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Vážení občané, 
žádám Vás tímto o podporu ve druhém kole voleb do Senátu. Chci i nadále 
pracovat pro Holešov a celý region. Děkuji za Váš hlas.

S úctou PaedDr. Zdeněk Janalík,
senátor a starosta města

2. kolo voleb 
do Senátu

se  uskuteční v pátek 22. 
a v sobotu 23. října.

Co vy na to, 
pane starosto?

Jak hodnotíte průběh 
a výsledky voleb? Co vy 
na to, pane starosto?

Chtěl bych poděkovat 
všem zúčastněným subjek-
tům za to, že předvolební 
kampaň byla velmi korektní 
a slušná a že nikdo nikoho 
neurážel. To myslím svědčí 
o solidní politické kultuře 

ve městě.  Tato skutečnost je podle mě odra-
zem velmi konstruktivní práce zastupitelstva 
v posledních čtyřech letech, kdy jsme hledali 
při řešení problémů města shodu napříč poli-
tickými stranami.  

Z mého pohledu si pak velmi vážím důvěry, 
kterou jsem dostal já osobně i Občanská demo-
kratická strana jako celek a budeme se společ-
ně snažit, abychom i v dalších letech udělali co 
možná nejvíce pro další rozvoj města. 

(sov)  

Jaké byly volby?
Občané Holešova ocenili v rámci víken-

dových voleb práci minulého zastupitelstva 
v čele se starostou města Zdeňkem Janalí-
kem. Tak lze interpretovat výsledky víkendo-
vých komunálních voleb v Holešově. Důvěru 
voličů dostali převážně ti lidé a politické strany, 
kteří v minulých čtyřech letech pro město 
pracovali. 

Markantní je především úspěch doposud 
nejsilnější ODS, která dokonce posílila a oproti 
současným pěti mandátům bude mít v zastupi-
telstvu křesel sedm. Tento úspěch znásobuje 
skutečnost, že v celorepublikovém měřítku ODS 
propadla. Lídr kandidátky Zdeněk Janalík obdr-
žel absolutně nejvyšší počet 2 165 hlasů, což 
prakticky znamená, že svůj hlas mu dal téměř 
každý druhý občan, který se voleb zúčastnil.  

Úspěch však zaznamenala i ČSSD. Opro-
ti dosavadním čtyřem 
místům bude mít tato 
strana v dalším vo-
lebním období v hole-
šovském zastupitel-
stvu křesel pět. Čtyři 
mandáty ve volbách 
obhájila KSČM a tři 
křesla zůstávají také 
Koalici pro Holešov 
v čele se současným 

v budově horního obchodu,
pálíme za loňské ceny

• příjem objednávek 
602 619 522

nebo na adrese Přílepy 236,
769 01 Holešov

Pálenice Přílepy

Komunální volby v Holešově vyhrála ODS 
před ČSSD a KSČM

místostarostou Rudolfem Seifertem. Po jednom 
mandátu naopak ztratila KDU-ČSL a Sdruže-
ní nezávislých Holešovska vedené Jarmilou 
Pokornou. 

Z 9 934 voličů zapsaných ve volebních se-
znamech odevzdalo v komunálních volbách svůj 
hlas 4 633 Holešovanů, což je 46,89 procenta.

Volby do Senátu
O víkendu se rovněž konaly volby do jed-

né třetiny Senátu. V kroměřížském obvodu 
postoupili do druhého kola Miloš Malý z ČSSD 
a Zdeněk Janalík z ODS. Druhé kolo voleb se 
uskuteční v pátek 22. a v sobotu 23. října.  

Podrobnosti na str. 6 a 7

STOLETÁ VOLIČKA. Nejstarší občanka Hole-
šova Marie Mičková, rozená Jelínková, přišla 
volit v doprovodu své dcery, vnučky a pravnuč-
ky do volební místnosti ve Střední odborné škole 
v Pivovarské ulici. Marie Mičková se narodila 
ve Vídni 21. 11. 1910.   
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám jménem České strany 
sociálně demokratické, ale i jménem svým, 
upřímně poděkovali  za důvěru a podporu, které 
se nám dostalo při volbách do Zastupitelstva 
města Holešova a Senátu PČR. Velmi si toho 
vážíme.

Chceme ubezpečit i ty, kteří nevolili zástup-
ce z řad kandidátky ČSSD do orgánů města, že učiníme vše pro kvalitní 
a trvalý rozvoj města, spokojený život občanů Holešova a jeho místních 
částí. Že v maximální míře budeme prosazovat naplňování  obsahu 
volebního programu ČSSD v Holešově na další čtyři roky i s výhledem 
na delší období. Věříme, že Vaši důvěru nezklameme.

Těšíme se na spolupráci s občany města Holešova, jeho míst-
ních částí, ale i občany mikroregionu Holešovsko. Ještě jednou - díky 
za důvěru.

S úctou 
Zastupitelé města Holešova, zvolení za ČSSD: Smýkal Josef,  
Urban Ludvík, Chmelař Jaroslav, Ságnerová Svatava, Liška Libor

Poděkování

Vážení spoluobčané, 
tento pátek a sobotu proběhne druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu 
ČR. Jedním z kandidujících je i Holešovan, stávající senátor a starosta 
města PaedDr. Zdeněk Janalík. Volby do Senátu jsou velmi významné, 
nejen protože ovlivní složení této „komory“ Parlamentu a jeho funkci 
v dalším období, ale také z důvodu, že máme možnost podpořit občana 
našeho města a regionu. 

Z výše uvedených důvodů za sebe i Koalici pro Holešov si Vás dovoluji 
vyzvat, abyste si našli o tomto víkendu chvilku, do volebních místností zašli 
a podpořili pana Zdeňka Janalíka. Jedná se o pracovitého člověka, který 
může pro naše město a region, ale i jednotlivé občany, v této vysoké funkci 
mnohé udělat a Holešovu zvýšit prestiž a prospět v nemálo oblastech. 

Děkuji za zvážení tohoto doporučení a účast ve druhém kole senát-
ních voleb.

S úctou
Rudolf Seifert

Podpora panu Zdeňku Janalíkovi

Občanská demokratická strana v Holešově tímto srdečně děkuje 
všem občanům za podporu při komunálních volbách do městského 
zastupitelstva. Nesmírně si této důvěry vážíme a věříme, že naše práce 
přispěje k dalšímu rozvoji města.

PaedDr. Zdeněk Janalík, lídr kandidátky ODS  

Poděkování ODS

Výstavu pořádanou hned na začátku měsíce října nazvali zahrád-
káři „Klobouk dolů“ a to v letošním roce plném výkyvů počasí, množství 
chorob a škůdců bylo skutečně výstižné. Proto smekáme před každým, 
komu se podařilo vypěstovat ovoce a zeleninu a donést je na výstavu. 
Tentokrát se kromě několika holešovských zahrádkářů prezentovali 
i zahrádkáři z Dobrotic a Prusinovic. Doplněním výstavy byly krásné 
dřevěné plastiky od pana Jaroslava  Stokláska a  vyzdobené klobouky. 
Nechyběl tady ani úl se živými včelkami a včelařské produkty jako med, 
medovina, perníčky aj. 

O tom, že se výstava líbila, svědčí i zápisy od návštěvníků ze 
Slušovic, Morkovic, Žlutavy, Hulína, Bystřice a dalších vzdálených míst 
v našem kraji. V pátek byl sál naplněný dětmi ze všech holešovských 
základních škol, v sobotu a v neděli pak patřil všem ostatním hostům. 
Celkem zhlédlo tuto výstavu přes 500 lidí.

Vlasta Čablová

Ohlédnutí za výstavou zahrádkářů

Na výstavě se vystřídali návštěvníci všech věkových kategorií. 

PRODÁM dvouměsíční štěňata (belgický ovčák s německým ovčá-
kem) bez PP, očkovaná, odčervená, odběr možný od 15. 11. 2010. CENA 
1.000 Kč. Tel.: 602 507 993.

DÁRCE KRVE. Padesát bezplatných odběrů krve má za sebou 
Jan Kolář z Holešova. Při této příležitosti mu v září udělila Rada města 
Holešova Pamětní list v deskách. Představitelé radnice mu pak předali 
věcné dary. 

(frs)

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám tímto, voličům Koalice pro Hole-
šov, poděkovat za projevenou důvěru a podporu 
v letošních komunálních volbách. Je to pro nás 
- všechny kandidáty, nejen ty zvolené do zastu-
pitelstva města, ale i ostatní, jež budou pracovat 
v různých komisích a výborech - velmi zavazující, 
ale také podnětné. Tak významná podpora v kon-
kurenci „velkých“ stran nás zavazuje hájit Vaše 
potřeby (ať v případné koalici, či opozici) a vést 

naše město k dalšímu postupnému a neustávajícímu rozkvětu ve všech 
oblastech i zkvalitňování společenského a kulturního života. Jak jsme 
již několikrát uvedli, chápeme účast v zastupitelstvu města jako službu 
a je pro nás velmi důležité udržení pozitivního společenského klimatu, 
rozvoj občanské společnosti a v neposlední řadě ochrana okolního pro-
středí a kulturních tradic a dědictví.  Je velice dobře, že jste se zúčastnili 
říjnových voleb a vyjádřili svými hlasy své přesvědčení. 

Srdečně děkuji a těším se na setkávání s Vámi.
Rudolf Seifert

Poděkování za podporu Koalice 
pro Holešov

Od 1. října 2010 došlo k přemístění poslanecké kanceláře poslance 
PSP ČR Josefa Smýkala z Kroměříže (Kovářská ulice) do Holešova. 
Nová adresa regionální poslanecké kanceláře: Masarykova 631, 769 01 
Holešov, tel.: 573 398 910, http://www.josefsmykal.cz.
Asistent: Ing. Martin Knápek, 736/534 791, martin.knapek@centrum.cz

Oznámení o přemístění poslanecké 
kanceláře
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Poslední schůze holešovského zastupitel-
stva v tomto volebním období se konala ve čtvr-
tek 14. října. Zastupitelé schválili ještě několik 
posledních usnesení a zbytek jednání se nesl 
ve slavnostním duchu. Starosta města Zdeněk 
Janalík poděkoval svým kolegům za velmi dobrou 
spolupráci a ocenil konstruktivní atmosféru za-
stupitelstva v průběhu celého volebního období.  
Zastupitel a radní Josef Jakubčík se veřejně 
rozloučil se svými kolegy. Jako jediný z celého 
zastupitelstva již totiž v letošních komunálních 
volbách nekandidoval.  

Zastupitelé pak poděkovali starostovi za jeho 
kvalitní práci v čele města a jeho zásluhy ocenili 
potleskem. Na závěr jednání obdrželi všichni za-
stupitelé Pamětní list v deskách. V pátek a v sobo-
tu si pak občané města zvolili nové zastupitelstvo. 
Podrobnosti přinášíme na jiném místě.

 (sov)

Zastupitelstvo je mrtvé, ať žije zastupitelstvo

Společná fotografie členů právě končícího zastupitelstva. 

Vážení občané, děkujeme vám tímto za vaše 
hlasy v komunálních volbách. Ceníme si vaší dů-
věry a v následujících letech budeme prosazovat 
volební program při dalším rozvoji města.  

Josef Bartošek, předseda KDU-ČSL

Moc děkuji všem, kteří v těchto volbách 
podpořili kandidaturu volební strany Sdružení 
nezávislých Holešovska. Vaší přízně si nesmír-
ně vážíme. Rovněž pak blahopřeji ke zvolení 
těm, kteří se na základě stávajících voleb stali 
členy Zastupitelstva města Holešova.

JUDr. Jarmila Pokorná, SNH

Poděkování KDU-ČSL

Holešov (frs) - Občané Holešova potvrdili, že 
byli s prací dosavadního zastupitelstva vcelku spo-
kojeni. Ve volbách poslali do nového zastupitelstva 
20 ze 23 původních zastupitelů. V novém zastupi-
telském sboru bude chybět pouze Josef Jakubčík 
(ODS), který už ve volbách nekandidoval, Jarmila 
Víznerová - ta však figurovala až na 17. místě kan-
didátky Sdružení nezávislých Holešovska - a Voj-
těch Jurčík z KDU-ČSL. Nově pak v zastupitelstvu 
zasednou Luděk Hradil a Renata Lochmanová 
z ODS a Svatava Ságnerová z ČSSD. 

V Holešově Občanská demokratická stra-
na triumfovala, v celostátním měřítku však 
nejsou volební výsledky pro tuto vládní stranu 
vůbec lichotivé. Předseda ODS Petr Nečas 
konstatoval, že se nehlasovalo o ODS jako 
celku, ale o důvěryhodnosti jejích jednotlivých 
komunálních představitelů. Podle něj voliči 
ukázali, že za značku ODS se nelze schová-
vat. V Holešově lze interpretovat jeho slova 
obráceně. Značka ODS se tak trochu schovala 
za důvěryhodného člověka v čele kandidátky.  

František Sovadina

Zastupitelstvo se příliš 
nezměnilo

Schovaná značka ODS
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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

Tradičního Považskobystrického jarmarku, 
který začal v pátek 24. září, se zúčastnili i zástupci 
Holešova. Do partnerského města v údolí Váhu se 
vydali zástupce starosty Rudolf Seifert, tajemník 
města František Fuit a pracovník městské památ-
kové péče Karel Bartošek. Na jarmarku v centru 
města měli svůj stánek členové holešovského 
klubu řemesel, který v Považské Bystrici zastu-
povaly Lenka Bartošková, Barbora Vinklerová, 

Holešovská reprezentace na Považskobystrickém jarmarku
Lucie Zicháčková a Pavlína Drábková. Výsledky 
práce dovedných rukou z Holešovska byly pre-
zentovány také na společné výstavě řemeslných 
výrobků ve výstavní síni kulturního centra města.   
V rámci kulturního programu vystoupily v Považ-
ské Bystrici také členky souboru Moravské děti. 
Touto akcí vyvrcholil dvouletý cyklus Přeshraniční 
spolupráce - Návrat ke karpatským tradicím, pod-
porovaný fondy Evropské unie, v rámci kterého 

se pod vedením PX Centra Považská Bystrica 
a zejména jeho obětavé ředitelky paní Kardošové 
podařilo navázat a rozvinout mimořádně početné 
a srdečné kontakty a přátelství mezi občany 
a občanskými sdruženími našich partnerských 
měst, a povýšit tak tradiční spolupráci mezi nimi 
na opravdu neformální a přínosnou úroveň.

Text a foto František Sovadina

Holešovský klub řemesel se prezentoval v prodejním stánku i na společné výstavě v kulturním centru. 

Příjemnou atmosféru jarmarku dokreslovaly desítky stánků s tradičními 
slovenskými specialitami i nádherné počasí babího léta.

Hosty z družebních měst Holešova a Rožnova pod Radhoštěm přijal 
na radnici primátor Považské Bystrice Miroslav Adame.  

VLASOVÉ STUDIO MARTINA STAŇKOVÁ
Dámské, pánské a dětské kadeřnictví, moderní střihy, barvení, melíry, 

barvení řas a obočí, svatební poradenství a společenské účesy.
Nám. Dr. E. Beneše č. 16 (první patro, vedle Informačního centra)

Tel.: 736 760 661
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Charita Holešov vyhla-
šuje opět po půl roce huma-
nitární sbírku šatstva, která 
proběhne ve dnech   1. 11. - 
4. 11. 2010  v době od 8.00 
- 16.00 hod. v prostorách 
Českého zahrádkářské-
ho svazu na Dlažánkách 
v Holešově.

Pokud Vám tedy v šatnících leží odlože-
né šatstvo a boty všech věkových kategorií, 
hračky, knihy, lůžkoviny, ručníky, záclony, tašky 
a kabelky, deky nebo spací pytle a rádi bys-
te je darovali sociálně potřebným občanům, 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA
budou zde v tomto termínu čekat příjemné  
a usměvavé dobrovolnice, které příspěvky pře-
vezmou.

Budeme rádi za každý Váš příspěvek ať 
už věcný, nebo finanční, kterým pomůžete 
pokrýt náklady spojené s odvozem šatstva do 
Diakonie Broumov, kde je vše tříděno osobami 
těžko uplatnitelnými na trhu práce.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete 
kontaktovat osobní návštěvou nebo telefonicky 
na číslech Charity Holešov: 573 398 468, popř. 
737 484 565.

Gabriela Botosová, Dis.
Charita Holešov

Sbor dobrovolných hasičů 
Holešov pořádá 

v sobotu 23. 10. 2010

SBĚR ŽELEZNÉHO 
ŠROTU

Železné harampádí 
stačí nachystat k nej-
bližší komunikaci.
Pokud tak nelze učinit 
kvůli váze nebo jiným 
důvodům, hasiči Vám 
rádi pomohou.

