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Vrchol vrcholů - Magdalena Kožená
zpívala v Holešově

Vrchol vrcholů - i tak by se dalo nazvat
pondělní vystoupení špičkové světové mezzosopranistky Magdaleny Kožené ve velkém sále
holešovské zámku. Jestliže vrcholem kulturní
sezóny v Holešově budeme nazývat koncertní
cyklus Musica Holešov, v rámci něhož už vy-

stoupili špičkoví umělci, jako jsou Pavel Šporcl
či Karel Košárek, pak koncert Magdaleny Kožené doprovázené instrumentálním souborem
Private Musicke tento unikátní cyklus dovršil.
Pokračování na str. 13

Opět v čele města
Co vy na to,
pane starosto?
Na ustavujícím zasedání
holešovského zastupitelstva byl drtivou většinou
hlasů zvolen do funkce
starosty města na další
čtyři roky bývalý starosta
Zdeněk Janalík. Co vy na
to, pane starosto?
Důvěru, kterou mi dali
občané a následně i nově
zvolení zastupitelé napříč politickými stranami,
vnímám jako velkou poctu a nesmírně si jí vážím.
Zároveň cítím velkou zodpovědnost zejména
v souvislosti s tím, v jak složité době se světová
ekonomika a s ní i hospodářství našeho státu
a potažmo i ekonomika města nachází. Znovu
proto budu usilovat o to, aby zastupitelstvo jako
celek táhlo v základních věcech za jeden provaz.
V minulém volebním období jsme si vytyčili zásadní priority, které byly z velké části naplněny.
V následujících letech bychom měli tyto priority
dotáhnout do konce a postupně připravit město
na další období, které by opět nemělo být omezeno pouze čtyřletým volebním cyklem. Zároveň
bychom se měli opět na těchto prioritách shodnout
napříč politickými stranami. Cílem je, aby občané
vnímali kontinuální rozvoj města, který by volby
zásadním způsobem neovlivnily.
(frs)

Starostou Holešova zvolen
Zdeněk Janalík
Holešov (frs) - Staronovým
starostou města Holešova se stal
Zdeněk Janalík z Občanské demokratické strany. Na svém ustavujícím zasedání o tom rozhodli
v pondělí 8. listopadu ve veřejném
hlasování členové nově zvoleného
zastupitelstva města. Uvolněnými

Pálenice Přílepy
v budově horního obchodu,
pálíme za loňské ceny
BLUESOVÝ PODZIMEK. Další ročník Bluesového podzimku se uskutečnil v sobotu 13. listopadu v hudebním klubu. Ani letos nechyběli mezi
účinkujícími Staří psi. Foto František Sovadina.
Více na str. 18

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

místostarosty Holešova pak byli
zvoleni Rudolf Seifert z Koalice
pro Holešov a Jaroslav Chmelař
z České strany sociálně demokratické. Rudolf Seifert bude starostu
města zastupovat v případě jeho
nepřítomnosti.
Pokračování na str. 3
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Termín vyúčtování Akce milion 2010 se blíží

POZVÁNKA
na jednání Zastupitelstva města Holešova, které se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2010 od 16.00 hod. ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu Holešov. Rada města navrhla, aby se jednání zastupitelstva města řídilo tímto programem:
I. Zahájení
II. Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
5. Zpráva o činnosti orgánů města
6. Určení zastupitele pro plnění úkolů při pořizování územně plánovacích
dokumentací města Holešova
7. Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010, 5/2010 a 6/2010
8. Návrh na přijetí překlenovacího úvěru
9. Změna rozpočtu města Holešova č. 5/2010
10. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BKM/2593/2010BKMM
11. Nabídka pozemků z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových
12. Úplatné nabytí vlastnických práv v souvislosti s realizací investiční akce
„Silnice II/490: Holešov - jihovýchodní obchvat“
13. Nabídka ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
k uplatnění předkupního práva
14. Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 1962/2, k.ú.
Holešov
15. Obecně závazná vyhláška č. 7/2010
16. Zřízení výborů a volba předsedů výborů
17.Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Holešova
18. Delegování na valnou hromadu společnosti .A.S.A skládka Bystřice,
s.r.o., Bystřice p. H.
III. Diskuse členů zastupitelstva města
IV. Diskuse občanů města
V. Přednes souhrnu přijatých usnesení
VI. Závěr
PaedDr. Zdeněk Janalík v. r.

Holešov (jz) - Upozorňujeme
všechny příjemce finanční dotace
z Akce milion 2010, kteří čerpali
finanční prostředky na svou činnost
a aktivity, aby nejpozději do konce
měsíce listopadu doložili - zdokladovali jejich čerpání (bod č. 7 Smlouvy
o poskytnutí dotace) - přehled použití finanční dotace (kopie faktur či ji-

Stačí jednou zavolat!
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ných platebních a účetních dokladů).
Ve stejném termínu musí být předloženy také doklady o propagaci
města Holešova jako poskytovatele
dotace. Při případném rozdělování
finančních prostředků z této akce
v roce 2011 bude včasné vyúčtování
jedním z ukazatelů pro výši přidělených finančních prostředků.

774 780 001
16.10.2009 11:15:17
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Starostou Holešova byl zvolen opět Zdeněk Janalík
Pokračování ze str. 1
Zastupitelé rovněž zvolili další neuvolněné
členy Rady města Holešova. Za ODS jsou
to vedle Zdeňka Janalíka ještě Luděk Hradil, Gabriela Hradilová, Renata Lochmanová,
za ČSSD vedle Jaroslava Chmelaře i Ludvík
Urban. Sedmým členem rady je místostarosta
Rudolf Seifert. Ustavující jednání holešovské-

ho zastupitelstva se konalo v sále kina Svět.
Všichni členové zastupitelstva složili v úvodu
slib. Mezi nimi i nově zvolení členové zastupitelského sboru, kterými jsou Luděk Hradil a Renata Lochmanová za ODS, Svatava Ságnerová
za ČSSD a Ivan Manďák za KSČM.
Nově zvolené vedení města bylo zvoleno
na základě povolebních jednání. Vládnoucí

koalici utvořily Občanská demokratická strana,
Česká strana sociálně demokratická a Koalice pro Holešov. Koalice disponuje v zastupitelstvu města 15 hlasy (7 ODS, 5 ČSSD
a 3 Koalice pro Holešov). V opozici zůstaly
KSČM (4 hlasy), KDU-ČSL (2 hlasy) a Sdružení
nezávislých (2 hlasy).
Více fotografií na www.holesov.cz

Zastupitel Zdeněk Janalík byl opět zvolený starostou města.

Anketní otázka
Na webových stránkách města www.holesov.cz zveřejňujeme pravidelně anketní otázku týkající se vybraného aktuálního problému
města. Svůj názor můžete projevit tím, že označíte jednu z odpovědí
na titulní straně internetových stránek města www.holesov.cz.
Aktuální otázka:
Líbí se Vám tradiční novoroční ohňostroj města?

