nás ve škole

Žáci ZŠ praktické Holešov, 
Palackého 437,

Vás srdečně zvou

v úterý 30. března 2010
od 9.30 do 13.00 hodin na

v Praze. Pod vedení pí Hideko 
Zaitsu  se oddíl Naginata Gorenkai 
stal v roce 1999 členem Evropské 
federace naginata (ENF) a Mezi-
národní federace naginata (INF).

Více informací o této zajímavé 
disciplíně naleznete na webových 
stránkách www.naginata.euweb.cz.

(red)
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Žádný strom neroste do nebe - Jan z Rottalu staví zámek 
v Holešově (dokončení)

HISTORICKÁ 
ZAJíMAVOST (seriál)

Čtyřiatřicet čtenářů reagovalo na hádanku z čísla 4/2010 - a všichni 
odpověděli správně. „Hláška je z filmu Ecce Homo Homolka - a říká ji 
babi Homolková (Marie Mottlová),“ napsala nám v e-mailu Jarmila Ve-
čeřová z Holešova - a stává se výherkyní pizzy v Restauraci Kanada. 
Jako druhá byla vylosována Zdeňka Stoklásková z Holešova, která si 
v příštích dnech zajde na pizzu 
do Pizzerie U Letiště.

Za správně vyluštěné SU-
DOKU posíláme volné vstupen-
ky do kina Svět dalším dvěma 
ženám, a to Olze Logajové 
z Holešova a Aleně Bajerové 
z Hulína. Všem vylosovaným 
redakce Holešovska srdečně 
gratuluje!

A teď už pokračujeme 
v nové hádance, která je tra-
dičně postavena na slavných 
filmových hláškách. Jestlipak 
poznáte, ze které úspěšné čes-
ké tragikomedie pochází tyto dvě (samostatné) hlášky a kdo je pronáší? 

„Složenky, vy krávy zelený, nenažraný...!“
---
„Musíte bydlet tak vysoko? Jsem Zubatá z odboru sociální péče. 
Můžu dál?“

Pokud možno správné odpovědi posílejte na adresu: Robert Rohál, 
redakce Holešovsko, 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. RR

Waldemar Matuška a Laďka 
Kozderková v hudební komedii Trhák.

V minulém díle jsme si připomněli, jak Jan 
z Rottalu začal stavět část zámku na biskup-
ských (lenních) pozemcích a po devíti letech 
stavby olomoucký biskup, císařův bratr, Leopold 
1. Habsburský, proti tomu protestoval u císařské 
kanceláře.

Kdyby protest proti Rottalově stavbě vznesl 
kdokoliv jiný, asi by se nic nestalo, mocný ho-

lešovský velmož by si jistě poradil. Navíc byl 
už značně netrpělivý, potřeboval dle dnešního 
slovníku řešit svou bytovou situaci. Dokončo-
val sice současně honosný rottalovský palác 
ve Vídni, pro převážně letní správu svých držav 
ale potřeboval nutně bydlet v Holešově. Zatím 
sice řešil své moravské bydlení tak, že využíval 
napajedelského a kvasického zámku, když ale 
musel být přítomen v Holešově, přebýval pro-
vizorně v kurovické tvrzi nebo později v právě 
dokončované budově holešovského pivovaru, 
který sice měl (a má) podobu hezkého zámečku, 
ale přece jen nebyl dostatečně reprezentativní 
pro tak významného šlechtice.

Stěžovatelem na hole-
šovského pána byl ale císa-
řův bratr. Císařská kancelář 
proto zareagovala překvapivě 
rychle a tvrdě zakázala nejen 
cokoliv dělat (stavět) na man-
ských, biskupských pozem-
cích, ale dokonce i přes ně 
vozit na stavbu materiál. To 
bylo fatální - kancelář hraběte 
Rottala sice stále poníženější-
mi suplikami zdůvodňovala, že 
se tímto opatřením zastaví celá 
stavba, protože panské - alodní 
pozemky kolem zámku jsou 
podmáčené a zamokřené a ne-
lze přes ně dopravovat materiál 
na dokončení stavby, jediná 
přístupová cesta je přes pozemky biskupské, 
císařská kancelář ale najednou byla neoblomná 
a práce na dokončení zámku se zastavily. 

Přízemí (tedy hospodářská a obslužná část) 
a první poschodí (reprezentativní sály tzv. piana 
nobile) byly sice už dokončeny, většina poko-
jů - světnic v patře druhém, které měly sloužit 
k vlastnímu bydlení pána a jeho rodiny, ale ne-
měly stropy - byly otevřeny do krovu. Nakonec se 
podařilo jakžtakž dokončit 6 pokojů ve druhém 

patře těsně u scho-
diště a před rokem 
1670 se Jan z Rottalu 
se svou druhou man-
želkou Annou Marií 
z Lobkovic (původně 
ze Šternberka) do ho-
lešovského zámku 
konečně stěhuje. Ale 
zámek je nedokon-
čený (a zůstane tak 
celkem skoro 60 let) 

a mocný a bohatý velmož zaží-
vá jistě velkou hanbu a ostudu.

Dramatickou a problema-
tickou situaci tehdejší doby 
se podařilo potvrdit i věcným 
nálezem. Při poslední rekon-
strukci zámku objevili památ-
káři v úzké místnosti vedle 
nynější šatny v přízemí zcela 
jasné pozůstatky po průjezdu 
- tato místnost tedy v začát-
cích existence zámku sloužila 
jako vjezd a vstup do zámku. 
Nyní vede nad zámecký příkop 
naproti kostelu sv. Anny, tedy 
vlastně do prázdna, ale v době 
Jana z Rottalu ve spojení s ně-
jakým provizorním mostem 

zřejmě sloužila jako vstup a vjezd do zámku. 
Přes zahradní vstup se díky jeho zamokření 
nedalo do zámku vjíždět s těžšími povozy a sou-
časným hlavním vchodem, který vedl na biskup-
ské pozemky, to bylo úředně zakázáno.

Až prasynovec Jana z Rottalu, náš dobrý 
známý mecenáš a zřejmě mimořádně oblíbený, 
dnes bychom řekli, že asertivní člověk, František 
Antonín z Rottalu už v roce 1717, v roce svého 
nastoupení do čela panství, dokázal pravdě-
podobně svou diplomacií po skoro šedesáti 
letech, že císařská dvorní kancelář označila svá 
původní rozhodnutí za nezákonná a povolila zá-
mek dokončit. František Antonín to ihned využil 
a dal zámku prakticky dnešní podobu. Ale to už 
je jiná kapitola -  aktéři původního sporu byli už 
dávno po smrti, na olomouckém biskupském 
stolci seděl Wolfgang hrabě Schrattenbach 
(1711 - 1738), Rottalův dobrý známý, a blíži-
lo se definitivní vyrovnání holešovských pánů 
s olomouckým biskupstvím.

Karel Bartošek

Hrabě Jan Rottal.