Případné dotazy volejte na tel.: 776 664 317, 
nebo na e-mail: jednotka@hasici-holesov.cz

Upozorňujeme spoluobčany, 
že se nejedná o sběr komunálního 

ani nebezpečného odpadu.
Provozovna: Samostatnost 1348
Tel.: 739 280 573, 776 390 400

PALUBKY
tloušťka:

15 mm od 133,- m2

19 mm od 155,- m2

střešní latě 
impregnované

stavební desky 
ostrohranné

fa: Milan Kužela
Tel. 777 951 488, 

605 922 985.
www.mk-palubky.cz.

prodej: 
areál INTEA SERVICE

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma. 

Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

• Kuchyňské linky na míru
• Vestavný nábytek
• Kancelářský nábytek
• Bytové doplňky
  (spotřebiče, židle, matrace)

Termíny slavností Dne díkůvzdání v Hole-
šově. Sobota 23. 10. 2010 ve 14.00 hod. (kon-
cert souboru Corda Magico). Církev adventistů 
s.d. nám. F. X. Richtera 1212, Holešov. Neděle  
24. 10. 2010 v 9.30 hod. římsko-katolická 
farnost - kostel Nanebevzetí Panny Marie Hole-
šov. Neděle 24. 10. 2010 v 9.30 hod. - Jednota 
bratrská Holešov.
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1. Občanská demokratická strana  28,03 %  7 mandátů  
2. Česká strana sociálně demokratická  20,57 %  5 mandátů 
3. Komunistická strana Čech a Moravy  15,24 %  4 mandáty  
4. „Koalice pro Holešov“   14,03 %  3 mandáty 
5.  Sdruž. nezávislých Holešovska  11,32 %  2 mandáty
6. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 9,45 % 2 mandáty 
7. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  1,71 %  0 mandátů 
8. Suverenita - blok J. Bobošíkové  1,13 %  0 mandátů  

Podrobné výsledky na stránce www.volby.cz

Pořadí stran v komunálních volbách

1. Malý Miloš Mgr. - ČSSD  10 315 25,04 * 
2. Janalík Zdeněk PaedDr. - ODS   9 586   23,27 *  
3. Pánek Zdeněk Mgr. - KDU-ČSL BEZPP  6 472  15,71    
4. Mergenthalová Lenka MUDr. - TOP 09+STAN  4 306   10,45  
5. Adamík Jaroslav Ing. - KSČM 4 202 10,20  
6. Dokoupilová Zdeňka Ing. - SZ 2 684 6,51
7. Dohnal Pavel Ing. Moravané - 1 738 4,22  
8. Hoza Ignác Prof. Ing. CSc. Dr.h.c. - VV BEZPP 1 149 2,79  
9. Nečas Lubomír MUDr. - SPOZ 729 1,77  

Senátní volby 1. kolo
(za jménem je počet absolutních hlasů a počet hlasů v procentech, 
* postupující kandidát)

Výsledky komunálních voleb do městského zastupitelstva v Holešově

(za jménem je uveden počet absolutních hlasů, počet hlasů v procentech, pořadí zvolených/pořadí náhradníka, *zastupitelský mandát)

Občanská demokratická strana
 1 Janalík Zdeněk PaedDr. 2 165 8,18 1 *
 2 Hradilová Gabriela 1 248 4,71 5 *
 3 Hradil Luděk 1 251 4,73 6 *
 4 Joklová Ludmila MUDr. 1 318 4,98 4 *
 5 Svoboda Pavel 1 338 5,05 2 *
 6 Lochmanová Renata 1 187 4,48 7 *
 7 Strnad Miroslav Ing. 1 330 5,02 3 *
 8 Sedlář Eduard 1 157 4,37 1 -
 9 Jakubčíková Jaroslava Mgr. 1 160 4,38 2 -
 10 Zachovalová Kateřina 1 109 4,19 3 -
 11 Kotas Ivan 1 138 4,30 4 -
 12 Konvalinková Drahomíra Mgr. 1 208 4,56 5 -
 13 Urban Rostislav Ing. 1 095 4,14 6 -
 14 Kuchař Zdeněk 1 102 4,16 7 -
 15 Vlasatík Milan 1 070 4,04 8 -
 16 Škubal Josef 1 023 3,86 9 -
 17 Roubalík Milan 1 124 4,25 10 -
 18 Řihák Stanislav 963 3,64 11 -
 19 Vaculík Michal 933 3,52 12 -
 20 Jánová Monika 936 3,53 13 -
 21 Rohálová Jana 1 011 3,82 14 -
 22 Zavadil Ladislav 828 3,13 15 -
 23 Tupý Dušan 752 2,84 16 -

Česká strana sociálně demokratická
 1 Urban Ludvík Ing. 1 124 5,79 2 *
 2 Chmelař Jaroslav Bc. 1 024 5,27 3 *
 3 Liška Libor 971 5,00 5 *
 4 Krkavec Pavel 885 4,55 2 -
 5 Hradilová Jiřina 936 4,82 1 -
 6 Smýkal Josef 1 167 6,01 1 *
 7 Šípek Jiří 865 4,45 3 -
 8 Štěpánková Renata 820 4,22 4 -
 9 Ságnerová Svatava Mgr. 1 008 5,19 4 *
 10 Javořík David 849 4,37 5 -
 11 Dvořáková Iveta Bc. 879 4,52 6 -
12 Šafařík Petr 827 4,26 7 -
13 Kejval Jan Mgr. 837 4,31 8 -
 14 Knápek Martin Ing. 795 4,09 9 -
15 Kamarád Libor JUDr. 816 4,20 10 -
16 Podzemná Jana 761 3,92 11 -
17 Vejvoda Petr Ing. 725 3,73 12 -
18 Javoříková Marie 802 4,13 13 -
19 Sedlář Josef 739 3,80 14 -
20 Bazalková Jarmila 685 3,52 15 -
21 Spáčilová Zita 669 3,44 16 -
22 Doležal Martin 636 3,27 17 -
23 Krompolc Zdeněk 590 3,03 18 -

Komunistická strana Čech a Moravy 
 1 Štaudnerová Ludmila 963 6,69 1 *
 2 Hlobil Zdeněk 793 5,51 4 *
 3 Zacharová Božena 733 5,09 1 -
 4 Manďák Ivan MUDr. 813 5,65 3 *
 5 Kovář Miroslav JUDr. CSc. 672 4,67 2 -
 6 Bláha Josef 611 4,24 3 -
 7 Čajková Jaromíra 898 6,24 2 *
 8 Bubela Milan 674 4,68 4 -
 9 Olejník Radim 599 4,16 5 -
 10 Tureček Ludvík RSDr. 574 3,99 6 -
 11 Sklenář Dušan 615 4,27 7 -
 12 Manínský Miroslav 576 4,00 8 -
 13 Bystřická Anna 543 3,77 9 -
 14 Pacourek Petr 564 3,92 10 -
 15 Nedorostek Karel 564 3,92 11 -
 16 Černá Eva 548 3,81 12 -
 17 Pašuthová Věra 561 3,90 13 -
 18 Šošolík Vlastimil 518 3,60 14 -
 19 Žáčková Jiřina 527 3,66 15 -
 20 Lapáčková Ladislava 511 3,55 16 -
 21 Běčák Jaroslav 541 3,76 17 -
 22 Kolomazník Jiří 505 3,51 18 -
 23 Vrtělka Josef 479 3,33 19 -

Koalice pro Holešov
 1 Seifert Rudolf Mgr. 1 236 9,33 1 *
 2 Bozděchová Ivana Mgr. 785 5,93 3 *
 3 Stavěl Jan MUDr. 775 5,85 1 -
 4 Slovenčíková Jana Bc. 930 7,02 2 *
 5 Šneidr Jakub Bc. 755 5,70 2 -
 6 Juráňová Renata Mgr. 594 4,48 3 -
 7 Hyánek Roman 518 3,91 4 -
 8 Šťastná Jana Ing. 485 3,66 5 -
 9 Olšák Jiří Bc. 446 3,36 6 -
10 Holčáková Gabriela 452 3,41 7 -
11  Šenkyřík Petr 616 4,65 8 -
12 Vávrová Ivona Mgr. 547 4,13 9 -
13 Reimer Aleš Mgr. 494 3,73 10 -
14 Vyhlídalová Monika Mgr. 507 3,83 11 -
15 Dědič Lubomír 463 3,49 12 -
16 Kadlecová Zdena MUDr. 599 4,52 13 -
17 Leško Jakub 499 3,77 14 -
18 Jandová Helena Mgr. 457 3,45 15 -
19 Olšina Miroslav 551 4,16 16 -
20 Kurečková Alena 363 2,74 17 -
21 Šando Martin MVDr. 446 3,36 18 -
22 Winklerová Barbora Ing. 383 2,89 19 -
23 Telecký David 335 2,53 20 -



7

hole‰ovsko 19/2010

Sdružení nezávislých Holešovska
 1 Pokorná Jarmila JUDr. 1 083 10,13 1 *
 2 Kunc Miroslav 711 6,65 2 *
 3 Dúbravčíková Lenka MUDr. 680 6,36 1 -
 4 Veverka Tomáš Ing. 509 4,76 5 -
 5 Tomšů Jaromír Ing. 528 4,94 4 -
 6 Růžičková Jarmila Mgr. 538 5,03 3 -
 7 Študent Vítězslav Ing. 370 3,46 6 -
 8 Zapletal Radek 421 3,94 7 -
 9 Janišová Věra 384 3,59 8 -
 10 Horák Kamil PhDr. Mgr. etMgr. Bc. 389 3,64 9 -
 11 Pacíková Lenka 445 4,16 10 -
 12 Ohlídal Vratislav Ing. 346 3,23 11 -
 13 Křepelková Soňa 320 2,99 12 -
 14 Hublík Miroslav 376 3,51 13 -
 15 Přívarová Eva 443 4,14 14 -
 16 Mikšovič Petr Ing. 362 3,38 15 -
 17 Viznerová Jarmila 614 5,74 2 -
 18 Bačík Marek Bc. 348 3,25 16 -
 19 Jančíková Ilona Mgr. 389 3,64 17 -
 20 Beňa Miroslav 410 3,83 18 -
 21 Billová Nelly 362 3,38 19 -
 22 Hradil Vlastimil 359 3,36 20 -
 23 Bartošek Lubomír JUDr. 295 2,76 21 - 

Křesťanská a demokratická unie - 
Československá strana lidová (KDU-ČSL)
 1 Jurčík Vojtěch 552 6,18 1 -
 2 Bartošek Josef 662 7,41 2 *
 3 Karhan Pavel Ing. 894 10,01 1 *
 4 Miklík Zbyněk MVDr. 539 6,03 2 -
 5 Šimečková Sylvia 395 4,42 4 -
 6 Habrová Markéta 373 4,17 5 -
 7 Bílková Petra MUDr. 356 3,98 6 -
 8 Chodníčková Jana Mgr. 318 3,56 7 -
 9 Olejník Jiří Ing. 305 3,41 8 -
 10 Trhlíková Ludmila Mgr. 381 4,26 9 -
 11 Rafaja František Ing. 440 4,93 3 -
12 Loučková Marie Mgr. 344 3,85 10 -
13 Pospíšilová Renata Bc. 319 3,57 11 -
14 Loučka Karel 366 4,10 12 -
15 Pospíšilík Josef Ing. Mgr. 319 3,57 13 -
16 Machálková Milena Mgr. 326 3,65 14 -
17 Vyňuchal Ladislav 383 4,29 15 -
18 Pilař Jaromír 295 3,30 16 -
19 Adámek Roman Ing. 302 3,38 17 -
20 Oral Radoslav 263 2,94 18 -
21 Ponížil František 299 3,35 19 -
22 Svoboda Miroslav 250 2,80 20 -
23 Kohoutová Marta 243 2,72 21 -

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
 1 Kuchárová Lenka 43 6,12
 2 Marcin Tomáš Bc. 75 10,68
 4 Prusenovský Jan 58 8,26
 5 Hanzlík Roman 54 7,69
 6 Matyášová Alena 28 3,98
 7 Gross Otto 234 33,33
 8  Večerka Břetislav 42 5,98
 9 Kolařík Jiří 51 7,26
10 Valenta Jaroslav Ing. 69 9,82
11 Vlček Josef 48 6,83

S nadcházejícím podzimem už můžeme 
konstatovat, že se letos podařilo udělat další 
malý krůček k tomu, aby zámecká zahrada byla 
opravdu zahradou. Letničky z přímého výsevu 
dokázaly na čtyřech záhonech mezi travnatými 
plochami na parteru vytvořit nádherný barevný 
kvetoucí koberec.  

Metoda přímého výsevu letniček byla 
zvolena především pro velmi nízké náklady 
na založení záhonu.  Klasická výsadba i těch 
nejlevnějších předpěstovaných květin vyná-
sobená plochou záhonů se rovná částce v 
řádu několika desítek tisíc jen za materiál, 

První letničková sezóna v zámecké zahradě
které jsme radši použili na bezpečnostní ořez 
stromů v areálu.  Z počátku byla hodně pa-
trná nevýhoda této metody, která spočívá v 
pozdější době nástupu kvetení a zranitelnos-
ti založeného záhonu.  Jarní deštivé počasí 
zpozdilo výsev o 14 dní. Přesto se dostavil 
výborný výsledek a bylo se v hlavní sezóně na 
co dívat! Žlutooranžová kompozice postupně 
nakvétajících druhů letniček sice nemá formu 
původních broderiových záhonů typických pro 
pravidelnou barokní zahradu, ale vrací do naší 
zámecké zahrady barvu a krásu květů, která 
tam bezesporu chyběla. 

A co dál? Letničky přidáme i do dlouhých 
úzkých záhonů v hlavní ose, ale především bu-
deme řezat a řezat. Přerostlým habrům vrátíme 
původní formu tvarovaného stromořadí a celou 
zahradu prosvětlíme. O dochované kompozici 
barokní zahrady nestačí pouze vědět, měla by 
být především vidět!  A pak začneme věci na-
zývat pravými jmény, když do Růžové zahrady 
dosadíme růže…

Ing. Pavla Pšejová
referent odboru životního prostředí

Městský úřad Holešov

Suverenita - blok Jany Bobošíkové, 
strana zdravého rozumu
 1 Lukešová Lenka 80 14,36
 2 Kunkelová Jiřina 44 7,89
 3 Kašpar Alois 47 8,43
 4 Waldová Šárka 34 6,10
 5 Šudřichová Kateřina 47 8,43
 6 Wagnerová Anna 33 5,92
 7 Dostálová Veronika 39 7,00
 8 Hyánková Věra 57 10,23
 9 Petřivalská Jarmila 39 7,00
 10 Nesvadbová Petra 56 10,05
 11 Barotová Zdeňka 35 6,28
 12 Petřivalský Vítězslav 46 8,25
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Pokusu o světový rekord se účastní i holešovská škola

Adaptační kurz pro 6. ročník

Pobyt ve „Výzkumném ústavu 
neznámých planet“

Společnost EKO-KOM a.s. po-
řádá pokus o světový rekord, který 
by měl podpořit ekologické myšlení 
občanů a posílit správné nakládání 
s odpady. Jedná se o největší galerii 

znaků měst a obcí ČR vyrobených 
z odpadových materiálů.

 Rekordní pokus koordinuje 
a řídí pelhřimovská agentura Dobrý 
den. K rekordu je přihlášeno již více 

než 500 škol z celé republiky, jejichž 
seznam stejně jako mnoho dalších 
podrobností o pokusu najdete 
na www.znakymest.cz. K tomuto 
rekordnímu pokusu se přihlásila 
také naše škola - 1. Základní škola 
Holešov.

Žáci 7. ročníku pod vedením 
paní učitelky Heleny Dohnálkové 
se po výzvě pelhřimovské agentury 
Dobrý den pustili ve výtvarné výcho-
vě do díla. Znak našeho města je 
dobře známý. Je ztvárněn dlažeb-
ními kostkami na náměstí, vyskytuje 
se na významných budovách města 
a mimo jiné zdobí dveře hlavního 
vchodu do naší  školy. Důležité bylo 
zvolit správný materiál, aby splňoval 
podmínky agentury pro zhotovení 
znaku. Odpadového materiálu je cel-
kem hodně, ale nejvhodnější se re-
alizačnímu týmu jevila víčka od PET 
lahví kombinovaná se zbytky igeli-
tového pytle a černého papíru. Paní 
učitelka rozdělila žákům role kresličů, 
třídičů, lepičů. Žáci se s chutí pustili 
do práce, moc se jim líbila a jak se 

dílo povedlo, můžete posoudit sami 
na fotografii nebo se příležitostně 
zastavte u nás ve škole. 