2011

NOVOROČENKY

Ustavující schůze zastupitelstva se uskutečnila v sále kina Svět.

Přijďte si vybrat !
Výběr z mnoha vzorů
katalog ke stažení na

www.typoservis.cz
EXPRESNÍ TISKÁRNA
Masarykova 650, 769 01 Holešov
e-mail: typoservis@typoservis.cz
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Zájem o webové stránky města se za poslední rok zdvojnásobil
Zásadní proměnou prošly
za poslední rok webové stránky
města Holešova. Díky tomu se staly významným zdrojem informací
nejen z holešovské radnice, ale
také ze společenského, ekonomického a kulturního života města
a okolí.
Webové stránky města navštěvuje čím dál tím větší počet
čtenářů. Díky službě Google analytics lze změřit nejen samotný počet
návštěv, ale i celou řadu dalších
parametrů spojených s návštěvností webu.
Tak například od 9. října do 8.
listopadu 2010 navštívilo webové
stránky města 12 137 návštěvníků. Nejvíce se lidé dívali na web
v pondělí 18. října, kdy stránky
města otevřelo 813 čtenářů. To
byl také absolutně největší počet
denních přístupů na stránky města za dobu existence webu. Pro
srovnání, za měsíc listopad 2009
„kliklo“ na stránky města 6 660
osob. Lze tedy říci, že v průběhu
jednoho roku se návštěvnost stránek města zdvojnásobila.
Analytický program nabízí
celou řadu možností, jak čtenáře
webu zkoumat. Jednou z nejatraktivnějších je například mapování

toho, odkud se návštěvníci na web
města dívají.
Ve sledovaném období od 9.
října do 8. listopadu 2010 tak bylo
6 406 přístupů z České republiky, 67
ze Slovenska, 66 z USA, 46 z Ně-

mecka atd. Ve Spojených státech
pak kupříkladu bylo nejvíce přístupů
z Kalifornie - 15 návštěv ze Santa
Clary, 13 ze San Francisca, 9 ze
San Jose… Podobně detailně jsou
analyzovány i ostatní státy USA.

Na stránky města Holešova se dívali za posledních třicet dnů také
v Austrálii, Novém Zélandu, Japonsku a celé řadě dalších zemí.
Analytický program počítá i počet zobrazení jednotlivých stránek
na městském webu. V posledním
měsíci byly nejčtenější stránky s volební tematikou. Pravidelně se pak
nejvýše v počtu prohlížení objevují
stránky kulturních akcí a čtrnáctideníku Holešovsko. Průměrná doba
pobytu na stránkách pak byla za sledované období 2 minuty 57 vteřin.
Je nepochybné, že s rozšiřováním internetového připojení
význam městského webu dále
poroste. Městský úřad tak může
využívat tři hlavní výhody tohoto
média. Jedním je aktuálnost, druhým široké pokrytí publika a třetím
interaktivní možnosti.
Pořadí přístupů na www.holesov.cz z různých zemí:
1. Czech Republic 6 406 2.
Slovakia 67 3. United States
66 4. Germany 46 5. United
Kingdom 6. Poland 9 7. Luxembourg 7 8. Spain 4 9. Italy
4 10. Switzerland 3
Pořadí nejnavštěvovanějších
stránek za měsíc (název stránek, zobrazení stránek):
1. www.holesov.cz / 11 051 2. /
volby-2010 2 802 3. /mestskyurad 1 792 4. /kultura 1 779
5. /ctrnactidenik-holesovsko
1 695 6. /kultura/kalendareakci 1 423 7. /mesto-holesov
1 359 8. /aktuality/178-komunalni-volby-v-holesove 1 337
9. /uredni-deska 1 326 10. /
aktuality/179-volby-v-holesovevyhrala-ods-pred-cssd-a-kscm
František Sovadina
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Novým místostarostou města se stal Jaroslav Chmelař
Novým místostarostou města zvolili na svém ustavujícím
jednání holešovští zastupitelé
Jaroslava Chmelaře z ČSSD,
který vystřídal na této pozici
Josefa Bartoška z KDU-ČSL.
Využili jsme této příležitosti
a novému místostarostovi položili několik otázek.
Uvažoval jste před volbami
o tom, že byste se mohl stát
jedním z vedoucích představitelů města?

V mé kompetenci by měly
zůstat oblasti, které zajišťoval můj
předchůdce v této funkci pan Josef
Bartošek, a to doprava, životní prostředí, územní plánování, správa
bytů, pozemky, pozemkové úpravy
a kontakt s úřadem práce.
Máte už představu o tom,
co hodláte jako zástupce jedné z koaličních stran ve vedení
města prosazovat?
Volební programy současné
koalice se ze tří čtvrtin shodují či

Sociálnědemokratičtí zastupitelé na ustavujícím jednání zastupitelstva.
Ano, uvažoval, protože již při
sestavování kandidátní listiny před
komunálními volbami místní organizace ČSSD doporučila pořadí kandidátů pro povolební vyjednávání.
Předpokládám, že oproti vaší původní profesi bude
práce místostarosty zásadně
odlišná. Jaké jsou vaše první
pocity z této změny?
Pracoval jsem 34 let v různých
pozicích na železnici, z toho 12
let v manažerských funkcích. Byl
jsem 8 let členem Komise životního
prostředí a dopravy v Holešově
a poslední 4 roky jejím předsedou.
Jsem členem Dopravního výboru
Zlínského kraje a předsedou Dozorčí rady Tepelného hospodářství
Holešov. Jsem přesvědčen, že má
současná pozice bude v mnoha
oblastech podobná mé dosavadní
praxi a nové povinnosti jsem připraven postupně zvládnout.
Jaké oblasti správy města
budou spadat do vaší kompetence?

prolínají. Zbytek se doladí tak, aby
mohla být veřejnost brzy seznámena s jednotným programovým
prohlášením. Mé priority vidím
v oblasti rozvoje města, dopravy, životního prostředí, podpoře
vzdělávání, kultury, sportu, péče
o zdraví občanů a volnočasových
aktivit mládeže.
Jaké hlavní priority v oblasti rozvoje města budete prosazovat?
Jako prioritu vidím přivedení R49 ke kruhovému objezdu
u Martinic a výstavbu jihovýchodního obchvatu Holešova. Tím
dojde ke zklidnění neúnosného
zatížení městských komunikací
tranzitní dopravou. Pak bude mít
smysl jejich postupná rekonstrukce včetně vybudování promyšleného systému jednosměrek,
které společně s novými parkovišti (avšak citlivě k životnímu prostředí) umožní bezproblémové
parkování neustále se zvyšujícího
počtu vozidel.