Fotografie znaku našeho 
města bude ke zhlédnutí také 
na výše uvedené webové adrese 
a spolu s dalšími školami, které se 
na vytvoření rekordu podílejí, bude 
galerie znaků zapsána do České 
knihy rekordů. A ty nejhezčí mohou 
zhlédnout 13. ledna 2011 návštěv-
níci veletrhu GO a Regiontour 2011 
v Brně na výstavišti. Budeme patřit 
mezi ně?

Mgr. Jarmila Hanáčková

Přechodem na druhý stupeň 
nastává ve školním životě dětí mnoho 
změn, na které je třeba se připravit, 
aby byl co nejsnazší. Vydali jsme se 
proto na tři dny na Rusavu do pen-
zionu Oneness, abychom se více 
poznali. Pomáhali nám při tom vy-
datně paní učitelka Pavla Kapavíková 
a především nadšenci z holešovské-
ho občanského sdružení Skřítek, kteří 
celý pobyt programově zajišťovali. 

Hlavním tématem bylo obje-
vení nové planety 6A. Den jsme 
zahájili již ve škole, kde pracovníci 
Výzkumného ústavu neznámých 
planet s námi provedli řadu nároč-
ných testů a zjistili, že jsme schopni 
se výzkumu zúčastnit. Autobusem 
jsme se přesunuli na Rusavu a ab-
solvovali zhruba tříkilometrový po-
chod do místa pobytu spojený se 
seznamovacími hrami. Škála her 
a aktivit celého pobytu, vlastně vě-
deckých vesmírných experimentů, 

zahrnovala činnosti pohybové, tvůrčí 
i přemýšlecí. Ukázala sílu celé třídy 
ve schopnosti spolupracovat mezi 
sebou navzájem. Nikomu nevadilo 
ani proměnlivé počasí, když jsme 
jednu z her absolvovali v lese za mír-
ného pršení. Ocenili jsme i noční hru 
spojenou s neplánovaným potápě-
ním výzkumnice Marušky v místním 
jezírku s leknínem a zlatou rybkou. 

Když jsme v pátek opouštěli 
výzkumný ústav, měl jsem jako třídní 
učitel velmi dobrý pocit a doufám 
jen, že byl vzájemný. Umocnil se 
i při posledním „testu“ - pěším po-
chodu z Rusavy do Holešova, kdy 
celá třída zvládla celkem bez problé-
mů zhruba 14 km cesty za příjem-
ného počasí. V pondělí byli všichni 
výzkumníci zase ve škole, a mohli 
jsme tak zahájit novou kapitolu jejich 
i mého života. 

Mgr. Martin Krčál, 
třídní učitel 6.A

V úterý 5. října 2010 se děti ze školní družiny 1. Základní školy Holešov 
byly podívat do nového FITNESS centra, které se nachází na sídlišti Novosady 
v budově Jednoty. Protože pohybu není nikdy dost, děti si vyzkoušely rotope-
dy, běžecký pás, steppery, činky a jiné trenažéry. Celou dobu nás prováděla 
majitelka paní Jana Petreková, která nám  předvedla, jak se na každém stroji 
cvičí. Takže rodiče, až nebudete vědět kudy z nudy, můžete posilovnu navštívit 
i se svými dětmi, jelikož je tady také dětský koutek. Na závěr naší návštěvy 
jsme dostali dobrou „hopsinkovou šťávu“.

Dagmar Nevřalová, vychovatelka v Holešově

Trochu pohybu neuškodí

Žáci 6. ročníků začínali nový školní rok trochu netra-
dičně. Spolu se svými učiteli se vydali na tři dny do Vý-
zkumného střediska neznámých planet se základnou 
na chatě Oneness, Rusava. Tento adaptační kurz měl 
za cíl především poznání a sjednocení kolektivů. Celým 
pobytem se prolínalo téma zkoumání „vesmíru“ - tedy 
světa kolem nás, a objevování „nové planety“ - tedy třídy 
6. A a třídy 6. B. Tři dny se někomu mohou zdát příliš 
krátké pro tak nelehký úkol. Bezpočet zážitků, dojmů 
a vzpomínek na všechny hry a aktivity však rozhodně 
mluví o opaku. Kurz nejenže nám pomohl důkladněji se 
vzájemně poznat, ale především zajímavým a neotřelým 
způsobem nastartoval novou spolupráci mezi třídami 
a jejich třídními učiteli. Naše velké díky tak směřujeme 
ke všem členům občanského sdružení Skřítek, o.s., kteří 
se na přípravě i realizaci celé akce podíleli. 

Mgr. Andrea Macíková Adaptační kurz pro šestý ročník na Rusavě.
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Holešovské Gymnázium L. 
Jaroše se stalo v pátek 17. září ja-
zykovým centrem regionu. V učeb-
nách školy se konal již třetí ročník 
Evropského dne jazyků, který 
gymnázium pořádá ve spolupráci 
s Eurocentrem Zlín. Ukázkových 
seminářů a workshopů vedených 
v němčině, angličtině a francouz-
štině se zúčastnili nejen studenti 
z pořádajícího ústavu, ale i žáci 
základních škol z okolních měst. 

Zhruba pětistovka poslucha-
čů měla možnost setkat se nejen 
s tuzemskými jazykovými lektory, 
ale také s několika rodilými mluv-
čími, kteří působí v České republi-
ce. O historii Austrálie, její kultuře 
a životním stylu tak například vy-
právěl Australan Dean Catchpole, 
který momentálně učí na Univer-
zitě Tomáše Bati (UTB). Půvabná 
Francouzka Aurelie Stettler zase 

Gymnázium se opět stalo centrem jazykové výuky

posluchačům představila region 
v okolí jihofrancouzského města 
Montpellier.       

Seminář na využití dramatic-
ké výchovy ve výuce anglického 
jazyka vedl rodilý mluvčí a zaměst-
nanec holešovského gymnázia Jo-
nathan Blowers. Atraktivní pro řadu 
studentů byla i ukázková hodina 
matematiky. Lektor Karel Pohaněl  

z  Gymnázia Hejčín studentům vylo-
žil Sinovu větu v anglickém jazyce. 
V dalších hodinách zase vyučující 
využívali zábavné formy kvízů a ji-
ných interaktivních a zábavných 
technik, a to nejen pro pokročilé 
studenty, ale i pro začátečníky.

Jednotlivé semináře vedli vět-
šinou vyučující z pořádající školy, 
ale také z Gymnázia Hejčín v Olo-

mouci či lektoři UTB. Role před-
nášejících se ale ujali i samotní 
žáci, případně studenti z vysokých 
škol. O své střední škole hovořil 
také 16letý německý student Julian 
Lieneke z Paderbornu. 

 „Setkání s rodilými mluvčí-
mi má pro studenty cizího jazyka 
zásadní význam, bezprostřední 
kontakt s cizí řečí nedokáže nic 

nahradit,“ uvedla koordinátorka 
celého projektu Irena Solařová, 
která na holešovském gymnáziu 
učí. Jak uvedla, vloni byly prezen-
továny v rámci Dne evropských 
jazyků pouze přírodovědní obory, 
letos k nim přibyly také ukázky vý-
uky humanitních předmětů v cizím 
jazyce, například dějepis.   

Text a foto František Sovadina

Seminář Jonathana Blowerse s názvem Get dramatic! patřil k těm nejoriginálnějším. 

Jeden ze seminářů využívající zábavnou formu výuky. 

Studenti jednoho ze seminářů sledují prezentaci svého kolegy…  ...který přednáší v anglickém jazyce o New Yorku.

Sinova věta v anglickém podání lektora K. Pohaněla z Gymnázia Hejčín.
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Holešov (frs) - Přesně jak vloni řekli, letos 
se tak i stalo. Rok po zahájení výstavby byla 
v Holešově otevřena nová továrna na výrobu 
vrstvených bezpečnostních fólií. Společnost 
DuPont  investovala v sousedství strategické 
průmyslové zóny na okraji města ve směru 
na Třebětice 14 miliónů USD. V továrně bude 
vyrábět Butacite® G (polyvinylbutyralová (PVB) 
fólie), který se používá při výrobě vrstvených 
bezpečnostních skleněných laminátů. Tato 
osvědčená technologie se používá v automo-
bilovém a ve stavebním průmyslu a představuje 
řešení i pro rychle rostoucí fotovoltaický průmy-
sl. DuPont Butacite® G se vyrábí 100% recyk-
lací materiálu PVB a představuje ekologickou 
alternativu k originálním výrobkům PVB.

Holešovská továrna společnosti DuPont za-
městná 70 lidí. V současné době zde pracuje asi 
50 pracovníků. V listopadu se má výroba rozšířit 
o dalších 17 agenturních zaměstnanců, které hod-

V Holešově vyrostla nová továrna, zaměstná 70 lidí

Slavnostní přestřižení pásky před vchodem do nové továrny v Holešově. 

lá společnost do budoucna zaměstnat na trvalý 
pracovní poměr. „Jsme hrdí na naši podporu Zlín-
skému kraji a ekonomickému rozvoji Holešova. 
Díky výborné spolupráci s místními orgány jsme 
splnili náš cíl a postavili továrnu ve velmi krátké 
době. Naše výrobní linky jsou nyní připraveny 
dodávat na trh z tohoto nového a slibného místa,“ 
sdělil Jiří Malota, ředitel výrobního závodu DuPont 
v Holešově. Jak dodal, ideály firmy, kterými jsou 
bezpečnost práce a důraz na ochranu životního 
prostředí, hodlají sdílet různými formami i s místní 
komunitou. Společnost rovněž připravuje pod-
poru Hasičskému záchrannému sboru Zlínské-
ho kraje a také jednotce holešovských hasičů.  

„Umístění v Holešově je pro firmu ide-
ální z hlediska distribuce výrobků do Evropy 

i celého světa. Český trh má výrazný růstový 
potenciál a rovněž má perspektivu stát se cen-
trem společnosti DuPont ve střední Evropě,“ 
uvedla Soňa Krausová, ředitelka společnosti 
pro Českou republiku. 

DuPont v tomto regionu investuje již více 
než 20 let. „Nedávno jsme v Praze otevřeli 
Centrum silničních technologií s cílem pro-
pagace inovativních materiálů a poskytování 
poradenství pro efektivnější budování pozem-
ních komunikací, zejména pak vozovek s dlou-
hou životností pro regiony střední a východní 
Evropy, Blízkého východu a Afriky. Zároveň 
jsme v Praze otevřeli designový showroom 
se záměrem přiblížit naše stavební aplikace 
architektům“, zdůraznila Krausová. 

Kosmetika 
Hana KOLAŘÍKOVÁ        

Rozšíření služeb
• chemický peeling (bělení pigmentových  
 skvrn, omlazení pleti)
• mikromasáž očního okolí
• trvalá na řasy (barvení obočí a řas)
• parafínové zábaly (obličej, ruce)
• líčení a vizážistika
• laserové ošetření
• poradenství a prodej dermokosmetiky

Palackého 522, Holešov (vedle pošty)
  tel. 607 568 196
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ROZHOVOR

O tom, co všechno poskytuje holešovské 
rehabilitační středisko, jsem si chvíli povídal 
s Jarmilou Víznerovou a Hanou Galasovskou. 
Už coby ještě nedávno docházející pacient jsem 
totiž zjistil, že toto zařízení nabízí komplexní 
rehabilitační péči, a proto snad nebude od věci 
uvést o tom celistvější informaci.    

Když se řekne rehabilitační středis-
ko, někteří přece jenom nemají jasno, co 
všechno tento pojem přímo v konkrétních 
holešovských podmínkách skýtá. Můžete 
rozvést, jaké služby či procedury nabízíte?

Přesný název našeho rehabilitačního 
střediska je Sdružení rehabilitačních pracovnic 
a sídlíme v Tovární ulici. Najdete nás v budově 
Sport centrum v prvním poschodí. Poskytuje-
me komplexní rehabilitační péči se zaměřením 
na léčbu pohybové soustavy, jak akutní, tak 
chronické, poúrazových stavů, degenerativních 
stavů, rovněž rehabilitace kardiovaskulárních 
onemocnění včetně stavů po cevní mozkové 
příhodě, dětské mozkové obrně, stavy s opoždě-
nými poruchami vývoje, poruchy ženské sterility.

Využíváme těchto léčebných metod: tech-
niky měkkých tkání a mobilizace, dále je to 
léčebná tělesná výchova na neurologickém 
podkladě, léčebná tělesná výchova individuál-
ní, skupinová, na přístrojích, Vojtova metoda, 
metoda paní Mojžíšové, posturální terapie dle J. 
Čápové, spirální dynamika, cvičení pánevního 
dna (inkontinence), metoda SM-systém, cvičení 
na míči, balančních plochách, cvičení vadného 
držení těla pro děti a dorost. Zároveň dispo-
nujeme moderními elektroléčebnými přístroji, 
vodoléčbou a parafínovou lázní.

Zkuste čtenářům přiblížit i to, kdo 
všechno tvoří váš tým a jakým způsobem 
vlastně funguje váš subjekt?

Náš tým tvoří zkušené rehabilitační pracov-
nice. Protože chceme zvyšovat kvalitu našich 

Náš tým tvoří zkušené rehabilitační pracovnice, 
říkají Jarmila Víznerová a Hana Galasovská

služeb, dbáme na zvyšování našeho vzdělání 
ať už formou specializačních kurzů, odborných 
konferencí a seminářů. Díky tomuto navazující-
mu vzdělávání můžeme nabídnout řadu nových 
metod a rehabilitačních technik.

Přiznám se, že jsem 
měl předtím představu, 
že se k vám chodí jen 
poté, co měl člověk třeba 
úraz anebo má zdravot-
ní problémy a je k vám 
poslán lékařem. Ale ono 
je to všechno asi trochu 
jinak...?

Přichází k nám klienti 
s poukazem od rehabilitač-
ních lékařů, odborných lé-
kařů. To znamená od orto-
pedů, chirurgů, neurologů, 
internistů a také od obvod-
ních a dorostových lékařů. 
Těmto klientům hradí ošet-
ření zdravotní pojišťovny. 
Výjimku tvoří laserterapie, 
která není hrazena žád-
nou zdravotní pojišťovnou.  

Ošetříme i klienty bez poukazu od lé-
kaře. U těchto klientů provedeme ki-
neziologický rozbor a následně sesta-
víme rehabilitační plán. Tito klienti si 
ošetření hradí.

S čím vším za vámi lidé chodí 
a jak dalece jim můžete pomoci?

Chodí k nám klienti s různými 
diagnózami. Určitě však převažují 
vertebrogenní potíže. Proto prostřed-
nictvím pohybu a dalších fyzioterapeu-
tických prostředků cíleně ovlivňujeme 
funkce ostatních systémů včetně funkcí 
psychických. 

Rehabilitace svými specifickými 
prostředky zasahuje tam, kde jsou 
pohyb a ostatní fyzické a psychic-
ké funkce porušeny nebo ohroženy 

procesem stárnutí, nemocí, zraněním nebo 
vrozenou vadou. Důležitou součástí reha-
bilitační péče je především prevence, která 
vede k udržování výkonnosti a zlepšování 
kvality života.

Ponořme se na chvíli do historie. Jak 
vlastně dlouho holešovské rehabilitační 
středisko funguje a co všechno se během 
let změnilo?

Od října roku 1994 jsme nestátní zdravot-
nické zařízení. Do roku 1994 patřilo rehabili-
tační středisko pod polikliniku Holešov. Máme 
uzavřené smlouvy se Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou, Vojenskou pojišťovnou, Zdravotní 
pojišťovnou ministerstva vnitra, Oborovou zdra-
votní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravot-
ní pojišťovnou a Revírní bratrskou pokladnou.

Je složité provozovat v dnešní době 
rehabilitační středisko? S čím se potýkáte, 
s čím jsou největší problémy?

Určitě v dnešní době není jednoduché provo-
zovat privátní praxi. Nejvíce se potýkáme s problé-
my financování zdravotních pojišťoven. Několikrát 
do roka probíhá dohodovací řízení o výši úhrad 
zdravotní péče mezi zástupci zdravotních pojiš-
ťoven a zástupci naší profesní organizace UNIFY 
ČR, kteří zastupují naše zdravotnické zařízení.

Co vás ve vaší práci zase naopak do-
káže potěšit?

Nejvíce nás určitě těší, když se co nejvíce 
našich pacientů vrátí do původního stavu fyzic-
ké i psychické výkonnosti.

Připravil Robert RohálVojtova metoda. Balanční cvičení.

Hana Galasovská a Jarmila Víznerová.

Cvičení SM-systém.
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Sérií fotografií se vracíme k první části 
festivalu vážné hudby Musica Holešov, který 
se uskutečnil v průběhu září. Festival pokračuje 
i v říjnu a listopadu. Další koncert se uskuteční 

Festival Musica Holešov pokračuje dalšími koncerty
v předvečer státního svátku - ve středu 27. října 
2010. Ve velkém sále holešovského zámku za-
hraje od 19.30 Filharmonie Bohuslava Martinů 
s dirigentem Vojtěchem Spurným. V listopadu 

v Holešově vystoupí v rámci festivalu Magda-
lena Kožená a Marián Varga.    (frs)

Foto: František Sovadina 
a Marie Drechslerová

Všechny koncerty zářijové části Musica Holešov 
byly beznadějně vyprodány. 