Mělo by se podle vás v činnosti městského úřadu něco
změnit?
V minulém volebním období
jsem měl možnost sledovat činnost
městského úřadu z pozice neuvolněného zastupitele pouze zvenčí. Přesto jsem často požadoval
po jednotlivých vedoucích odborů
i řadových zaměstnancích různé
materiály či řešení připomínek občanů v souvislosti s mojí prací v odborných komisích a pokaždé jsem
se setkal se vstřícným přístupem.
Ale vždy se dá něco zlepšit. Nyní
budu mít možnost sledovat práci
městského úřadu zevnitř a rád se
s vámi o mé poznatky v některém
z příštích rozhovorů podělím.
Uvažoval jste už o tom, jak
se tato pro vás jistě zásadní
změna promítne do vašeho
osobního života?
Je mi 53 let a po celou dobu
mé profesní kariéry jsem za zaměstnáním do vzdálenějších či
bližších míst dojížděl. Nyní mám
možnost pracovat v místě bydliště,
ve městě, kde žiju s rodinou celý
život, kde mám spoustu kamarádů,
známých a kde žilo šest generací
mých předků.
Chtěl byste ještě něco
vzkázat našim čtenářům?
Dovolte mi, pane redaktore, využít této příležitosti a ještě

Nový místostarosta města
Jaroslav Chmelař.
jednou poděkovat všem voličům,
kteří dali v těchto volbách hlas
kandidátům ČSSD. Sociálně demokratická strana byla v Holešově
založena před 110 lety a za celou svou historii nezažila takový
úspěch jako letos, kdy získala
v zastupitelstvu pět mandátů včetně místostarosty a jednoho radního. Věřím, že během volebního
období našim voličům dokážeme,
že volili správně.
Za rozhovor poděkoval
František Sovadina
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Automobil narazil do autobusu dálkové linky
Holešov, Třebětice (red) - V úterý 5. 11.
2010 byli hasiči krátce po šesté hodině ranní požádáni o pomoc po dopravní nehodě u obce Třebětice. Na místo vyjela jednotka profesionálních
hasičů z Holešova s jedním zásahovým vozem
ve společném výjezdu s jednotkou dobrovolných
hasičů obce Holešov. Později byla vyslána také
další jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže
se speciálním protichemickým autem. Po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že na silnici mezi obcí
Třebětice a Hulín došlo k dopravní nehodě mezi
osobním autem zn. Nissan a autobusem.
„Podle svědků řidič osobního vozu jedoucího ve směru na Holešov vyjel do protisměru. Řidič dálkového autobusu se snažil střetu zabránit
vyhnutím na krajnici, ale nakonec došlo k nárazu.
Po bočním střetu se osobní auto odrazilo a havarovalo mimo komunikaci. Na autobusu došlo
k poškození místa u nádrže s následným únikem
paliva,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček.

Řidič osobního auta utrpěl zranění. Mezi
prvními mu pomoc poskytoval policista mimo
službu, který jel kolem a zastavil. Na pomoc byly

V restauracích mládeži nenalévali
Holešov (frs) - Ze soboty 6. na neděli
7. listopadu proběhla v teritoriu obvodního oddělení Holešov bezpečnostní akce, při které
se policisté zaměřili na mládež. Zjišťovali, zda
nedochází k porušování zákona 379/2005 Sb.,
který zakazuje prodávání alkoholu osobám mladším osmnácti let. „Akce se účastnili policisté
místního obvodního oddělení, dále obvodního
oddělení Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Kroměříž, strážníci Městské policie Holešov a pracovník

orgánu sociálně právní ochrany dětí. Během
noci policisté zkontrolovali více než dvě desítky
restauračních zařízení. V tomto případě nezjistili
porušení výše uvedeného zákona,“ uvedla Barbora Balášová z Krajského policejního ředitelství
Zlínského kraje. Policisté kontrolovali i parky
a nádraží. Právě tam objevili čtyři osoby, které
popíjely alkohol, i když ještě nemají osmnáct let.
„Nejvíce nadýchala sedmnáctiletá dívka, přístroj
u ní naměřil 0,89 promile,“ dodala Balášová.

povolány všechny základní složky Integrovaného záchranného systému - hasiči, zdravotníci
i policisté.
Hasiči a zdravotníci přijeli prakticky současně. Lékař si do své péče převzal zraněného
řidiče a po nutném ošetření ho nechal přepravit
do nemocnice. Hasiči se postarali o únik nafty
a její záchyt. Velitel zásahu si nechal na místo
povolat speciální protichemický vůz kolegů ze
stanice v Kroměříži.
„Z poškozené nádrže autobusu hasiči vyčerpali zbylé desítky litrů paliva do náhradních
nádob. Okolí místa znečištění bylo zasypáno
větším množstvím sorbentů. Po dobu zásahu
složek IZS byla doprava omezena na jednu polovinu vozovky. Pro osoby přepravované dálkovým
autobusovým spojem bylo vysláno náhradní
vozidlo,“ dodal mluvčí hasičů.

Pálenice v Chomýži
oznamuje všem pěstitelům ovoce, že
díky zvýšené kapacitě lze zájemcům
ovocný kvas vypálit do 1 týdne od
objednání.
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo osobně každé úterý od
8 do 16 hodin, v ostatní dny dle mé
přítomnosti v pálenici.

Tel.: 573 393 847
nebo 777 977 719

• Kuchyňské linky na míru
• Vestavný nábytek
• Kancelářský nábytek
• Bytové doplňky
(spotřebiče, židle, matrace)
Žopská Halloween party se uskutečnila v sobotu 13. listopadu odpoledne.
Více fotografií na www.zopy.cz

Myslivci na honech nepijí
Dohled nad mysliveckými hony na Kroměřížsku každoročně provádí policisté z oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
v Kroměříži společně s policisty všech obvodních
oddělení. Od začátku honební sezony prověřili
hony, které pořádala myslivecká sdružení, mimo
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jiné i Ludslavice, Prusinovice a Míškovice. Policisté provádějí kromě jiného fyzickou kontrolu
zbraní a u střelců dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Doposud bylo vše v naprostém
pořádku. Kontroly budou i nadále pokračovat.
(red)

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

www.holesov.cz

Slavnosti broučků se zúčastnili
i mladí hasiči
V pátek 5. 11. 2010 byli pozvaní mladí hasiči SDH Holešov na slavnost broučků pořádanou organizací Tymy centrum Holešov. Akce jsme se
zúčastnili rovněž jako požární hlídka, kdy jsme asistovali při vypouštění
lampionků s přáníčky.
Bylo štěstí, že na místě byli dva vedoucí, kteří museli vylézt na památeční lípu na náměstí, kde byl zachycený jeden lampion. Jiný lampion jsme
pak zajišťovali u kontejneru s papírem, další se zase dostal ke střeše jednoho
z domů, ale následně pokračoval v letu.
Děti byly rozděleny do dvojic a nesly pochodeň na začátku a na konci
průvodu. Průvod šel z náměstí až do Všetul, kde v Tymy centru bylo nachystáno představení dětí z Tymy.
Po skončení představení se mladí hasiči vrátili vozidlem Jeep zpět
na hasičskou stanici, kde se rozešli ke svým domovům.
Milan Libenský, hlavní vedoucí