Maminka Karla Košárka přichází do zámku na zahajovací koncert, 
v němž vystoupil její syn společně s Pavlem Šporclem.

Součástí doprovodných akcí festivalu bylo i divadelní představení 
pro děti v sala terreně.

V rámci festivalu prezentovali učitelé ze základní umělecké školy 
hudební i výtvarné obory.  

Mezi gratulanty nechyběli ani synové  
Karla Košárka. 

Po ukončení závěrečného klavírního koncertu v sala terreně si obecenstvo potleskem vynutilo 
několikrát návrat Karla Košárka na pódium.
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Podzimní módní přehlídka naplnila zámecký New Drive Club
Podzimní mode show proběhla v pátek  

8. října v prostorách New Drive Clubu v ho-
lešovském zámku. Premiérovou kolekci ori-
ginálních kabelek a módy z kůže zde před-
stavila stále více se prosazující návrhářka 
Lenka Holotíková. Kromě její tvorby došlo i na 
módní oblečení, které prezentoval holešovský 
butik La Camilla, přičemž v programu zazpíval 

frontman skupiny Motus Peter Lupo Majkrič. 
Obdiv návštěvnic soustředěných kolem mola 
však sklidila i free style break dance show 
Tom a Edward. 

I když v pestrém programu nechyběla ani 
zajímavá prezentace fotografických obrazů 
Roberta Rohála, celá dvouhodinová show byla 
postavena na módě a program utekl jako voda. 

Ještě dlouho po jejím skončení se nikomu ne-
chtělo z exkluzivního zámeckého klubu, kde pak 
začal hrát DJ Steve, odejít. Nicméně, „repete“ 
podobně stavěné show Lenky Holotíkové zřej-
mě proběhne ještě koncem letošního roku.    

JZ
Foto František Sovadina a Robert Rohál

Manekýny právě předvádějí kabelky a opasky z dílny návrhářky  
Lenky Holotíkové.

Modní show přilákala do zámeckého klubu takřka  
dvě stě návštěvníků.

Obdiv sklidilo i duo Tom  
a Eduard.

Netradiční prezentace „andělských“ fotoobrazů  
Roberta Rohála.

Na scéně zpěvák Peter Lupo 
Majkrič.

Závěrečné defilé - manekýny a Dagmar a Kamila Zavadilovy. Na mole se právě publiku děkuje návrhářka Lenka Holotíková.
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Agora znamená starořecké náměstí nebo 
také centrum veřejného života. Zde, konkrétně 
ve starověké knihovně, leží těžiště příběhu ode-
hrávajícího se v egyptské Alexandrii na sklonku  
4. století našeho letopočtu. Začátek filmu zachy-
cuje dění v knihovně v atmosféře tvůrčí a poklid-
né. Filozofka Hypatia obklopená svými poslu-
chači se spolu s nimi zamýšlí nad uspořádáním 
sluneční soustavy a dráhami planet. Idylický 
obrázek nenarušuje ani fakt, že mnozí z jejích 
žáků jsou otroci. Také oni mohou projevit svůj 
názor a mínění. Tato situace se však má brzy 

změnit. Vyznavači křesťanské víry, do té doby 
v menšině, nabývají na síle a začínají zastrašo-
vat a postupně i likvidovat své odpůrce: pohany 
a židy. Slavná knihovna je zničena, Hypatia a její 
přívrženci, kteří se odmítají přizpůsobit a přijmout 
novou víru, jsou pronásledováni. Velmi výmluvně 
působí scény vraždění a plenění snímané z ptačí 
perspektivy, kdy fanatičtí křesťané připomínají 
rozpínavý útočný hmyz, který zamořuje prostředí.  
Kromě politické linie náboženské nesnášenlivosti 
sleduje narativní linka filmu i soukromý osud 
hlavní protagonistky Hypatie, který je pozname-
nán a ovlivněn až nekritickou láskou a obdivem 
dvou jejích bývalých žáků, prefekta Oresta a bý-
valého otroka Davuse. V náručí druhého z nich 
štvaná Hypatia dojde na konec své životní cesty.  
Postava skutečně žijící vzdělané filozofky Hypatie 
- předchůdkyně heliocentrismu, jejíž učení, z ně-

hož se dochovaly matematické poznatky o kuže-
losečkách, předběhlo o mnoho století svou dobu, 
se stala velkou příležitostí pro anglickou herečku 
Rachel Weisz. Ta v podstatě nesleze z plátna 
a dokazuje, že bez problémů utáhne celý film. 
Rachel Weisz na sebe poprvé širokou veřejnost 
upozornila v mimořádně komerčně úspěšných 
Mumiích. Z této série po prvních dvou dílech pro-
zíravě odstoupila, aby se mohla věnovat závaž-
nějším tématům. Její vskutku antická oduševnělá 
krása a herecký um ozdobily mimo jiné válečnou 
romanci Nepřítel před branami, politický thriller 
Nepohodlný a existenciální sci-fi Fontána.

Jako potěšující je možné hodnotit, že v ro-
lích jejích obdivovatelů se objevují sice méně 
známí, ale o to zajímavější herci Max Minghella 
(Davus) a Oscar Isaac (Orestes). Pro Isaaca byla 
role oddatného a milujícího Oresta jistě vítanou 
změnou po skrznaskrz zkažené postavě prince 
Jana v novém Robinu Hoodovi Ridleyho Scotta. 
Jak dokazuje, je hercem mnoha tváří, a máme 
se tedy od něj v budoucnu na co těšit. Stejně tak 
jako i na další díla režiséra Agory, španělského 
tvůrce Alejandra Amenábara. Jeho tvorba nemá 
slabá místa, naopak každý jeho film září jako 
kinematografický klenot. At´už jde o mysteriózní 
romanci Otevři oči, drama s námětem eutanazie 
Hlas moře, nebo netradiční horor s šokující poin-
tou Ti druzí. Agora se k nim důstojně řadí, a že je 
zatím na posledním místě, je způsobeno jedině 
a pouze časovou posloupností.
Film Agora promítlo kino Svět 13. a 14. 10. 
2010. 

Marie Drechslerová

Agora: křesťanská láska, soucit a tolerance? 
Zatím ještě ne. KNIŽNÍ TIP

Jiří Zapletal: Jen vzpomínky tu zůstanou 
(díl třetí: Ve službách Thálie)
V závěrečném díle své vzpomínkové trilo-
fie nazvaném Ve službách Thálie vypráví 
Jiří Zapletal o svém putování po českých 
a moravských jevištích od roku 1953 až 
do současnosti. Zvláštní pozornost věnuje 
činohře libereckého Divadla F. X. Šaldy, 
jejímž členem byl po dlouhých třicet let.
Zapletalova sonda do její historie je nejen 
bilancí uměleckých vzestupů a pádů jed-
noho z předních mimopražských divadel, 
zpestřená drobnými portréty jeho nejvý-
znamnějších členů, ale i svědectvím o době, 
která se promítala do života tohoto souboru, 
a tedy i do života samotného autora. 
Nic není přikrášleno, nic není zkomoleno. 
Snaha o pravdivé zachycení atmosféry 
v jednotlivých divadlech, kterými Jiří Za-
pletal prošel, stejně tak jako jeho osobní 
postoje k událostem a dějům, které pro-
žil, jsou výsledkem autorovy otevřenosti 
a smyslu pro objektivitu - a čtenáři tak na-
bízejí konfrontaci s vlastními názory i vlastní 
bilancování toho, co život dal i vzal.

Robert Rohál: Lucie Bílá 
- Cesta ke slávě
O tom, v čem je zpěvačka Lucie Bílá je-
dinečná a svá a proč ji mají lidé tak rádi, 
vypráví nová kniha Roberta Rohála. Nejde 
o memoáry, ale o autorův pohled na zářivou 
zpěvaččinu kariéru. Všímá si však nejen 
jejích úspěchů ať už v hudbě, na divadelní 
scéně, nebo ve filmu, ale třeba i odvrácené 
strany slávy, respektive popularity, přičemž 
slovo dostávají recenzenti anebo lidé, které 
svým umem tato mimořádně talentovaná 
osobnost okouzlila. 
Nová Rohálova publikace tak vlastně nahlíží 
jak na její největší umělecké i soukromé tri-
umfy, tak se vrací i k jejím složitým začátkům 
či některým situacím, jimiž své okolí během 
let tu a tam překvapila. Kniha je vybave-
ná velmi pestrým obrazovým doprovodem 
s barevnými přílohami. Některé fotografie 
pořídil autor a jeho kolega František Sova-
dina přímo na zpěvaččině koncertě, který 
proběhl v létě v Holešově.

(red)

KINORECENZE

Je to pár týdnů, co Městské divadlo Zlín uved-
lo první letošní premiéru, a to hru Karla Čapka Věc 
Makropulos. Byla to jedna z mála Čapkových her, 
která se na zlínské scéně moc nehrála, naposledy 
v roce 1979. Režie se ujal současný umělecký šéf 
divadla Petr Veselý, který do hlavní role obsadil 
vynikající herečku Evu Daňkovou. Ostatně na jejím 
výkonu inscenace stojí a padá, přičemž do dal-
ších rolí obsadil Luďka Randára (Jaroslav Prus), 
Radka Šopíka (Dr. Kolenatý), Petru Domžalovou 
(Kristina), Pavla Vacka (Albert Gregor) nebo Pavla 
Laicmana (Hauk - Šendorf).

Už na samém začátku vás upoutá strohá 
černobílá scéna (Milan Popelka j. h.) a během 
představení i svícení stejně jako hudba (Miki Je-
línek j. h.), dokonalé jsou však i kostýmy, které 
navrhla osvědčená režisérova spolupracovnice 
Zuzana Štefunková. 

V čem spočívá kouzlo této nesmrtelné de-
tektivní komedie? Protože vím, že Čapkova hra je 
sama o sobě těžká a náročná s několika dlouhými 
textovými pasážemi (měla být snad Věc Makropu-
los skutečně spíš románem než divadelní hrou?), 
já si přece jenom v představení našel to své, kvůli 

TIP PRO VÁS

Věc Makropulos ve Zlíně
čemu rád zajdu i na některou z repríz. Předně 
je to skvělý herecký výkon představitelky Emilie 
Marty, která je po roli Blanche (Tramvaj do stanice 
Touha) či Kleopatře (Antonius a Kleopatry) další 
z velkých postav pro tuto herečku. Fascinuje mě, 

co všechno své nejednoduché postavě dává. 
Režisér Petr Veselý (už předtím inscenoval tuto 
hru v Brně) ji dostal tam, kam chtěl - a výsledkem 
je skutečnost, že na její Emilii Marty jen tak ne-
zapomenete. Herečka je samozřejmě na scéně 
obklopena dalšími protagonisty, o nichž už byla 
předtím řeč, ale hlavní part spočívá stejně jenom 
na ní samotné. I když jde o téma blízké sci-fi, vy jí 
to jednoduše věříte.  

Dalším silným prvkem, který dává inscenaci 
Věc Makropulos vzruch a napětí a který mě zaujal, 
je rozhodně hudba Mikiho Jelínka. Ovšem dalších 
jiných a dobrých míst pro vnímavého diváka má toto 
představení povícero. Zajeďte do Zlína a uvidíte...    

Robert Rohál
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Program kina Svět

Pátek 22. 10. v 19.30 a sobota 23. 10. 
v 17.30 h: TWIGHLIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ - 
USA, romantické drama s titulky. Seattlem otřá-
sá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí 
nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji 
zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí roz-
hodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, 
upírovi, nebo přátelství s Jakobem, vlkodlakem? 
Má zvolit život, či smrt? 

Pondělí 25. 10. v 19.30 h: PETROLEJOVÉ 
LAMPY (filmový archiv) - ČR, drama. Suges-
tivní filmové drama Petrolejové lampy nato-
čil Juraj Herz podle stejnojmenného románu 
Jaroslava Havlíčka. Vypráví v něm tragický 
příběh stárnoucí dívky Štěpy, žijící na přelomu 
století v dusném prostředí českého maloměsta, 
v ovzduší nepochopení a předstíraných citů, 
přetvářky a falše. Štěpa je však jiná než ostatní 
dívky. Jakoby zasažena duchem emancipace 
vyslouží si pověst dívky volných mravů a ta 
přirozeně nápadníky z řad městské honorace 
odrazuje. Než by se stala starou pannou, pro-
vdá se za bratrance, zkrachovalého důstojníka. 
V den svatby ale ještě netuší, jaká strašlivá 
nemoc pronásleduje jejího ženicha... Vynika-
jící snímek Juraje Herze se opírá o procítěné, 
jemně odstíněné herecké výkony Ivy Janžurové 
a Petra Čepka.

Úterý 26. 10. a středa 27. 10. v 19.30 h: 
POČÁTEK - VB/USA, mysteriózní sci-fi thriller 
s titulky. Leonardo DiCaprio alias Dom Cobb 
je zkušený zloděj, absolutní špička v umění 
krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí. 

Stal se z něj vyhledávaný hráč v zákeřném svě-
tě  špionáže, ale také uprchlík, jenž ztratil vše, co 
kdy miloval. Teď má šanci na vykoupení, ale jen 
pokud se mu podaří provést nemožné - počátek, 
tedy ne myšlenku ukrást, ale vnuknout ji.

Čtvrtek 28. 10. v 19.30 h: THE DOORS - 
When You´re Strange - USA, rockový dokument 
s titulky. První celovečerní dokumentární film 
o skupině The Doors napsal a režíroval Tom 
DiCillo a komentář namluvil Johny Depp. Tvůrci 
v něm odkrývají dosud nezveřejněné záběry 
proslulé čtyřčlenné rockové kapely. Snímek 
staví na záběrech natočených v letech 1966 - 
1971, tedy od vzniku kapely až do smrti Jima 
Morrisona. 

Sobota 30. 10. v 17 a 19.30 h: ČARODĚJŮV 
UČEŇ - USA, dobrodružná akční fantasy s ti-
tulky. Balthazar Blake je čarodějným mistrem, 
který se v současném Manhattanu snaží ubránit 
město před svým úhlavním nepřítelem. Na po-
moc vyhledá Davea, který v sobě ukrývá netu-
šené možnosti, a učiní z něj svého učně. Dave 
je nucen  k tomu, aby jako Čarodějův učeň svůj 
výcvik přežil, zachránil město a získal srdce své 
vyvolené. Hrají Nocolas Cage, Alfred Molina, 
Jay Baruchel, Monica Bellucci a další.

Na listopad kino Svět připravuje:

Úterý  3. 11. a středa 12. 11. SEXY 40
Čtvrtek  4. 11. a pátek 5. 11. 22 VÝSTŘELŮ
Pondělí 8. 11. ONDINE
Úterý 9. 11. ROMÁN PRO MUŽE

Program MKS

Sobota 29. 10. ve 21 h: ZÁMECKÁ DISKO-
TÉKA - tradiční taneční večer nejen pro mladé. 
New Drive Club - zámek Holešov

Sobota 30. 10. v 17, 19 a 21 h: UKONČENÍ 
ZÁMECKÉ SEZONY 2010 S NOČNÍ PRO-
HLÍDKOU - zámek Holešov

Neděle 31. 10. v 19.30 h: MRCHY aneb 
ŘEKNI MI PRAVDU O SVÉ LÁSCE - „Brutální“ 
divadelní krimikomedie o věrnosti, zbabělos-
ti, přátelství, penězích a sexu. Rozuzlení je 
šokující! Hrají známé pražské herečky Dana 
Batulková, Dagmar Bláhová, Nina Divíšková 

a Lenka Skopalová. Režie Irena Žantovská 
(Monology vagíny) - sál kina Svět

VÝSTAVY

Pátek 22. 10. BORIS JIRKŮ - SVĚTLO PŘED 
SVĚTLEM. Průřez tvorbou známého malíře. 
Výstava potrvá do 30. 8. 2011. Zámecká galerie 
- zámek Holešov

Od května 2009 FOTOGRAFIE ROBERTA 
ROHÁLA. Holešovský autor představuje své 
černobílé fotografie. Zámecká vinárna - zámek 
Holešov

• Městské kulturní středisko spolu s Městskou 
knihovnou Holešov vyhlašují výtvarnou soutěž 
ke 200. výročí narození K. H. Máchy. Nechte 
se inspirovat životem i dílem tohoto básníka 
a své výtvarné práce s máchovskou tematikou 
můžete odevzdávat do 12. 11. 2010 v Městské 
knihovně Holešov. Vyhodnocené práce budou 
odměněny a prezentovány na výstavě ve stu-
dovně i na webových stránkách knihovny...

• Kapela Holešovské šlapeto zve všechny tan-
cechtivé na své pravidelné taneční produkce, 
které probíhají každou sobotu od 18 do 19 hodin 
v restauraci Starý pivovar v Holešově...

• Fotografickou výstavu nazvanou „Andělé 
kolem nás“ představí v sobotu 23. října v Ga-
lerii Blanky Hrubé v Hukvaldech Robert Ro-
hál. Výstava potrvá do konce roku. Od března 
do května příštího roku bude autor vystavovat 
své fotografie v Zámecké galerii (v holešov-
ském zámku) spolu s Evou Pilarovou. Ta má 
na svém kontě řadu výstav fotografií doma 
i v zahraničí...

• Zajímavé akce chystá na listopad Městské 
kulturní středisko Holešov: 6. 11. skupina Expo, 
12. 11. Ladies party, 13. 11. Bluesový podzimek, 
27. 11. Vladimír Mišík se skupinou ETC...

(red)

DIVADLO

TELEGRAFICKY

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
Velký sál:
Sobota 23. 10. v 19: KYTICE (taneční 
provedení Kantáty B. Martinů - Hradišťan, 
Filharmonie BM  Zlín, pěvecké sbory)
Úterý 26. 10. v 10 h: POPELKA 
(Těšínské divadlo Český Těšín)
Úterý 26. 10. ve 14.30 h: POPELKA 
(Těšínské divadlo Český Těšín)
Úterý 26. 10. v 19 h: ŽENITBA
Středa 27. 10. v 17 h: VÍDEŇSKÁ KREV 
(Slezské divadlo Opava)
Čtvrtek 28. 10. v 19 h: SLUHA DVOU 
PÁNŮ
Pátek 29. 10. 19 h: KDYŽ HARRY PO-
TKAL SALLY (Divadlo Pallace Praha)
Sobota 30. 10. v 19 h: ARMAGEDON 
NA GRBU
Středa 3. 11. v 19 h: SLUHA DVOU 
PÁNŮ
Čtvrtek 4. 11. v 19 h: VĚC MAKRO-
PULOS

STUDIO Z:
Pondělí 25. 10. v 19 h: RUSKÉ LOTO
Pátek 29. 10. v 19 h: KDYŽ UŽ ČLO-
VĚK JEDNOU JE...
Sobota 30. 10. v 19 h: RUSKÉ LOTO
Úterý 2. 11. v  19 h: FRIDY KAHLO

DIVADÉLKO V KLUBU:
Pondělí 25. 10. v 19 h: PO STOPÁCH 
CASANOVY
Úterý 26. 10. v 19 h: ERIC CLAPTON 
(Hudební večer s Jiřím Černým)
Pátek 29. 10. v 19 h: MADAM PIAF 

Slavnostní připomínka státního 
svátku České republiky

Město Holešov ve spolupráci s MKS Holešov zve občany města na setkání u příležitosti vzniku 
samostatného Československa a následně na slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR.

Středa 27. října 2010
• 17.00 hodin - setkání u památníku T. G. Masaryka
Palackého ulice před Gymnáziem Ladislava Jaroše

• 19.00 hodin - slavnostní koncert Filharmonie B. Martinů Zlín
Velký sál zámku Holešov - vstup volný
Dirigent (klavír): Vojtěch Spurný

Program: A. Rejcha: Předehra D dur; A. Vranický: Symfonie C moll; L. van Beethoven: Koncert 
pro klavír a orchestr D dur, op. 61 (autorská verze houslového koncertu)

Vstupenky si zájemci mohou vyzvednout v Městském informačním centru (nám. Dr. E. Beneše 
17) od 15. října 2010. Vstupenky budou k dispozici do naplnění kapacity sálu.

Zdeněk Janalík, starosta 
Rudolf Seifert, místostarosta; Josef Bartošek, místostarosta
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Holešovský starosta Zdeněk Janalík a her-
ci Klára Apolenářová a Bohumil Švarc byli kmo-
try nové knihy Jiřího Zapletala Jen vzpomínky 
tu zůstanou (díl třetí: Ve službách Thálie). Křest 
se zajímavým povídáním (především na téma 
Zapletalových vzpomínek na jeho divadelní 
působení) proběhl v úterý 5. října v zámecké 

Slavnostní křest nové knihy Jiřího Zapletala  
proběhl v zámecké sala terreně

Křest nové Zapletalovy knihy se uskutečnil v nádherných prostorách zámecké sala terreny.  
Role kmotrů přijali herci Klára Apolenářová a Bohumil Švarc.

sala terreně. V rámci večera došlo i na oblíbený 
Zapletalův žánr - melodram, který si připravil 
protagonista s klavíristkou Ruth Janečkovou.  

Ke slovu se však dostali i jeho herečtí 
kolegové, kteří nové knize popřáli čtenářský 
zájem a jejímu autorovi hodně zdraví a vitality 
do dalších projektů. 

Akci, která přilákala do nejkrásnějších zá-
meckých prostor šedesátku zájemců, připravilo 
Městské kulturní středisko Holešov ve spoluprá-
ci s Městskou knihovnou Holešov.

Robert Rohál

Rusko - země nejen klášterů, 
to byl název další z cestopisných 
přednášek, která proběhla 16. září 
2010 ve studovně Městské knihov-
ny v Holešově.

Obsah své přednášky na úvod 
okomentoval MVDr. Ivo Sobotka 
slovy: „Přes varování spousty přá-
tel a známých jsem se v létě 2005 
rozhodl podstoupit určité riziko 
a s brněnskou cestovní kanceláří 
jsem se vydal na cestu do Ruska.

Zvítězila ve mně touha poznat 
současnou situaci v zemi, o které 
se také říkalo, že tam „zítra zna-

Holešovská knihovna uvedla  
zajímavou besedu

MVDr. Ivo Sobotka měl v září v Městské knihovně Holešov  
zajímavou besedu.

mená již včera“, a byl jsem rovněž 
zvědav, jak se v Rusku vyrovnali 
s dědictvím bývalého Sovětského 
svazu.“

Své postřehy a dojmy pak au-
tor přiblížil svým poutavým vyprávě-
ním a spoustou fotodokumentace 
nejen pamětníkům, ale i současné 
generaci. Je rovněž autorem knihy 
Rusko - osmnáct obrazů z cesty 
po ruské zemi a klášterech, která 
vyšla v roce 2007 a je i ve fondu 
naší knihovny.

Městská knihovna Holešov
www.holesov.info/knihovna

Čtenářský zájem a dobrý prodej popřáli nové knize Jiřího Zapletala všichni tři kmotři - byl mezi nimi i holešovský starosta Zdeněk Janalík. 
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Ze zákulisí

Narodila se v roce 1966. Ve Zlíně 
vystudovala SPŠ - obor galanterista. Tehdy 
se vlastně upsala kabelkám. „Sama škola 
a potom i práce v modelárnách mi daly 
lásku ke kůži a výtvarnu, čímž to vlastsně 
všechno začalo,“ říká. Dnes má na svém 
kontě několik prezentací a přehlídek, na 
kterých spolupracovala s renomovanými 
módními tvůrci, extravagantního Jiřího Klíra 
nevyjímaje. Značka LH zkrátka přitahuje. 
„Snažím se dělat vlastní tvorbu, ale je velmi 
těžké se u nás prosadit,“ říká talentovaná 
návrhářka.

V Holešově prezentovala své originální 
kabelky už podruhé. Poprvé to bylo v rámci jarní 
vernisáže Kresby světlem 6, naposledy na Pod-
zimní mode show, kterou uspořádalo Městské 
kulturní středisko Holešov. Módní přehlídka pro-
běhla v pátek 8. října a kromě kabelek, pásků 
a kožených oděvů vytvořených Lenkou Holotí-
kovou došlo i na módu z holešovského butiku  
La Camilla. Spojením toho vznikla efektní, téměř 
dvouhodinová show, v níž vystoupili i zpěvák 
Peter Lupo Majkrič nebo breakdancové duo 
Tomáš a Eduard.  A jak to tak vypadá, setkáme 
se s tvorbou Lenky Holotíkové do konce letoš-
ního roku zřejmě ještě jednou. Více se dozvíte 
v následujícím rozhovoru.   

Co jste říkala té velké návštěvnosti 
na Podzimní mode show? Zámecký New 
Drive Club, kde se celá akce odehrávala, 
málem praskal ve švech… 

Návštěvnost této akce mě mile překvapila. 
Takový zájem mě neuvěřitelně potěšil a taky 
„nakopnul“ do další přehlídky.

Dočká se tato akce i svého pokračo-
vání? Podle reakcí bylo publikum nadmíru 
spokojeno...

Ráda bych připravila prezentaci jarní ko-
lekce na konec března nebo začátek dubna 

Pokud se do něčeho pouštím, musí to mít úroveň, říká návrhářka 
Lenka Holotíková

Když probíhala v New 
Drive Clubu Podzimní mode 
show, panoval v zákulisí ne-
skutečný „cvrkot“. Zatímco 
manekýny musely co chvíli 
měnit oblečení, kabelky i do-
plňky, koncentrovali se tam 
i ostatní účinkující včetně 
moderátorky Martiny Bouš-
kové. Přesto dopadla celá 
show na jedničku, a to i díky 
skvělému organizačnímu za-
bezpečení, což padá i na vrub 
MKS Holešov.

JZ Skvělé breakdancové duo Tom a Eduard.
Martina Boušková, Lenka Holotíková 

a Milan Caha.

LENKA HOLOTÍKOVÁ

2011, ale také bych ráda připravila předvánoční 
prodej koncem listopadu. To ale neznamená, 
že do té doby kabelky prodávat nebudu. Stačí 
zavolat anebo napsat mail a pak můžu svým 
výrobkem potěšit ihned!

Jak dlouho vám trvala příprava na tuto 
akci? Myslím tím nejen zhotovení kabelek, 
ale třeba i nazkoušení vlastní show atd.?

I když přehlídka trvala necelé dvě hodiny, 
přípravy na ni zabraly pár měsíců, kdy mane-
kýny zkoušely ve svém volném čase po práci 
i o víkendech. Já se s výrobou nezastavila 
některé dny až do velmi pozdních večerních 
hodin! Ale řekla jsem si, že pokud se do něčeho 
tak velkého pustím, musí to mít úroveň, musí to 
potěšit a musí tam být kus srdce… Pochvalou 
pro nás všechny byl častý potlesk po celou dobu 
trvání přehlídky!

Manekýny si vybíráte sama? To jsou 
vaše kamarádky či známé?

Manekýnky jsem si vybrala z řad kama-
rádek a některým jsem tím splnila životní přání 
být aspoň chvilku manekýnou či modelkou 
a chodit po mole… Všechny jsou skvělé ženy 
a taky si s rolí modelky úžasně poradily, i když 
nemají ty správné „modelkovské“ míry! Bylo 
na nich vidět, jak si show užívají a jak jsou 
spokojené! I nervozita také udělala hodně, ale 
zvládly vše bravurně a za to jim ještě jednou 
z celého srdce děkuji!!

Plánujete v dohledné 
době ještě nějaké prezen-
tace? Co vás čeká a nemi-
ne ještě do konce roku?

V dohledné době 
plánuji malou mini show 
v rámci vernisáže fotogra-
fií Roberta Rohála v galerii 
v Hukvaldech a dále pak 
ještě předvánoční prodej 
v Holešově. Místo a datum 
včas oznámím…

Co vy sama říkáte 
módě z butiku La Camilla, 
který se v rámci Podzimní 
mode show taky prezen-
toval?

Co se týká módy z buti-
ku La Camilla, tak si myslím, 
že Kamila Zavadilová má 
skvělý vkus a oblečení, které 

bylo předváděno, nakombinovala to úžasně! 
Také mě překvapilo, že se v butiku můžou obléci 
jak mladé slečny, tak ženy větších velikostí. 
Na výběr je nepřeberné množství modelů, což 
myslím ocenily jak moje manekýny, tak i ná-
vštěvnice naší přehlídky!

Ptala se Jana Zapletalová
Foto Robert Rohál  a František Sovadina

Lenka Holotíková v závěru Podzimní mode show v New Drive Clubu.

Návrhářka Lenka Holotíková.

ROZHOVOR
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Zapůsobil jako zjevení. Rázem ho bylo všude 
plno. Na dětských akcích, na diskotékách i spor-
tovních utkáních. Holešov mluvil jenom o něm a on 
nezastírá, že se do Holešova zamiloval. Před pár 
měsíci mi na dotaz, jak dlouho bude ještě v Hole-
šově, odpověděl: „Až do důchodu.“ 

A o kom je řeč? No přece o „holešovském 
černochovi“ Ahmadou Nimagovi.

Druhý domov nese název TYMY
Čtyřiadvacetiletý Francouz černé pleti rozto-

milou lámanou moravštinou vypráví svůj příběh, 
který místy působí pro nás konzervativní Středo-
evropany přímo románově. Za rok a půl se toho 
naučil opravdu hodně, udivuje slangovými výrazy 
v češtine, stejně jako příjemnou povahou, která 
musí každého zahřát u srdce. Ve Francii je zvykem 
se při pozdravu políbit na obě tváře. Ahmadou 
francouzskou galantnost dodržuje i v Holešově. 
Takže ani mne při každém setkání s ním neminou 
dva polibky. Stejně tak k němu neodmyslitelně 
patří: „Ahój, jak se máš?“

„Je to úsměvné, Ahmadou každému tyká, ať 
je to starosta města, nebo třeba herečka a dabérka 
Eva Miláčková. Všichni to ale berou s úsměvem, 
ještě nikdo se nenaštval,“ přidává k lepšímu ve-
doucí Střediska volného času TYMY Jarmila Vac-
lachová, která ho v rámci evropské dobrovolnické 
služby do Holešova přivedla.

Cesta do Holešova vedla přes Brusel
V listopadu tomu budou dva roky, co pouť ze-

měmi českými i moravskými pro Ahmadoua začala. 
„Přijel jsem tenkrát na dovolenou do Prahy. Byli 

Holky a pálenku máte nejlepší, tvrdí Ahmadou Nimaga

tam strašně fajn lidé, tak jsem dojel ještě o měsíc 
později, to byly zrovna Vánoce a má cesta vedla 
pro změnu do Jablonce nad Nisou. A tam byli lidé 
ještě milejší než v Praze,“ sype ze sebe. Mezníkem 
v rozhodování pro něj bylo seznámení s přítelkyní 
Ramonou, která i přes exotické jméno byla Češka. 
Sice se na chvíli vrátil domů do Francie, nicméně 
přemýšlel, jak se svým životem dál naloží. 

Hip-hop v TYMY a potom Londýn
Všestranný mladík vede, respektive vedl 

v TYMY hned několik kroužků. Jako tanečník si 
nejvíce kápl do noty s dalším tanečníkem, freestylis-
tou a vedoucím místní pionýrské skupiny Jakubem 
Tichým, který se letos stal nejoblíbenějším pedago-
gem TyMy v dětské anketě „Srdce na dlani“. 

„Učím zručnosti, fyzické zdatnosti i jazykové 
dovednosti v angličtině a francouzštině. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že si tyto aktivity pro-
tiřečí, ale není to pravda. Ve všech činnostech 
se učí hbitost rozhodování,“ vysvětluje. Nicméně 
holešovské děti a mládež ho především znají 
jako výtečného hip-hopera, sportovce a skvělého 
parťáka, který nezkazí žádnou legraci. Až uzavře 
svou holešovskou kapitolu, chce se podívat ještě 
do Anglie a Austrálie, než se natrvalo upíše něja-
kému vzdělávacímu institutu ve Francii. „A možná 
se do Francie už nikdy nevrátím, třeba půjdu 
za hlasem svého srdce na úplně jiný kontinent,“ 
dodává mnohoznačně.

Holky, víno, zpěv…
Ahmadou tvrdí, že na Moravě jsou nejhezčí 

děvčata. A také prý máme nejlepší pálenku, do je-
jíchž tajů byl místními zasvěcen hned po příjezdu. 
Před pár měsíci se rozešel s přítelkyní Ramonou 
a nahradil ji jednou Holešovankou. „Je strašně 
hezká, milá, chytrá a uvidím, jestli nám to vydrží,“ 
rozplýval se nad čerstvou známostí.

Dobrovolníkem se může stát každý mladý 
člověk ve věku od osmnácti do třiceti let, který má 
trvalé bydliště v České republice, v jiné zemi pro-
gramu nebo v partnerské zemi. Organizace, která 
vysílá nebo hostí dobrovolníka, může být nezisková 
organizace nebo sdružení, místní, regionální či 
státní orgán nebo mezinárodní vládní organizace. 
Koordinující organizací může být nezisková organi-
zace nebo sdružení, místní, regionální nebo státní 
orgán, orgán působící v oblasti mládeže, sportu 
či kultury nebo mezinárodní vládní organizace. 
Hlavním cílem Evropské dobrovolnické služby je 
rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. 
Tento projekt je čím dál populárnější a v hojné míře 
ho využívají i mladí lidé z Holešova.