Exkurze v Dobe Caru
V pátek 5. listopadu 2010 jsme se byli s dětmi ze školní družiny
1. Základní školy Holešov podívat ve firmě DOBE CAR, kde nás provedla
paní Gabrhelová. Zjistili jsme, že se zde auta nejen prodávají, ale také
bouraná opravují, mění se zde pneumatiky, takže jsme byli i v provozu,
kde se vše opravuje, lakuje... Na závěr návštěvy jsme dostali upomínkové
předměty a občerstvení.
Dagmar Nevřalová, vychovatelka

hole‰ovsko 21/2010

Škola hrou na výstavě Hry a klamy

Všichni známe Komenského slavný výrok „škola hrou“. Asi proto jsme
se my, žáci matematických tříd z 1. ZŠ Holešov, zúčastnili výstavy „HRY
A KLAMY“ ve Zlíně. Výstava byla založena na tom, abychom alespoň jedenkrát v životě zapojili svůj mozek a přitom se pobavili. Viděli jsme různé
optické klamy, jazykolamy, labyrinty a skládačky. Mohli jsme si vyzkoušet
naše periferní vidění, prostorovou představivost, postřeh i smysly. Hmat
jsme mohli využít při Braillovu písmu, čichem jsme poznávali různé druhy
koření a sluch jsme zapojili při poznávání evropských jazyků.
Zaujaly nás dvě velké paraboly stojící v protilehlých koutech místnosti.
Pokud jsme něco zašeptali do středu jedné z nich, jakési podivné kouzlo
přeneslo naše slova až ke člověku stojícímu u druhé paraboly na opačném
konci místnosti. Spoustu legrace jsme si užili, když jsme se pokoušeli vyslovit
jazykolam „Pudl prdl pudr“.
Zároveň jsme navštívili zlínskou 21. budovu, kterou nechal postavit Jan
Antonín Baťa. Ve zlínském „mrakodrapu“ jsme si nejprve prohlédli Baťovu
pojízdnou kancelář. Z našeho pohledu je zařízená skromně, ale na tehdejší
dobu byla přímo luxusní. Byla vybavena telefonem, psacím stolem, umyvadlem, toaletou a elektrickou klimatizací. Zde jsme si řekli něco o Baťově
zakladatelské činnosti. Pak jsme vyjeli rychlovýtahem do nejvyššího patra
a z vyhlídkové terasy se nám naskytl neobyčejný pohled na město Zlín.
Cestou zpět jsme si mohli vyzkoušet jízdu původním výtahem zvaným páternoster. Tato budova i výstava her a klamů určitě stojí za zhlédnutí…
Klára Řiháková, Jana Trdlicová, 8.C
1. Základní škola Holešov
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Víkendový Peer program holešovských gymnazistů

V rámci projektu Peer program se holešovští gymnazisté zúčastnili víkendového pobytu v příjemném prostředí chaty Jestřabí na Rusavě.
Ve dnech 5. - 6. listopadu
2010 se konalo víkendové školení
žáků Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, kteří aktivně působí
v projektu Peer program. Pobyt
18 žáků a 4 instruktorů proběhl
v příjemném prostředí chaty Jestřabí na Rusavě, kde nám personál
vytvořil velmi dobré podmínky.
Páteční odpoledne začalo
přednáškou ppor. Bc. Barbory Balášové, která pracuje v rámci Preventivně informační skupiny Policie
ČR v Kroměříži; její vystoupení bylo
zaměřeno na problémy komunikace dnešních dětí a mládeže, šikanu

a kyberšikanu ve školách. Další
prezentaci předvedl por. Mgr. Martin Hradil, zástupce Vyšší policejní školy a Střední policejní školy
MV v Holešově, který se zaměřil na téma trestné činnosti dětí
a mládeže na Holešovsku v posledních letech. Obě vystoupení
se setkala s velkým zájmem žáků
a bohatá diskuse včetně mnoha
dotazů protáhla celou prezentaci
až do večerních hodin.
V dalším bloku absolvovali
žáci sociálně osobnostní aktivity,
které si pro ně připravil jejich vyučující Mgr. Jan Koláček ve spolupráci

s bývalými členy tohoto projektu
a zároveň absolventy gymnázia
Eliškou Víznerovou a Jiřím Kořínkem, kteří aktivně spolupracují
s Peer týmem studentů dodnes
a jsou hlavními tahouny celého
programu. Napínavá hra, kdy žáci
absolvovali v okolí chaty noční
putování v rámci příběhu s protidrogovou problematikou, vyplnila
celý večer a po ní dále následovaly
další hry a aktivity.
V sobotu následovalo hodnocení pátečního večerního příběhu
a diskuse žáků o formě a obsahu Peer programu v letošním

roce na gymnáziu. Ze společné
debaty vyplynula problematika,
kterou se tento projekt v letošním
roce na holešovských základních
školách bude zabývat - jedná se
o protidrogovou prevenci, šikanu,
kyberšikanu a mentální anorexii.
Děkuji všem účastníkům víkendového pobytu za aktivní přístup k probíraným tématům, poděkování rovněž patří instruktorům,
kteří připravili program celého pobytu a aktivně se podíleli na jeho
realizaci.
Mgr. Svatava Ságnerová

Úspěšná podzimní sbírka šatstva
V týdnu od 1. 11. do
4. 11. 2010 pořádala Charita
Holešov ve spolupráci s Diakonií Broumov humanitární sbírku šatstva. Sbírka se
konala v prostorách budovy
Českého zahrádkářského
svazu v Holešově. Občané
přinášeli velké množství nejrůznějšího oblečení, boty, hračky, kabelky, látky
a jiné a počet nasbíraných věcí předčil naše
očekávání. Kamion, který byl určen na odvoz

krabic a pytlů s nasbíranými věcmi, musel přijet
dvakrát. Celkové množství totiž činilo 786 banánových a jiných krabic a přes 150 velkých
igelitových pytlů.
Dárci také přispívali finančně na úhradu
nákladů spojených s dopravou nasbíraných
věcí do Broumova.
Jménem Charity Holešov bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na podzimní sbírku šatstva, a taktéž našim
ochotným dobrovolnicím, které přinesené věci
třídily a skládaly do krabic a pytlů.