Text a foto Barbora Winklerová

Ahmadou s J. Vaclachovou a E. Miláčkovou.

Ahmadou Nimaga pochází z malého fran-
couzského městečka Les Ulis kousek 
od Paříže. Má dva bratry a tři sestry ve vě-
kovém rozpětí od devětadvaceti do deva-
tenácti let. „Velká rodina je báječná věc. 
Člověk nikdy není sám. Až přijde čas, 
tak také budu mít velkou rodinu,“ tvrdí 
usměvavý téměř dvoumetrový mladík. 
Prarodiče jeho dvaašedesátiletého otce 
přišli do Francie z Mali, zatímco osmačty-
řicetiletá maminka je rodilá Francouzka. 
„Tatínek se cítí jako Maličan, často tam 
jezdí, a někteří mí sourozenci už na Mali 
také byli, ale já ještě ne. Můj čas poznat 
své kořeny z otcovy strany teprve při-
jde,“ zasnil se. Příjmení Nimaga najdeme 
na všech kontinentech a Ahmadou tvrdí, 
že jsou všichni příbuzní. „Jenom na face-
booku je nás přes tři tisíce, má rodina je 
rozprchnutá po celém světě a díky inter-
netu spolu můžeme komunikovat, prostě 
být v kontaktu, i když jsme od sebe vzdá-
leni tisíce kilometrů,“ chlubí se a zároveň 
tímto sdělením uzavírá naše povídání.

V holešovském volnočasovém středisku 
není Ahmadou Nimaga rozhodně prvním 
ani posledním dobrovolníkem, který zde 
působil či působí. Před ním tu byl Bruno 
a oblíbená hudebnice Sonia, která se 
do TYMY v rámci svých časových i fi-
nančních možností neustále vrací. Para-
lelně s Ahmadouem pomáhá v TyMy dvaa-
dvacetiletá vystudovaná ukrajinská věd-
kyně Varvara Nikulina. „Máme velké štěstí 
na dobrovolníky. Zatím pokaždé to byli 
strašně příjemní a pracovití lidé, kteří si 
získali srdce dětí i dospělých,“ pěje chvá-
lu na svoje „ovečky“ Jarmila Vaclachová. 

Do programu Mládež v akci se může 
zapojit každý, a to jako jednotlivec nebo 
jako součást skupiny mladých lidí. Ev-
ropská dobrovolnická služba umožňuje 
mladým lidem zapojit se individuálně 
nebo ve skupinách do dobrovolnických 
projektů konaných v zemích Evropské 
unie a v partnerských zemích. Projekty 
v délce dva až dvanáct měsíců jsou za-
měřeny na kulturu, děti a mládež, sport, 
sociální péči, umění, ekologii… 

Ahmadou před vstupem do TYMY.

Ahmadou Nimaga.

Studia na Univerzitě Nanterre měl ukončená 
a chtělo se to pohnout zase o kousek dál. Jako 
vystudovaného učitele sportovní výchovy ho to 
táhlo k práci s dětmi. Nebylo nic jednoduššího 
než využít nabízeného programu Mládež v akci 
a z množství nabídek pouze prstem ukázat, kterou 
zemi a které město by chtěl poznat. Jako první si 
vybral Brusel v Belgii. 

„Tam jsem byl součástí projektu zaměřeného 
na mládež. Seznámil jsem se s velmi příjemnými 
lidmi jak z Belgie, tak především z Kanady,“ dodal. 
Teprve tam se poprvé doslechl o Evropské dobro-
volnické službě. Nejprve neměl zájem a vrátil se 
domů do Francie, čekalo tam na něho totiž několik 
stovek žáčků v jedné základní škole. Nicméně tato 
práce ho příliš neuspokojovala. Nebylo to to pravé 
ořechové, co chtěl v tak mladém věku dělat. 

„Já do té práce a stereotypu musím teprve 
dozrát. Chci ještě cestovat, než někde zapustím 
natrvalo kořenový systém,“ přiznává natvrdo po-
třebu vzrušení a adrenalinu, která mu ve školství 
v jeho dvaadvaceti letech scházela. Nakonec se 
rozhodl vyzkoušet možnosti EDS a rozhodně toho 
nelituje. Na začátku byl motivační dopis, který 
poslal do Finska i České republiky. „Nejdřív jsem 
chtěl do Finska. Ta představa černoch kontra bílý 
sníh byla vzrušující, ale nakonec jsem si vybral 
vaši zemi, zemi v srdci Evropy,“ vysvětluje. Čeština 
ho navíc více lákala, protože se o ní všeobecně 
traduje, že patří k nějtěžším jazykům vůbec. „Také 
máte krásnější památky, které chci postupně projít,“ 
zdůvodnil svoje rozhodnutí.

Jeho první štace vedla do Nového Města 
pod Smrkem v Libereckém kraji, přesněji řečeno 
do zdejšího volnočasového střediska Rokoš. Tam 
strávil osm měsíců, ale pak ho na dlouhou dobu 
„lapilo“ všetulské TYMY. 

PROFIL



20

hole‰ovsko 19/2010

Holešovanky na mistrovství Evropy

Malou, ale přesto úspěš-
nou výpravu měly holešovské 
mažoretky na mistrovství Evropy 
ve švýcarském Neuchatelu.  O ví-
kendu 8. - 10. října 2010 se zde 
sjeli nejlepší reprezentanti třinácti 
evropských zemí a předváděli svá 
vystoupení  v několika soutěžních 
disciplínách.

Dvě reprezentantky - Nikola 
Zlámalová a Eliška Doleželová - si 
kromě nádherných zážitků ze sou-
těže odvezly i skvělé výsledky.

Sólistka Nikola Zlámalová se 
kvalifikovala na ME díky svému 
umístění na letošním mistrovství 
ČR (zde získala 3. místo). V dis-
ciplíně sólo s hůlkou a rekvizitami 
v kategorii junior mladší předved-
la bezchybně svou choreografii 
na téma „Alenka v říši divů“. Ve vel-

ké konkurenci 25 soupeřek obsa-
dila úžasné 10. místo. 

Eliška Doleželová na tomto 
šampionátu „hostovala“ za mažo-
retkovou skupinu Panenky Hra-
nice, které se staly letos mistry-
němi ČR. Tým z Hranic soutěžil 
v disciplíně Parade Corp  senior 
(pochodové defilé), kde startovalo 
šest skupin. Svým výkonem vybo-
jovaly stříbrnou pozici, a staly se 
tak Vicemistryněmi Evropy. 

Účást mažoretek z Holešo-
va na tomto mistrovství by nebyla 
možná bez finanční podpory města 
Holešova, Zlínského kraje a dal-
ších sponzorů, kteří nám přispěli 
nemalou částkou. Všem velmi dě-
kujeme, vážíme si vaší podpory.

Lenka Doleželová
vedoucí mažoretek Holešov

Na nepostupové přehlídce 
mažoretkových souborů, která se 
konala v sobotu 25. září v Neza-
myslicích, se holešovským mažo-
retkám opravdu dařilo.

V krásném prostředí nové-
ho sportovně relaxačního centra 
předváděly skupiny z Ostravy, 
Lanškrouna, Nezamyslic a dalších 

Mažoretky v Nezamyslicích zabodovaly
moravských měst svá vystoupení 
ve třech věkových kategoriích.

Lentilky získaly v konkurenci 
osmi skupin v kategorii děti zlaté 
medaile a  pohár za 1. místo.

V juniorkách se dařilo Arabel-
kám, které si odvezly vytoužené 
stříbrné medaile a skvělé 2. místo 
z celkových sedmi souborů.

Tímto úspěchem udělaly ma-
žoretky radost sobě i trenérkám, 
které jsou na svoje svěřenkyně 
opravdu pyšné.

Lenka Doleželová
vedoucí mažoretek

Vítejte ve světě hudby. V ta-
kovém světě, který je pro Pavla 
Šporcla, předního českého vir-
tuosa se vzácným darem, nejen 
prací, ale jistě i láskou a radostí. 
Dokonalá sólová hra na housle, 
při které doslova běhal mráz po zá-
dech. Souhra všech tónů, které si 
kdokoliv z nás umí jen představit. 
Přesně v takovém světle se nám, 
žákům gymnázia, představil pan 
Šporcl jedno slunečné podzimní 
dopoledne v holešovském zámku.  
Později se s klavírním doprovo-

Výchovný koncert Pavla Šporcla  
v holešovském zámku

dem k panu Šporclovi připojil Karel 
Košárek.  Sálem se tak rozléhalo 
mnoho lahodných melodií, ať už to 
byl italský Pagannini, nebo náš An-
tonín Dvořák. Celý koncert Pavel 
prokládal mluveným slovem, a tak 
jistě zaujal i menší posluchače.  
Zkrátka a dobře, dopoledne strá-
vené na zámku s nikdy neumírající 
hudbou bylo pohlazením na duši. 

Studenti 3. B
Gymnázium Ladislava Jaroše

Děkuji všem, kteří se podí-
leli na prezentaci mé knihy Jen 
vzpomínky tu zůstanou - 3. díl 
dne 5. října 2010 v zámecké 
sala terreně.

Zejména děkuji dárcům 
doprovodného pohoštění - fir-
mám WASTEX, s. r. o. - velko-
obchod se zeleninou a ovocem, 
Výroba uzenin a lahůdek PO-
SPÍŠIL a Vinotéka HANÁČEK.

Zároveň si dovoluji upo-
zornit, že zmíněná kniha mých 
vzpomínek je v prodeji v knihku-
pectví MĚCHURA a v Městské 
knihovně Holešov na náměstí 
Dr. E. Beneše.

Jiří Zapletal

Noviny 
Holešovsko 

do každé 
domácnosti!



21

hole‰ovsko 19/2010

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

Nabídka kroužků na školní rok 2010/2011 pro 
děti, mládež i dospělé je k dispozici na nástěn-
kách TYMY,  k vyzvednutí v kanceláři TYMY 
a na stránkách www.tymycentrum.cz.

PROVOZ TYMY 
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 8.00 - 
18.00. Spontánní aktivity (kulečník, stolní fot-
bálek, stolní tenis, trampolína): pondělí - pátek 
15.00 - 18.00 

ZVEME VÁS
21. 10. Kulečník „karambol“ od 16.00, úvodní 
hodina hry pro více hráčů, pro kluky s klidem 
a rozvahou od 10 let
22. 10. Křížem krážem Holešovem start 
od 15.00 do 16.00 od informačního centra 
Holešov na náměstí
24. 10. Turnaj ve FLOORBALE - prezentace 
v 9.00, hole možno zapůjčit, s sebou obuv 
do haly a pití, startovné: 10,-/hráč (přihlášky 
do 21.10.)
31. 10. Dámská jízda od 15.00, připraven 
pestrý program, podzimní móda, kosmetika, 
nehty, zumba, nordic walking, masáže, úklidové 
trendy, zdravý životní styl, bubnování a mnoho 
dalšího, tombola, vstupenky: 50,- v předprodeji, 
70,- na místě

Podzimní prázdniny s TYMY: středa 27. 10. 
a pátek 29. 10. od 8.00 do 16.00, středa 27. 10.: 
výtvarně keramický den (dopoledne - kerami-
ka+móda, odpoledne - lidová řemesla+pečení), 
pátek 29. 10.: sportovně-taneční den (dopo-
ledne hip hop + disco dance, odpoledne - troj-
boj: stolní tenis, fotbálek, kulečník), celodenní 
program: 90,- (cena je bez stravy, přihlášky do  
25. 10.), dopolední program: 40,- (9 - 11 hod.), 
odpolední program: 50,- (13 - 16 hod.)

Připravujeme na listopad a prosinec
2. 11. Slavnost dýní - výtvarka pro rodiče 
s dětmi
5. 11. Slavnost broučků, sraz v 16.30 na ná-
městí E. Beneše Holešov, všichni účastníci 
v kostýmech broučků, berušek i světlušek bu-
dou odměněni, vypouštění lampiónů štěstí 
5. 11. Lampióny štěstí vznášející se k nebi člo-
věka zbavují starostí a přináší štěstí do budouc-
nosti - možno zakoupit na náměstí od 16.30 
do 17.00 za 40,-/ks - s sebou 
svíčku na zapálení
7. 11. Amatérský smíšený 
volejbalový turnaj prezentace 
od 9.00, nejméně 5 hráčů v týmu 
(věk od 15 let), cena: 30,- za hrá-
če, přihlášky do 4. 11.
19. 11. Člověče, nezlob se - 
turnaj pro všechny děti od 15.00 
do 16.00, cena: 10,-/os.
20. 11. „Všetulské dostavník“ 
oblastní kolo dětské porty - pě-
vecká postupová soutěž country, 
folku, rocku a dalších příbuzných 
žánrů, prezentace od 8.30, účast-
nický poplatek: 20,-/os., soutěžit 
se bude v několika kategoriích, 
přihlášky a propozice v kanceláři 
TYMY, přihlášky do 11. 11., vstup-
né dobrovolné 
24. a 25. 11. Vánoce na Hané 
a Valašsku pestrý adventní 
program pro děti MŠ a žáky ZŠ 
od 8.30 a od 10.15, zvyky, vánoční 

ozdoby, ochutnávka, zpívání koled, ukázka 
folkloru, vstupné: 40,-
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu 
od 16.30 rozsvícení stromu na zahradě TYMY, 
pestrý kulturní program v tělocvičně - vystou-
pení dětských folklorních souborů z Hané a Va-
lašska
27. 11. O všetulskou lentilku - soutěž v latin-
skoamerických tancích
5. 12. Festival pódiových skladeb od 9.30 
v tělocvičně TYMY, soutěž neprofesionálních 
týmů v aerobiku, hip-hopu, tanečních formacích 
i scénickém tanci (přihlášky do 25. 11.)
11. 12. Předvánoční přátelské utkání Fot-
balových benjamínků od 10.00 v tělocvičně 
TYMY
11. 12. Vánoční jarmark v Rožnově p. R. 
odjezd v 8.00 z AN Holešov, cena: 130,-/os. (zá-
jemci, přihlaste se v kanceláři TYMY do 3. 12.)
18. 12. Vánoční Vídeň - odjezd v 9.00 z AN 
Holešov, zájezd do předvánoční Vídně, vánoční 
trhy u radnice, volný program, cena 490,-/os. 
(přihlášky do 8. 12.)
19. 12. Zvonečkové koledování - od 9.00 
na nám. Dr. E. Beneše, zpívání koled s dět-
ským folklorním souborem Zrníčko za zvuku 
zvonečků, přijďte se vánočně naladit a s sebou 
si přineste zvonečky či rolničky.

DISNEY ON ICE - 8. 12. odjezd v 16.00 AN Ho-
lešov, lední revue z kouzelného světa Disney-
landu v Ostravě, čeká vás rodina Úžasňákova, 
Mickey Mouse, Balů, piráti a další. Cena: 690,-/
os. (doprava, vstupenka, průvodce), přihlášky 
do 30. 10.

NOVÉ KROUŽKY
KLUB MÓDY  - ve čtvrtek od 15.00
Vše souvisí s módou. Staňte se módními tvůrci 
a návrháři! Pro dívky a slečny, které se chtějí 
naučit pracovat s různými materiály, vyrobit si 
svoji šálu, ozdobit si korálky kabelky i oblečení, 
odívat se podle postavy a poslední módy, navrh-
nout si a vyrobit vlastní originální oděv
DOPOLEDNÍ KOUTEK s tetou Petrou - úterý 
od 9.00 do 11.00, dopolední hrací koutek pro 
nejmenší děti, přiveďte své děti si s námi do-
poledne hrát, tvořit a užít si spoustu legrace, 
připravené bohaté pohybové vyžití a kreativní 
výtvarné dílničky, cena: 60,-

ŠIKOVNÉ RUČIČKY a ZLATÉ RUČIČKY - 
úterý od 15.00 do 17.00
nové kreativní výtvarné techniky, kouzlo lido-
vých řemesel, tvoření z papíru, pletení košíků, 
ubrousková technika, korálkování, ketlování, 
výroba tematických dekorací a různé ruční 
práce
JEZDECTVÍ pro děti - sobotní dopoledne 
podzim až jaro
v jezdecké hale pana Rektoříka, lektoři profe-
sionálové a koně z pravčických stájí, vhodné 
pro děti od 6 let, zájemci, hlaste se v kanceláři 
TYMY, počet míst omezen, cena: 1800,-/kurz
BOWLING pro děti a mládež v bowlingové 
hale s profesionálním trenérem, pro děti od  
8 let a mládež, v pondělí v 15.00, cena: 1000/
školní rok
ANGLICKÁ ŠKOLIČKA - pondělí nebo čtvrtek 
od 16.00 do 16.45, anglická školička hrou pro 
kluky a holky od 4 do 7 let, základní slovíčka, 
fráze-konverzace, zpívání, hry, malování, cena: 
1000,-/šk.rok
PEČENÍ A ZÁKLADY VAŘENÍ s Janou - 
středy od 15.30 v kuchyňce TYMY pro kluky 
i holky všech věkových kategorií, naučíme 
se péct i vařit podle ověřených receptů, ale 
i vašich nápadů pečené i nepečené dobro-
ty, cukroví, koláčky, perníčky, základy teplé 
i studené kuchyně, saláty a mnoho dalších 
sladkostí i dobrůtek
FOTOGRAFOVÁNÍ - výuka zdařilé fotografie 
s jednoduchým digitálem, jak pořídit hezké 
foto, zpracování fotografie na PC, přihlášky 
v kanceláři TYMY
FLÉTNIČKA pro nejmenší děti - pro kluky 
a holky od 5 let, čtvrtek od 15.30

MUZIKÁL V PRAZE
JESUS CHRIST SUPERSTAR v sobotu 4. 12. 
- návrat superhitů v Hudebním divadle Karlín, 
cena: 1.190,- (přihlášky do 25. 9.)
ROBIN HOOD v neděli 20. 2. 2011 v Divadle 
Kalich Praha, v hlavních rolích vítězové televizní 
reality show „Cesta ke slávě“, odpolední před-
stavení, cena: 1.190,- (přihlášky do 31. 12.)