Velký dík patří Českému zahrádkářskému svazu v Holešově, který zcela bezplatně
zapůjčil své prostory pro účely shromažďování šatstva, a také p. Grossovi, který pro
nakládku nasbíraného šatstva uvolnil z veřejně prospěšných prací 8 párů silných rukou.
A na závěr informace pro občany: další sbírka
šatstva se uskuteční na jaře příštího roku.
Gabriela Botosová, Dis., Charita Holešov

Přijmeme optika
do oční optiky
v Holešově.
Tel. 724 222 308
Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621
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Pedagogové ze Slovenska obdivovali 3. Základní školu
Začátkem listopadu se na několik dní stali součástí naší školy pedagogové ze Základní školy
Mojmírovce ze Slovenska. V rámci
projektu podpořeného Evropskou
unií se 9 slovenských pedagogů
vypravilo za zkušenostmi a poznáním do škol v Maďarsku, Rakousku
a v České republice. Byli jsme velmi
potěšeni, že si v Česku vybrali pro
svoji inspiraci právě 3. Základní
školu Holešov.
Ve čtvrtek 4. listopadu si kolegové prohlédli celou školu - jednotlivé třídy ve 3 pavilonech, tělocvičnu,
plavecký bazén, odborné pracovny
a také zavítali do školní jídelny. Velmi nás potěšily jejich obdivné reak-

ce na účelně, barevně a esteticky
vyzdobenou školu. Slova chvály zazněla na celkovou atmosféru školy,
hodnotili především vstřícné vztahy,
které ve škole panují.
V odpoledních hodinách společně navštívili zámeckou zahradu
a díky vstřícnosti pana Radeckého
jsme měli možnost společně absolvovat prohlídku rekonstruovaných
prostor našeho zámku. Ze zahrady,
slovního komentování pana Radeckého i z celé prohlídky zámku byli
kolegové nadšeni.
V pátek 5. listopadu bylo naše
setkání ve škole hodně pracovní.
Slovenští kolegové se rozdělili do tří
skupin a navštívili celkem 15 vy-

Pedagogové z Mojmírovců se zúčastnili i vyučovacích hodin.

Ředitelka školy Jitka Heryánová vítá hosty ze Slovenska.
učovacích hodin na 1. i 2. stupni.
V průběhu přestávek jsme společně
diskutovali o jednotlivých hodinách,
vzájemně jsme si předávali postřehy a informace, které byly obohacující pro obě strany.
V odpoledních hodinách, při
závěrečném posezení ve sborovně,
proběhlo krátké hodnocení společného setkání. Za svoji osobu mohu
říci, že takto prožité dva dny byly velmi příjemné a že naše škola uspěla
jak po stránce výchovně-vzdělávací,
tak také jako reprezentant Holešova
a Zlínského kraje. Navázali jsme
kontakty a ve vzájemných setkáních
budeme určitě pokračovat. Děkuji
touto cestou všem pracovníkům

školy a žákům za dobře odváděnou
práci a zřizovateli školy za vstřícnou
spolupráci.
Mnoho Holešovanů by se
třeba rádo podívalo do naší školy. Tímto je co nejsrdečněji zvu
na den otevřených dveří, který se
uskuteční 9. prosince 2010. V tento den proběhne také jarmark
s tematikou Vánoc a v 15 a v 16
hodin se uskuteční krátké vystoupení žáků školy s ochutnávkou
dobrého čaje a perníčků.
Dveře naší školy jsou dokořán,
stačí vám jen vstoupit.
Mgr. Jitka Heryánová
ředitelka školy

Společná fotografie představitelů obou škol.
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Do holešovské zóny se vrátili archeologové, očekávají další nálezy
Holešov (red) - V areálu Strategické průmyslové zóny Holešov
opět začínají působit archeologové.
V minulých dnech byly zahájeny
práce na přípravě území pro stavbu
Technologického parku Progress,
v němž naleznou prostory začínající
či inovační firmy. Stavbaři musí nejprve na budoucím staveništi provést
skrývku ornice, poté nastává čas pro
archeology. Vzhledem k tomu, že
budou v dohledné době postupně
připravovány i další stavby v zóně,
archeologové zde zřejmě budou působit delší dobu.
Pracovníci z Ústavu archeologické památkové péče Brno již v areálu zóny pracovali v letech 2007 až
2009 při stavbě základní technické
a dopravní infrastruktury. Podařilo
se jim zde uskutečnit několik zajímavých objevů, které doplnily pomyslnou mozaiku historie osídlení lokality.
Stavby, na kterých až dosud v zóně
působili, přitom měly liniový charakter. Šlo například o komunikace,
vodovody či plynovody. K dispozici
tak měli vždy jen poměrně úzký pás

území se skrytou ornicí. „Nyní nás
čekají práce na plošných stavbách,
kdy můžeme prozkoumat větší celky.
To samozřejmě vytváří předpoklad
pro rozsáhlejší nálezy,“ poznamenal
archeolog Miroslav Šmíd.
V letech 2007 až 2009 archeologové objevili například středověkou
osadu, kterou ve 14. století postihla
přírodní pohroma, zřejmě sesuv půdy
v důsledku záplav. Při záchranném
výzkumu narazili rovněž na osídlení z doby lužických popelnicových
polí, konkrétně šlo o kultury slezskou
a platěnickou. Zajímavý byl i objev
sídliště ze starší doby bronzové. To
má zřejmě souvislost s nedalekým
pohřebištěm řazeným k nitranské
kultuře, které bylo odhaleno při předcházejících výzkumech v 50. a 60.
letech minulého století. V minulosti byly v okolí Holešova nalezeny
rovněž slovanské nádoby, existují
i doklady keltského osídlení.
„Obdobné archeologické výzkumy budou realizovány i při zástavbě průmyslové zóny. Náklady
s tím spojené vždy budou hradit

Gymnazisté sbírali nepotřebné
věci pro potřebné lidi
V prvním listopadovém týdnu proběhla na Gymnáziu Ladislava Jaroše
Holešov další letošní sbírka. Škola navázala spolupráci s Diakonií Broumov,
která je občanským sdružením, jehož posláním je pomáhat lidem, kteří se
ocitli z různých důvodů v krizové životní situaci a na okraji společnosti, a to
s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti.
Nosnou činností, která umožňuje poslání organizace realizovat, je práce
s darovaným textilem a dalšími věcmi. Díky pochopení mnoha dárců sbírá
diakonie použité ošacení, bytový a jiný textil, nádobí a další potřebné věci
ve vlastních střediscích nebo za pomoci dobrovolníků, kteří věci od jednotlivých dárců shromažďují.
Listopadová sbírka byla první zkouškou solidarity žáků a vyučujících
naší školy a lze říci, že se nadmíru vydařila. V pátek odpoledne vyrazilo
z nádvoří holešovského gymnázia nákladní auto, které vezlo dvacet pytlů,
naplněných letním a zimním oblečením, lůžkovinami a obuví, do Broumova,
aby zde byly vytříděny a předány potřebným lidem.
Děkuji všem, kdož přispěli do sbírky holešovského gymnázia, a věřím,
že příští akce bude stejně úspěšná - nejenže sběrem uvolníte místo ve své
skříni a umožníte další využití staršího oblečení, ale zároveň pomůžete šetřit
životní prostředí a hlavně: pomůžete opravdu potřebným lidem!
(sva)
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Archeologické práce předcházející výstavbě průmyslové zóny
z roku 2008. Foto František Sovadina
investoři jednotlivých staveb,“ doplnil výkonný ředitel společnosti
Industry Servis ZK Jakub Černoch.
Ornice, která se následně využívá
především k zúrodnění polí v blízkém okolí, bude postupně skrývána

i z dalších ploch v zóně, na kterých
se připravuje výstavba. Odborníci
z Ústavu archeologické památkové péče Brno tak budou v areálu
zóny pracovat prakticky nepřetržitě až do poloviny příštího roku.

Prodejna a půjčovna el. nářadí

značky BOSCH
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.
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Občanští pracovníci 7. pluku zvláštního určení: Byli jsme také při tom
Seznamuji se rád se vzpomínkami na působení výsadkářů
v Holešově, vzpomínání na zemřelé příslušníky, které jsem většinou
znal a na činnost Klubu výsadkových veteránů, které jsou pravidelně
uváděny v časopise Holešovsko.
To mě přivedlo na myšlenku napsat
o skupině občanů Holešova a jeho
okolí, kteří přispěli k těm nejlepším
podmínkám, které za svého působení výsadkářů ve městě měli. Při
setkáních vzpomínají rádi a s dojetím
jak vojáci z povolání s rodinnými příslušníky, tak vojáci základní služby.
Touto skupinou byli občanští
pracovníci, kteří zajišťovali potřebné služby, a tím vytvářeli příznivé
podmínky pro činnost výsadkářů
a jejich pobyt. První skupinou, která
přišla do styku s výsadkáři, byli zaměstnanci správy budov, ve které
pod vedením pana Kotoučka pracovali technik pan Procházka, účetní
paní Bartíková a údržbáři pánové
Rohál, Novák, Staněk a Němec.
Stalo se to na jaře 1960 po příjezdu dvou pracovních skupin, jedna
pod vedením Česti Levce a Zdeňka
Králíka, druhou vedl Standa Mikuš.
Úkolem těchto skupin bylo připravit
ubytování a výcvikovou základnu
při příchodu výsadkářů z Prešova.
Pracovníci správy budov, přestože
byli ještě zaměstnanci dělostřelecké
divize, se zapojili ihned do spolupráce tím, že zajišťovali potřebný materiál, dodavatelské stavební úpravy
objektů, z kanceláří se vytvářely
ložnice, klubovny a sklady pro roty.
V létě pak přijeli výsadkáři dvou
praporů. Jednomu velel mjr. Bláha
a druhému mjr. Šedina. Prvnímu
praporu říkali výsadkáři „za 5 minut sedm“, protože měl označení
v. ú. 1855, a druhému „šumákový“,
protože vojáci dostávali po obědě

nápoj zhotovený ze šuměnek. Pak
začala výstavba tělocvičny, kuchyně
mužstva, „padáčkárny“, nadstavby
velitelské budovy, úpravy důstojnické
jídelny, zpevnění nástupiště a silnic.
V roce 1962 odchází prapor
mjr. Bláhy do Prostějova a z praporu mjr. Šediny se stává pluk.
Bylo zahájeno zlepšení ubytovacích
podmínek vojáků základní služby.

s vylepšeným ubytovacího zařízení
bylo zahájeno vylepšení venkovních
prostor zatravněním a květinovou
výzdobou. Tím se dostalo kasárenskému prostoru také estetického vylepšení. Jednotlivé roty měly
přiděleny svoje úseky, o které se
staraly a zajišťovaly pořádek.
Občanští pracovníci zajišťovali
mimo stavebně-ubytovací ještě další

Akcí pořádaných Klubem výsadkových veteránů se často účastní i někdejší
občanští pracovníci 7. výsadkového pluku zvláštního určení Holešov.

Nejprve byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, následovalo
vylepšení ložnic tím, že byly postele, noční stolky, šestidílné a šatní
skříně opraveny a nově natřeny.
V další etapě byly budovány klubovny (PVS), kde si vojáci brigádami
zajišťovali moderní vybavení. Rajony rot byly udržovány ve vzorném
pořádku, na což dohlíželi staršinové pánové Zouzal, Chmelík, Hric
a další. Při kontrolách pracovníky
stavebně-ubytovací služby z Brna
byly kasárny v Holešově hodnoceny jako nejlepší v kraji. Současně

služby. Administrativní práce prováděly paní Hrnčířová, Slabá a Capková, pro vojáky z povolání vařily paní
Varhaníková a Elšíková, na ústředně
zajišťovaly službu paní Rozkydalová
a Odstrčilová. Dále bylo zajištěno
topení v kotelnách, úklidové práce,
skladová činnost a opravárenství.
Na tom všem se uplatnili občanští
pracovníci. Jejich práce byla vždy
dobře hodnocena, ke spokojenosti
nadřízených a všech příslušníků výsadkového útvaru.
Postavení občanských pracovníků u 7. výsadkového pluku bylo

Dobré důvody a skutečné důvody
Snahy pravicových vlád zavést školné
na vysokých školách byly či jsou evidentní. Ale
jak se říká, existují dva druhy důvodů: „dobré“
důvody a „skutečné“ důvody. Zatímco ony dobré
důvody se mění podle toho, co může nejlépe
získat podporu veřejnosti či oslabit její odpor,
skutečné důvody zůstávají konstantou. S jakými dobrými důvody přišli v roce 1995 zastánci
školného?
Poukazovali na podfinancovanost vysokých škol, zastaralé vybavení apod. a školné prý
mělo přinést vysokým školám peníze na potřebná zlepšení. Brzy se ovšem ukázalo, že vládní
návrh vůbec nepočítá s tím, že na školném
vybrané peníze zůstanou vysokým školám.
Poukazovali na to, že mnozí se hlásí na vysoké
školy, aby získali levné ubytování zejména v Praze, zatímco fakticky nestudovali. To se v té době
skutečně dělo. To by byl silný argument, kdyby
školné nepostihlo nejvíce právě ty, kdo skutečně
studují. Naopak argument, že vysokoškolský
titul zajistí vyšší příjem po dokončení studia,
nebyl příliš akceptován, poněvadž statistiky
průměrných mezd, které by mu dodaly váhy,
nebyly jaksi k dispozici. Také dnes můžeme
očekávat, že pokud se zvedne odpor proti školnému, uslyšíme z úst vládních politiků mnoho

dobrých důvodů pro školné. To ale nemění nic
na důvodech skutečných.
Chtějí transformovat roli vysokého školství.
Už to nemá být společnost, která investuje
do své vzdělanosti, aby se stala kulturnější
a kultivovanější (ostatně to jsou v podstatě slova
opačného významu ke zkratkám ODS, TOP 09
či VV). Má to být jednotlivec, který si kupuje
studium, nikoliv nutně vzdělanost a všeobecný
přehled, aby uspěl na trhu práce. A startovní
podmínky v tomto boji na trhu práce nemají být
pro všechny stejné. Pro ty z bohatších vrstev to
nebude problém, střední vrstvy skončí vysokou
školu s dluhem, zatímco nejchudší vrstvy dají
studiu rovnou sbohem. Vznikne sociální síto
k prohloubení sociálních rozdílů.
A konečně zadlužení celé generace mladých lidí je pro současné vládce darem z nebes.
Zadlužený člověk musí vzít jakoukoliv práci za jakýchkoliv podmínek a musí držet hubu a krok, aby
si práci udržel, jinak u něj dříve či později zazvoní
exekutor. Takže pro mnoho studentů bude školné
nikoliv investicí do jejich budoucího vyššího příjmu, ale vězeňskou koulí dluhu na noze. Tak to
jsou ty dobré důvody a skutečné důvody!
Jiří Baťa, Holešov
Zdroj: Časopis NAL