NABÍDKA
Možnost pronájmu jídelny s kuchyňkou
Tento nově zrekonstruovaný prostor je vhodný 
pro pořádání rodinných či podnikových oslav. 

Kapacita cca 40 osob. Je zde sa-
mostatný vchod přímo ze zahrady 
a součástí je také sociální zařízení. 
Informace na tel.: 573 39 69 28

Sobotní taneční a sportovní 
odpoledne v TYMY
V sobotu 9. 10. se uskutečnilo 
v TYMY taneční a sportovní od-
poledne. Od 15 do 18 hodin si 
k nám mohly přijít děti zatančit 
a zasportovat. Využilo toho dvacet 
dívek. V zrcadlovém sále tančila 
děvčata pod vedením Olgy Peško-
vé moderní tanec a v tělocvičně si 
vyzkoušela s Kubou Tichým kolek-
tivní sporty - volejbal, basketbal, 
floorbal atd. 
V těchto sobotních aktivitách bu-
deme pokračovat i nadále a těší-
me se na všechny, kteří nabídku 
využijí.

Mgr. Jarmila Vaclachová
Sobotní taneční a sportovní odpoledne v TYMY 

bude pokračovat i v následujícím období. 
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BORIS JIRKŮ - SVĚTLO PŘED SVĚTLEM
22. 10. 2011 - 30. 8. 2011 
Zámecká galerie Holešov

MKS HOLEŠOV ZVE NA VÝSTAVU

Paprsky babího léta vylákaly děti a paní vychovatelky školní družiny 
na prosluněnou zahradu a sportovní areál u 3. Základní školy Holešov. Paní 
vychovatelky tady pro děti uspořádaly 7. října 2010 dlouho očekávanou 
akci - „Loučení s létem a přivítání podzimu“.

Prostory zahrady s prolézačkami a přilehlé sportoviště ožily veselým 
smíchem a povzbuzováním kamarádů, když se všechny děti zapojily 
do závodivých her, soutěží a netradičních sportů družstev. Kličkovaná, žabí 
závod, provlékání kruhem nebo hadí slalom družstev byly sice náročné, ale 
o to zábavnější, a kamarádi, kteří tvořili jednotlivá družstva, spolu bojovali 
ze všech sil. Hry a zápolení vystřídalo opékání špekáčků na ohništi, které 
pro tento den připravily paní vychovatelky na zahradě školní družiny. Slu-
níčko, pohoda a dobrá nálada  nás v tento den zdržely ve školní družině 
o chvíli déle, než bývá zvykem. Všichni jsme odcházeli s dobrým pocitem 
hezky prožitého podzimního odpoledne.

S dětmi se pilně připravujeme i na Jablíčkový týden, tvoření podzim-
níčků z přírodních materiálů a velmi očekávanou akcí bude jistě drakiáda 
s dračími hrátkami, na které se s dětmi velmi těšíme.

Jana Budišová, vedoucí vychovatelka ŠD, 3. Základní škola Holešov 

Vítání podzimu

Každoročně pořádá Český svaz včelařů ve 
vestibulu kina Svět v Holešově tradiční Medový 
den. Tentokrát připadla oslava medu na volební 
sobotu 16. října.

Od brzkého rána zde včelaři z Holešovska 
před veřejností hodnotili svou celoroční práci. 
Konala se ochutnávka medu, domácí medoviny 

V Holešově se opět po roce sešli včelaři
a různých medových laskomin. Nechyběly ani 
nádherně nazdobené perníčky od vyhlášených 
perníkářů z našeho mikroregionu. 

Včelaři a medaři vyprávěli o tom, jak se 
včelaří na Holešovsku a vysvětlovali užití vče-
lařského nářadí a pomůcek. Případní zájemci 
si včelí produkty mohli i zakoupit. 

„Med je nejznámějším a nejdůležitějším 
včelím produktem a je dobré s jeho léčebnými 
účinky seznámit širokou veřejnost,“ shodovali 
se všichni vystavovatelé.

Text a foto Barbora Winklerová

Termíny slavností Dne díkůvzdání v Holešově:
Sobota 23. 10. 2010 ve 14.00 hod. (koncert souboru Corda Magico)
Církev adventistů s.d., nám. F. X. Richtera, Holešov

Neděle 24. 10. 2010 v 9.30 hod., římskokatolická farnost
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Holešov

 Neděle 24. 10. 2010 v 9.30 hod., Jednota bratrská, Holešov
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Kynologický klub Holešov oznamuje

Se začátkem školního roku se opět na ky-
nologickém cvičišti v Holešově otevírá kurz 
základní socializace psa. O tyto kurzy je mezi 
veřejností v poslední době velký zájem. Úkolem 
těchto kurzů je snaha o socializaci psa nejen 
v rodinném prostředí, ale také o navázání po-
zitivního vztahu k ostatním psům.  Hlavním 
zájmem každého majitele psa by mělo být vy-
chovat z něj zvíře, které bude bezvadným psím 
kamarádem a společníkem a které nebude pro 
své okolí obtížné, či dokonce nebezpečné. Věk 
psů není pro účast v kurzu podstatný. 

Náplní kurzu je kontakt se psovodem, hraní 
psovoda se psem, vhodná motivace psa, zá-
kladní ovladatelnost, odstraňování nežádoucích 
návyků (skákání na lidi, štěkání...), povelová 
technika, zvládání návyků nutných pro život 
ve městě. 

Musí vzniknout silné 
a jedinečné pouto

Je velmi důležité poznat svého psa, po-
chopit jeho chování a potřeby, protože pes je 
nejen domácím mazlíčkem, ale i členem rodiny. 
Pokud psa pochopíme, vzniká mezi páníčkem 
a jeho psem velmi silné a jedinečné pouto a to 
je jeden z cílů kurzů základní socializace.

Mezi další aktivity, které v Holešově po-
stupně získávají na popularitě, patří agility. 
Agility v doslovném překladu znamená pohyb-
livost, hbitost. Je to mladý sport, který se k nám 
dostal v roce 1992 a je to obdoba parkúru pro 
koně, jen překážky jsou trochu jiné. Agility je 
výchovná i zábavná činnost psovoda se psem, 
kdy oba tvoří jeden tým. 

Holešovské hopsání
proběhlo letos už potřetí

Agility je možno provozovat jako rekre-
ační hru i jako vrcholový sport. Je určeno pro 
psy všech plemen a psovody všech věkových 
kategorií. Pes překonává na povel psovoda 
různé překážky se zvláštním důrazem na úzký 
a přátelský kontakt se psovodem. 

Psovi a psovodovi by agility mělo při-
nášet radost a prohlubovat jejich partnerský 
vztah. O oblibě v Holešově svědčí již 3. ročník 
Holešovského hopsání, což jsou neoficiální 
závody v agility. 

Členové kynologického klubu se úspěšně 
zúčastňují závodů  agility v širokém okolí. 

Základem práce kynologického klubu je 
sportovní kynologie, ve které členové klubu Zatím poslední prováděná akce KK Holešov proběhla 3. září na fotbalovém hřišti ve Chvalčově.

Agility je možno provozovat jako rekreační hru  
i jako vrcholový sport.

A ještě jedna fotografie pocházející ze zářijové „exhibice“  
na chvalčovském hřišti.

dosahují dlouhodobě velmi kvalitních výsledků. 
Každoročně pořádají holešovští kynologové 
závod O ŠTÍT MĚSTA HOLEŠOVA, v letošním 
roce proběhl úspěšně již 32. ročník.

Ukázky cvičení se psy jsou 
úspěšné u dětí i dospělých

Se všemi směry výcviku kynologického klu-
bu se mohli občané Holešova setkat na akcích 
konaných v zámecké zahradě v červnu letoš-
ního roku. Velmi úspěšně předvedli své umění 
členové klubu na ukázkách výcviku v Tučapech 
a zatím poslední předváděcí akce proběhla v so-
botu 3. září 2010 na fotbalovém hřišti ve Chval-
čově u příležitosti zahájení školního roku. 

Tyto akce jsou v oblibě nejen u dětí, ale 
i u dospělých. Dorozumět se se psem není tak 
složitá záležitost, ale musíme vědět, jak na to. 
Členové kynologického klubu to vědí a dokážou  
případným zájemcům poradit. 

O všech aktivitách kynologického klubu se 
můžete dočíst na webových stránkách www.
kkholesov.eu 

Nezapomínejme, že: „Pes má krásu bez je-
šitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez 
lidských nectností“ pronesl Lord Byron.

                               Bc. Jiroušková Jana
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Nabízíme k prodeji prostorný rodinný dům 5+1 s velkou zahradou 
v Holešově-Přílepech. Výměra pozemku 1312 m2. Dům je po rekonstrukci. 
Topení a ohřev teplé vody plynem nebo krbem. Voda a kanalizace obecní  
+ 2 studny. Podlahy obytných místností plovoucí, ve vstupu a koupelnách 
dlažba. V kuchyni je kuchyňská linka - dřevěná dýha, s horkovzdušnou 
troubou, sklokeramickou varnou deskou a myčkou. Velmi pěkná zahrada 
s ovocnými stromy. Z pokojů v patře je nádherný výhled do krajiny. U domu 
autobusová zastávka, obchod, v obci školka, škola, obecní úřad, restaurace. 
Doporučuji! 

Kontakt: RE/MAX Activ Reality Holešov, tel. 603 323 111, e-mail: 
miluse.polaskova@re-max.cz. Cena na vyžádání

www.re-max.cz

 940 000 Kč Tel.: 603 323 111

 860 Kč/m2 Tel.: 604 383 641

 1 020 000 Kč Tel.: 731 618 471

 1 570 000 Kč Tel.: 603 323 111

 1 575 000 Kč Tel.: 604 383 641

Jankovice, Zlínský kraj. Prodej RD v Jan-
kovicích u Holešova. Možnost rozšíření do 
podkroví. Pozemek 299 m2. Nová plastová 
okna, včetně parapetů. Topení a ohřev teplé 
vody plynem.

Přílepy, Zlínský kraj. Nabízíme exkluzivně 
k prodeji soubor tří pozemků o celkové výměře 
3.265 m2 (525 m2, 1.011 m2, 1.729 m2) územ-
ním plánem určeny na stavbu RD. IS na hranici 
pozemku. Cena včetně právního servisu.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 1+1 v OV 
o výměře 38,1 m2 + lodžie. Byt je po rekon-
strukci - nové rozvody, koupelna, kuchyňská 
linka. Nachází se v 7. patře ze 7. Dům je po 
celkové revitalizaci.

Holešov, Zlínský kraj. Prodej bytu 3+1 v Ho-
lešově o výměře 74,7 m2, 4. patro panelového 
domu s výtahem. Dům je po rekonstrukci. Byt 
má lodžii a zděnou sklepní kóji. Možnost přikou-
pení garáže o výměře 25 m2 - není podmínkou.   

Žeranovice, Zlínský kraj. Prodej RD 3+1 v Žera-
novicích s možností rozšíření obytných prostorů. 
Dům se nachází v klidné lokalitě obce. V celém 
domě jsou nové plovoucí podlahy. K domu 
náleží garáž, terasa a zahrada o výměře 809 m2.

PRO NAŠE KLIENTY 
HLEDÁME RODINNÝ 
DŮM V HOLEŠOVĚ 
PRO LÉKAŘSKOU 

ORDINACI. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 
NA TEL. ČÍSLE: 

+420 731 618 471

Za mimořádně příznivého počasí se konalo 6. října 2010 v biatlono-
vém areálu na Bedlině v Bystřici p. H. okresní kolo v přespolním běhu pro 
základní a střední školy okresu Kroměříž. Závodů se zúčastnily kategorie 
od mladších žákyň a žáků až po dorostenky a dorostence a na tradičně 
skvěle připravených tratích bojovali všichni o účast v krajském kole. Mezi 
závodníky se neztratili ani zástupci Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, 
kteří soutěžili v kategorii děvčat a chlapců. Zatímco děvčata bojovala o čest 
a slávu a obsadila po pěkném výkonu všech závodnic 4. místo, hoši mířili 
na nejvyšší stupínky stejně jako v CORNY atletickém poháru v září. Tento-
krát jim k postupu do krajského kola chyběl pověstný kousek štěstí, když 
po velmi dobrém výkonu celé čtveřice běžců obsadili 2. místo hned za vítěz-
ným AG Kroměříž, navíc Jakub Kastelík po dramatickém souboji na konci 
pětikilometrové tratě dokázal vyhrát závod jednotlivců. Všem zúčastněným 
patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a města Holešova.
Výsledky: 
Dívky - 1. AG Kroměříž  4. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov (Radka Zi-
cháčková, Lenka Hermanová, Kateřina Vejrostová, Markéta Hanulíková). 
Hoši - 1.  AG Kroměříž 2. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov (Jakub 
Kastelík, Filip Němec, Pavel Karlík, Petr Tomčík).

Mgr. Svatava Ságnerová

Okresní kolo v přespolním běhu 
přineslo gymnáziu stříbro
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Velký výběr hotových jídel,
minutek, salátů atd.

Svatby, oslavy, firemní večírky, školení,
semináře, pohřební hostiny…

V pátek 8. října 2010 byla v Drive Clubu 
Holešov v kině Svět za přítomnosti více než 
sedmi desítek hráček, rodičů, příznivců a hostí 
zahájena výstava nazvaná 10. let ženského 
fotbalu v Holešově. Tuto unikátní akci uspořádal 
po dlouhé a pečlivé přípravě výbor Dívčího fot-
balového klubu Holešov, a prezentoval tak své 
více než desetileté působení v oblasti kopané 
žen v Holešově, ve Zlínském kraji i v rámci 
celé České republiky. Pro všechny přítomné 
byla připravena hodinová filmová prezentace, 
která zachytila jak historii DFK Holešov od jeho 
začátků až po dnešní působení, tak bohatou 
škálu aktivit v kopané i mimo ni, kterým se od-
díl ve svém mimosportovním působení věnuje 
a pyšní se jimi. Mezi hosty byli poslanec PSP 
ČR Josef Smýkal, který je v současné době 
hlavním patronem oddílu, dále Mgr. Rudolf Sei-
fert, místostarosta města Holešov, Mgr. Alena 
Grygerová, bývalá ředitelka 3. ZŠ, maminka 
holešovského rodáka a reprezentanta ČR v ko-
pané Zdeňka Grygery, který patří k významným 
sponzorům oddílu, dále ředitelka 3. ZŠ Holešov 
Mgr. Jitka Heryánová a také ing. Luděk Urban, 
člen Zastupitelstva Zlínského kraje. Všichni 
přítomní se zasmáli a pobavili při přehlídce 
prezentací, v nichž se objevily hráčky od svých 
nejútlejších let až po dnešek. 