rovnoprávné jak s vojáky z povolání, tak základní služby. Měli jsme
odbornou organizaci, zúčastňovali
jsme se společenských akcí pořádaných útvarem. Mezi ty patřily
například Den armády, Duklaples,
MDŽ, silvestrovské večírky, nadílky
pro děti, autobusové zájezdy. Měli
jsme možnosti vojenské rekreace
a některým byly přiděleny byty. Nikdy jsme nepociťovali povýšenost
vojáků z povolání.
U výsadkového pluku byla rozvinuta také sportovní činnost. Atletika, střelectví, seskoky padákem
a zejména fotbal. Dukla Holešov si
ve velmi krátké době získala dobré
jméno a mnoho příznivců z řad občanů města každou druhou neděli
zaplňovalo v počtu několika stovek
stadion Míru, kde jsme zastřešili prostory k sezení. Předsedou
oddílu byl pplk. Šedina a po něm
mjr. Korčák. Mužstvo trénoval pan
Odstrčilík, vedoucím mužstva byl
pan Kotouček, propagaci zajišťoval
pan Procházka, který psal zprávy
o průběhu a výsledcích utkání doma
i venku. Fotografie dodával pan
Staněk. Takže v pondělí v 10 hodin
se mohli příznivci seznámit s informacemi o odehraném utkání.
V závěru mi dovolte osobní
vyznání. Pět let - od roku 1962
do roku1967 - bylo nejlepších v celé
mé více než 40leté pracovní aktivitě.
A nejlepším vedoucím pracovníkem
byl pplk. Miroslav Šedina, na kterého budu vždy vzpomínat s úctou
a vděčností. Výše uvedené informace jsem napsal jako připomenutí dosud žijícím občanským pracovníkům
na jejich působení u 7. výsadkového
pluku a vzpomínku na ty, kteří již
nejsou mezi námi.
Karel Kotouček

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

Chcete být v obraze?
Čtěte holešovsko.
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Vrchol vrcholů - Magdalena Kožená zpívala v Holešově
Pokračování ze str. 1
Po dvouhodinovém uměleckém zážitku,
následné besedě a křtu nového CD s názvem
Lettere amorose (Milostná psaní) opouštěli diváci sál s nadšením. Většina z nich ještě vystála
dlouhou frontu, aby si nechali podepsat obal
nosiče přímo od interpretky. Album obsahuje
výběr nejvydařenějších zhudebnění milostných

textů většinou ze 17. století. A právě tyto písně
zazněly i v sále holešovského zámku.
Holešovský koncert byl v letošním roce pro
Magdalenu Koženou jedinou příležitostí, kdy se
představila posluchačům v České republice.
Nejen z toho důvodu byl o něj obrovský zájem
a do Holešova přijeli milovníci vážné hudby
z širokého okolí. Středem pozornosti se stal

i pro celostátní média. Vždyť krátce po skončení koncertu poskytla Magdalena Kožená
přímo z holešovského zámku živý rozhovor
pro hlavní publicistický pořad české televize
Události, komentáře.
Text a foto František Sovadina
Více fotografií na wwww.holesov.cz
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Knižní tip
Vítek Chadima: Pavlína Filipovská „Bylo, nebylo…“
Životní i umělecké peripetie Pavlíny Filipovské přináší nová kniha Vítka Chadimy.
Jak známo, Pavlína Filipovská není „jenom“
dcerou vynikajícího českého herce a dabéra Františka
Filipovského, ale
je to také výborná
zpěvačka (Včera
neděle byla, Kapitáne, kam s tou
lodí, Proč se lidi
nemaj rádi…), televizní a filmová
herečka (Sedm
žen Alfonse Karáska, Námluvy
komtesy Gladioly aneb Přistání ve skleníku, Kdyby tisíc
klarinetů, Ta naše písnička česká…), spisovatelka a moderátorka. Právem se stala
jednou z prvních hvězd Semaforu, později
zářila v divadle Apollo a Rokoko.
Pro jednu generaci dětských televizních
diváků byla i milou průvodkyní dětskými
televizními pořady. Patnáct let v televizi
uváděla oblíbený pořad Dostaveníčka, kde
jejími partnery byli mimo jiné Miloš Kopecký
nebo Jiří Sovák.
Dnes hraje divadlo, pracuje v Českém rozhlase, pravidelně vystupuje se svým písničkovým pořadem. Při své práci se setkala
s velkým množstvím legend českého divadla
a filmu, a v knize se tak setkáme s Janem
Werichem, Stellou Zázvorkovou, Zdeňkem
Podskalským, Natašou Gollovou, Milošem
Kopeckým, ale třeba i s Karlem Vlachem,
Jiřím Štaidlem nebo Karlem Hálou. Jako
na milou kolegyni vzpomínají na Pavlínu
v knize Karel Gott, Helena Vondráčková,
Eva Pilarová, Jiřina Jirásková, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý a mnoho dalších.
V publikaci se poprvé objeví i dosud nikde
nezveřejněné vzpomínky na Františka Filipovského. Krátké příběhy odhalí rodinnou
pohodu a lásku, kterou si Pavlína Filipovská
jako klenot v sobě uchovává celý život.
RR

Největší z Čechů - Talentmanie trošku jinak
Robert Sedláček je režisér solitér. Od svého prvního vstupu na půdu české kinematografie jde důsledně svou vlastní cestou, nesnaží se
jít naproti módním trendům ani vkusu masového
diváka. I když by se to při letmém pohledu
na námět jeho třetího filmu mohlo zdát. Jde
v něm totiž o rekordy a kuriozity všeho druhu, o prvenství ve všelijakých roztodivných
oborech. Ve věku všech možných televizních
světových show, kdy se lidé nechávají zavírat
do vil a jinam („někam“ by také mnohdy patřili)
a v rámci talentmanií se snaží procpat na scénu
osvětlenou září reflektorů, aby na ní předvedli,

KINORECENZE
co umí a mnohdy spíš neumí, se zdá téma
jeho nejnovějšího filmu pro tuctového diváka
vděčným a šťavnatým soustem. Po vložení
do úst a ochutnání ale na jazyku konzumenta
spíše zhořkne. Poučený divák ovšem ví, že
od režiséra snímků Pravidla lži a Muži v říji
nemůže očekávat jednoduchou kontaktní záležitost. Pravidla lži studovala až laboratorní
formou život v uzavřené detoxikační skupině.