Část nazvaná „O nás“ zahrnovala více 
než 300 odehraných mistrovských zápasů žen, 
žákyň a dnešního A a B družstva. Hosté dále 
zhlédli přehlídku aktivit oddílu, která je opravdu 
bohatá: za 10 let své existence uspořádal Dívčí 
fotbalový klub více než 40 turnajů pro dívky ze 
základních a středních škol Holešova, okre-
su Kroměříž i celého Zlínského kraje, včetně 
turnajů mezinárodních. Děvčata se zúčastnila 
více než 50 turnajů v České republice, Polsku, 
Slovenské republice, Dánsku a Rakousku. 
Další prezentace dokumentovala historii zim-
ních a letních sportovních soustředění, která 

Výstava k desátému výročí ženské kopané v Holešově

uspořádal DFK devětkrát, na filmovém plátně 
se rovněž objevily záběry z plesové zábavy 
DFK, z populárních výletů a závodů na běž-
kách či z vodáckého putování po Vltavě 2009. 
Část pojmenovaná „Bez koho to nikdy nešlo“ 
představovala poděkování rodičům, především 
maminkám hráček, které po celé roky vytvá-
řely skvělé zázemí pro hráčky při zápasech 
i na dalších akcích DFK. V závěru celé přehlídky 
byly předány Pamětní listy vybraným hráčkám, 
trenérům, funkcionářům a dalším osobnostem, 
které se zasloužily a podporovaly rozvoj žen-
ského fotbalu v Holešově. 

Závěr akce patřil slavnostnímu přestřižení 
pásky, kterým byla otevřena přehlídka 20 pa-
nelů fotografií, jež dokumentují jednotlivé úseky 
činnosti a historii klubu včetně všech jeho akti-
vit, k vidění byla rovněž kronika oddílu, poháry 
a diplomy, dokumentující medailové úspěchy 
děvčat, včetně propagačních předmětů DFK 
Holešov, kterými se dnes oddíl prezentuje. 

V závěru akce proběhlo posezení s občerst-
vením, které bylo tradičně skvěle připraveno 
maminkami našich hráček.

Za vydařenou akci patří poděkování všem, 
kdož se podíleli na její přípravě: děkuji své dceři 
Lucii a manželovi za trpělivost a  toleranci při 
více než měsíční práci na přípravě výstavy, 
poslanci PSP ČR Josefu Smýkalovi za osob-
ní a finanční podporu akce prostřednictvím 
Olympia a.s., Zlínskému kraji za poskytnutou 
finanční dotaci, dále Pavlíně Jablunkové za pří-
pravu výborných prezentací, všem maminkám 
za skvělé občerstvení, pracovníkům MKS Hole-
šov za poskytnuté prostory a pomoc při přípravě 
akce, a všem dalším, kdož se na přípravě akce 
podíleli. 

Výstava fotografií je přístupná veřej-
nosti do konce měsíce října 2010 a všichni 
příznivci sportu a ženské kopané obzvláště 
jsou na ni srdečně zváni.

Mgr. Svatava Ságnerová

Sokol Lažany - DFK Holešov: 0:14 (0:5)
Předposlední utkání podzimu sehrálo áčko Holešova v Lažanech 

a bylo opět velmi úspěšné. Veronika Bělašková v brance předvedla 
v první půli tzv. zázračný zákrok, ale tradiční chybě při rozehrávce se 
opět nevyhnula. V obraně byla v první půli jednoznačně nejlepší Ven-
dula Kuchařová. V záloze na dvou postech odehrála dobrý zápas Míša 
Dobroslávková. Na pravé straně dobře hrála až do konce zápasu Hana 
Samsonková, která vstřelila 3 góly, ale při zakončení jí stále chybí klid 
a přesnost, na druhé straně ukázala zlepšení Adéla Kozubíková, limituje ji 
však neustále pomalá rozehrávka a prohrávané osobní souboje. V útoku 
předvedla pěkný výkon Eva Zderčíková, která je nejspolehlivější útočnicí 
DFK a góly nejen střílí, ale především je připravuje svým spoluhráčkám. 
Vítězství bylo jednoznačné a zasloužené.
Sestava: Bělašková, Motalová, Jablunková, Ďurišová, Kuchařová, Sam-
sonková, Dobroslávková, Dětská, Kozubíková, Zderčíková, Fibichová.
Střídaly: Zichalová, Švábová. Branky: 4 Zderčíková, po 3 Dobroslávková 
a Samsonková, po 1 Kozubíková, Dětská, Zichalová a Motalová. Nejlepší 
hráčky: Eva Zderčíková a Hana Samsonková.

DFK Holešov A - FK Kunštát 5:0 (3:0)
V tomto domácím utkání se střetl domácí celek s druhým Kunštátem, 

který měl dobrou bilanci v tabulce a podle očekávání byl zatím Holešovu 
nejdůstojnějším soupeřem. Hosté se představili s technicky dobře vybave-
nými hráčkami, slušně organizovanou hrou a rychlým přechodem do útoč-
né fáze, domácí tým bojoval bez několika opor a v chladném počasí se mu 
od začátku ne vše dařilo. DFK se sice od úvodu vrhl do dobývání branky 
Kunštátu, ale nepřesné kombinace ve středu pole a naprostý výpadek levé 
strany hřiště vedl k neuspořádanému výkonu celého týmu.
Sestava: Bělašková, Motalová, Jablunková, Vybíralová, Ďurišová, Sam-
sonková, Dobroslávková, Dětská, Kuchařová, Zderčíková, Šutová.
Střídaly: Kozubíková, Fibichová. Branky: 2 Šutová, po 1 Dobroslávko-
vá, Motalová a Zderčíková. Nejlepší hráčka: zcela přesvědčivě Adéla 
Motalová.

Mgr. Svatava Ságnerová, Holešově

DFK Holešov vysoko poráží své soupeře
Restaurace Cukrovar  

ve Všetulích

Salonek pro 20 až 50 osob  
i více.

znovu otevřena

Další informace včetně poledního menu
na webových stránkách

www.restauracecukrovar.cz

Volejte na tel.: 725 294 375

Přijďte s námi oslavit 
Silvestr roku 2010.
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FK Chropyně - SFK ELKO 
Holešov 0:1 (0:0)

Jak napovídá výsledek po-
ločasu, v první polovině se hrál 
vyrovnaný zápas. Rozhodčí hos-
tům vyloučil Münstera, protiútoky 
Chropyně končily na holešovské 
šestnáctce. Ve 48. minutě pak za-
hrával Sedlařík trestný kop a poslal 
hosty do vedení.  Holešov se pak 
v oslabení soustředil na obranu 
a nedovolil domácím skórovat. 
Odvezl si tak tři body a již ve čty-
řech zápasech po sobě neinka-
soval žádnou branku. V tabulce 

Holešovské áčko čtyřikrát po sobě nedostalo branku
krajského přeboru je na 5. místě 
s šestibodovou ztrátou na vedoucí 
Morkovice. 
Holešov: Krejčí, Belza (Kostov), 
Bačík, Charuza, Sumec, Křenek, 
Marek, Sedlařík, Vávra (Barták), 
Navrátil (Olša), Münster.
 

Valašské Klobouky - SFK 
Holešov 0:1 (0:1)

Na Valašsku sehrál Hole-
šov zápas s řadou nepřesností 
a množstvím nedotažených brej-
ků. Soupeř sice šance nabízel, 
ale hostům se podařila proměnit 

pouze jediná v prvním poločase. 
I to však stačilo na plný bodový 
zisk na hřišti soupeře. Trenér Ho-
lešova Martin Malík tak mohl být 
s výsledkem spokojený.

Holešov: Krejčí, Vávra, Bačík, 
Charuza, Kostov (Navrátil), Sumec, 
Sedlařík, Münster, Marek (Odstrči-
lík), Křenek, Uruba (Olša).
Branka: Sumec. 

SFK Holešov B - Kelč - 2:2 (1:1) 
Bylo vidět, že do Holešova přijelo velmi silné mužstvo, které si chce 

odvézt tři body. Proto jsem zvolil defenzivní způsob hry a doufali, že 
soupeř udělá chybu a nám se podaří vstřelit branku. Konec první půle 
byl hodně divoký. V 33. minutě vstřelil branku trochu kuriózně z dálky 
Sedlařík, přitom se navíc zranil hostující brankař. Když už se zdálo, že 
půjdeme do poločasu s vedením, tak hosté ve druhé minutě nastavení 
vyrovnali. Druhá polovina nám opět vyšla. Opět Sedlařík zvýšil ve 47. 
minutě po hrubé chybě hostů na 2 : 1. Musím sportovně přiznat, že jsme 
měli hodně štěstí a hlavně nás podržel výborný Krejčí v brance. S bodem 
jsem spokojený, mužstvo podalo bojovný výkon, rozhodčí byli také na 
dobré úrovni. Soupeřovi přeji hodně vyhraných zápasů.
Krejčí - Novák, Krajcar, Očadlík, Labancz, Přívara Vl., Skotek, Sedlařík, 
Snopek, Hasala, Uruba. Branky: Sedlařík 2, Střídání: Skotek (Oral), 
Snopek (Jirsa), Uruba (Duda).

Rusava - SFK Holešov B - 4:2 (3:1)
Na úvod bych chtěl poděkovat Rusavě, že jsme prohráli jenom 

o dvě branky, protože kdyby skončil poločas rozdílem šesti gólů, tak 
by se nikdo nedivil. Tak se nebojuje o záchranu. Zbytečně si kazíme 
pověst, diváka také lituju, na takový fotbal se nechodí. Zápas nebudu 
hodnotit, neboť není co. Možná by bylo řešení, aby mě vedení oddílu 
odvolalo a třeba by se mužstvo zvedlo. Soupeřovi ještě jednou gratuluji 
k zasloužené výhře.
Pospíšil - Novák, Krajcar, Topič, Labancz, Přívara, Očadlík, Hasala, 
Roubalík, Frybort, Uruba. Střídání: Přívara (Duda), Hasala (Oral), Topič 
(Jirsa). Branky: Uruba, Roubalík.

Očima trenéra Milana Dvorníka
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Holešovské pogromy (4)

SOUTĚŽ SPONZORUJE 
RESTAURACE KANADA

Téměř třicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili 
v Holešovsku č. 17/2010, přičemž všichni poznali, že jde o krátký dialog, 
který zazněl v komedii režiséra Davida Ondříčka Samotáři. Zatímco prvním 
vylosovaným byl Jaroslav Vacula z Holešova, druhou vylosovanou byla 
Ilona Cholastová z Přílep - oba 
výherci si pochutnají v Restau-
raci Kanada v Holešově.

Za správně vyluštěné 
SUDOKU pošleme volné vstu-
penky do kina Svět Bohumilu 
Vašíkovi z Holešova a Pavle 
Nabuželské z Holešova. Všem 
šťastným výhercům redakce 
srdečně gratuluje!

A teď už pokračujeme 
v hádance, která je tradičně po-
stavena na slavných hláškách. 
Poznáte, ze kterého televizního 
seriálu pochází tato hláška: 

„Hergot, ženská, kdyby 
hloupost nadnášela, tak vy tady budete lítat jako holubička!“

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 
a MKS Holešov. RR 

Josef Abrhám a Iva Janžurová 
v komedii Pension pro svobodné pány. 

Kresba JAKUB LEŠKO

Na soužití českého a židovského obyvatelstva 
(považovaného místními Čechy spíše za obyvatel-
stvo německé) padl po jazykových bouřích a ne-
šťastných událostech tzv. třetího pogromu v roce 
1899 v Holešově stín. A ten se ještě prohloubil 
během první světové války, která následovala jen 14 
let po oné střelbě četníků do českého davu. Zatímco 
čeští občané Holešova byli čím dále tím více ne-
spokojeni s ději v Rakousku-Uhersku a s rostoucím 
odporem zažívali panující bídu a nechtěné oběti 
na frontách, židovské obyvatelstvo z vděčnosti 
ke státu, který je skutečně (např. na rozdíl od sou-
sedního Ruska, kde byli pronásledováni) ochraňo-
val, projevovalo určité vlastenectví. A samozřejmě 
také mluvilo německy, což bylo považováno rovněž 
za oddanost Habsburkům. Roli hrál i tradiční malo-
městský antisemitismus.

Po vzniku republiky Československé 28. října 
1918 stouplo sebevědomí českého národa a ze-
jména v počáteční době bylo provázeno odporem 
ke všemu rakouskému. Současně se  stále pro-
jevoval  všeobecný nedostatek, válečný rozvrat 
způsoboval nouzi, země byla plná vojenských 
vysloužilců, z nichž část nebyla schopná návratu 
do normálního života. V mnoha místech repub-
liky docházelo k protižidovským bouřím. Za této 
situace od pátku 29. listopadu 1918 (tedy  měsíc 
po skončení války a vzniku ČSR!) začaly po Ho-
lešově kolovat zvěsti, že se chystá kravál s Židy. 
Současně se značně zvýšil na ulicích města počet 

neznámých osob ve vojenských uniformách. Okres-
ní hejtmanství na to reagovalo zdvojnásobením 
vojenské hlídky na nádraží na 40 mužů. Ty dodala 
kroměřížská  posádka a část z nich byli nespolehliví 
vojáci převelení z Ostravy. Večer 3. prosince kolem 
22. hodiny se pokusil dozorčí kroměřížské posádky 
zavolat této odloučené jednotce, ale sluchátko bylo 
hluché. V té době se ve městě nacházela početná 
skupina ozbrojených vojáků a vysloužilců z Ostravy, 

která zorganizovala přímo vojenskou akci. Přidala 
se k nim většina vojáků z nádraží vč. velícího dů-
stojníka por. Zichy, odzbrojili a na strážnici uvěznili 
četníky a policisty. Kolem 23. hodiny byly vypáleny 
tři výstřely a začaly se ozývat výkřiky „Hrr na Židy! 
Všickni ven!“ Vojáci, prohlašující se za bolševiky, 
posílení o několik holešovských obyvatel, přímo 
zaútočili na židovské obchody a byty. Nutili jejich 
majitele vydat jim peníze a cennosti, ničili zařízení. 
Vydrancovali 51 domů, v 6 obchodech (ale z větší 
části českých, na náměstí) založili požáry, které 
naštěstí místní hasiči rychle uhasili. Bodákem zabili 
Heřmana Grunbauma, který se útoku rabujících brá-
nil střelbou, a zastřelili Huga Gratzera, vysloužilého 
vojáka, jednoho z účastníků bití Klabusayovy sku-

piny v roce 1899, syna 
majitele palírny, kde 
začal tehdejší pogrom. 
Do nohy byla střelena 
15letá  Anežka Giba-
sová. Rabování a ná-
silnosti se odehrávaly 
celou noc z 3. na 4. 
prosince. Ve čtyři hodi-
ny ráno odjela vlakem 
do Ostravy většina ra-
bujících vojáků s kořistí 
zejména v penězích. To 

už se ale do Holešova dostaly zástupy obyvatel 
z okolních vesnic, kteří sem jeli na velký trh. Ti po-
kračovali v rabování - tentokrát už nejen židovských, 
ale i českých obchodů a vynášeli z nich zboží i ná-
bytek. Rabování bylo tak rozsáhlé, že 120 vojáků, 
kteří do Holešova dorazili v pět hodin ráno, nestačilo 
zdaleka na potlačení nepokojů. Teprve další posily 
z Kroměříže (250 vojáků s 13 důstojníky), které 
osvobodily zavřené četníky a policisty, a příchod 
dobře vyzbrojené jednotky z Brna s kulomety při-
nesly v poledne uklidnění situace. 

Až do konce roku platilo v Holešově stanné 
právo. V roce 1919 pak probíhaly dva procesy 
- civilní a vojenský - proti hlavním aktérům pogro-
mu. Z civilistů bylo odsouzeno celkem 13 osob 
v průměru na dva roky těžkého žaláře. Byli mezi 
nimi i bratři Prusenovští, synové Augustina Pruse-
novského, který byl zastřelen četníky při nepokojích 
v roce 1899. Vojáků bylo odsouzeno 21 k různým 
trestům - nejvyšší, 10 let, dostal pěšák Josef Novák, 
který na zemi bajonetem surově dorazil zraněného 
Grunbauma. 

Proč zdivočelí ostravští vojáci naplánovali po-
grom právě v Holešově, zůstává záhadou. Jednou 
z teorií může být i domněnka, že je sem pozvali pří-
buzní a přátelé obětí masakru z roku 1899, případně 
ti Holešované, kteří byli za účast při oněch nepo-
kojích potrestáni, jako určitou odvetu za tehdejší 
události. Bohužel atmosféra tehdejší doby, rozvrat, 
bída, nedostatek potravin, vypjaté české vlaste-
nectví a odpor k Němcům, kteří byli na maloměstě 
představováni Židy, a v neposlední řadě i fakt, že 
většinou židovští majitelé palíren a kořalen nechá-
vali s vidinou zisku nalévat alkohol podnapilým 
násilníkům, kteří se pak obrátili proti nim, přispěly 
k tomu, že většina místního obyvatelstva spíš jen 
mlčky přihlížela těm hrozným událostem, aniž by 
nějak zasáhla. Tento poslední pogrom v českých 
zemích ale v žádném případě nebyl předobrazem 
hrůz holocaustu, jak se někteří interpreti snažili 
naznačovat. Naopak,  než antisemitskými náladami 
byl veden spíše náladami  antiněmeckými.

Karel Bartošek

HISTORICKÁ 
ZAJÍMAVOST (seriál)