Režisér Robert Sedláček.

Muži v říji záběr svého kritického pohledu zaostřili na celou vesnici a ukázali její fungování
od špiček na radnici až po řadové občany v celé
(často trapné) nahotě.
V posledním snímku Největší z Čechů se
opět záběr Roberta Sedláčka rozšířil - na celou
republiku a v ní se zaměřuje, jak už bylo řečeno,
na rekordy a kuriozity. Největší z Čechů je natáčeno populární metodou filmu ve filmu. Malý
štáb, vedený oceňovaným dokumentaristou,
který by chtěl natočit hraný projekt, ale nemůže
na něj sehnat peníze, kývne na zakázku pelhřimovské agentury Dobrý den. Pro ni má udělat
dokument o nejrůznějších rekordmanech v různých bizarních oblastech lidské činnosti. Ve filmu
se prolínají dvě roviny: v jedné sledujeme štáb
při natáčení a zaznamenávání kuriózních výkonů v podání amatérů či profesionálních herců,
ve druhé pak vztahy mezi samotnými filmaři.
A jazýček vah, kdy se divák zpočátku nemůže
rozhodnout, u které z obou linií je mu víc stydno, se v závěru začne nebezpečně vychylovat
směrem k té druhé (když kameraman bezdůvodně zdemoluje hotelový pokoj nebo režisér
po marném sexuálním loudění u servírky skončí
ve vděčném objetí odevzdané produkční).
Robert Sedláček nešetří
nikoho. Na druhou stranu ale
ani samoúčelně nezesměšňuje a neuráží. Dění před
i za kamerou je zachycováno
věcně, jakoby bez emocí, tím
má ale větší vypovídací hodnotu. Hodně sekvencí vyvolává
smích, ze kterého ale mrazí.
Předností díla jsou vtipné dialogy, originální situační humor
a civilní herecké výkony, postavené z velké části na improvizaci. Po skončení filmu
zůstavá ale pachuť na jazyku,
kterou nevyváží ani závěrečná
pohodovka od Wabiho Daňka.
Z toho, jací my Češi vlastně
jsme, nemůže být dobře valné
většině diváků.
Marie Drechslerová

Album Mlýnské kolo v srdci mém - opět uhrančivá a emotivní Hana Hegerová
Třináct typických francouzských šansonů
nabízí mimořádně očekávané novinkové album
Hany Hegerové, která otevřeně uvádí, že jde
o její desku poslední. Jistě, příští rok oslaví
osmdesátku a další novinkové album už zřejmě
nemá ani v plánu, ale nejrůznějších kompilací
bude jistě ještě pěkná řada.

CD HIT
Album nazvané Mlýnské kolo v srdci mém
natočila třiadvacet let po albu Potměšilý host.
Pamatuji se, že to byla tehdy velká událost.
Podobně je tomu i v případě nejnovější nahrávky, která vznikla pod producentským vedením
zpěvaččina spolupracovníka Petra Maláska
a která patří v současnosti mezi jedno z nejprodávanějších tuzemských alb.
Všechny skladby, které si Hana Hegerová
na desku vybrala, pochází z kolébky šansonu,
kde naše zpěvačka často čerpá. Právě s šansony stojí a padá její kariéra. I na své nejnovější
album zařadila to nejlepší, co léta střádala - jak
říká - v šuplíku a co rok od roku odkládala. Vůbec
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se tomu nedivím. Zpěvačka je totiž proslulá svou
náročností a snad nikdy nenatočila ve studiu
něco, co by se jí jenom trošku nezdálo.
„Taky mi trvalo třiadvacet let, než jsem
se k tomu odhodlala. Jsou to písničky, které
jsem doma sušila hrozně dlouho. Splácím
své dluhy těm, kdo to pro mě třeba před
dvaceti roky přeložili. Jsou to vynikající
textaři. Pro natočení alba byl nejvyšší čas.
Příští rok mi bude osmdesát a myslím, že
už novou desku nenatočím.“
Hana Hegerová
Výsledkem jsou i v případě supraphonského alba Mlýnské kolo v srdci mém naprosto
dokonalé písně, nepostrádající ducha a náladu,
což spadá na vrub textařů (Jiří Dědeček, Jiřina
Fikejzová, Pavel Vrba, Jaromír Nohavice, Pavel
Kopta, Lubomír Feldek, Pavel Cmíral) i aranžéra
(Petr Malásek), skvěle znějícícího studiového
orchestru (hrají tady kontrabasista Robert Balzar,
bubeník Pavel Bady Zbořil nebo saxofonista
František Kop) - a v neposlední míře samotné
šansoniérky. Pochopitelně zpívá dnes trošku

jinak, než známe ze starých nahrávek, ale i přes
jistou občasnou „rozostřenost“ ve výslovnosti je
to stále ta uhrančivá emotivní Hana Hegerová.
Zatímco s drtivou většinou česky otextovaných písní (z pera Serge Gainsbourga, Georgese
Moustakiho, Michela Legranda a dalších skladatelů) se příznivci Hany Hegerové setkávají poprvé, dva tituly zpěvačka před lety natočila. Jsou to
skladby Tak už bal a Čas na prázdniny.
Milým překvapením může být duet Stará
píseň, který naše nejproslulejší šansoniérka
nazpívala s Jaromírem Nohavicou, ten tuto píseň
i otextoval. Ostatně texty jsou vůbec silnou zbraní celého alba. Jsou o něčem, jdou s hudbou
a Hegerové vyloženě sednou. „Nejprofláklejším“
šansonem z alba je zřejmě titulní skladba, kterou
už léta zpívá Helena Vondráčková jako Můžeš
zůstat, můžeš jít - ale tady nemá cenu srovnávat.
Každá z obou zpěvaček „dělá“ tuto mimořádnou
píseň jinak, po svém.
Závěrečné resumé? Čím více nejnovější
desku Hany Hegerové poslouchám, tím více mi
jde pod kůži, což zřejmě potvrdí kdekdo, kdo si
tohle netuctové album zakoupil.
Robert Rohál
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Program kina Svět
Čtvrtek 18. 11. a pátek 19. 11. v 17.30 h: LET´S
DANCE 3 - USA, hudebně-taneční s titulky. Streetový tanečník Luke žije na starém skladišti v New
Yorku, které je rájem pro mladé tanečníky z celého
světa, a v různých undergroundových tanečních
scénách ve městě hledá nové talenty. Potkává
tajemnou Natalii a komediálního Moosa. Třetí
volné pokračování úspěšného tanečního filmu!
Sobota 20. 11. a neděle 21. 11. v 19.30 h: TAJEMSTVÍ MUMIE - Francie, dobrodružný. Píše se
rok 1912 a Paříž ohrožuje 136 milionů let starý ptakoještěr. Mladá reportérka Adéle přispěchá městu
světel na pomoc. Slavný režisér Luc Besson se
vrací na plátna kina poutavou adaptací klasického komiksu. Hlavní postavy ztvárňují okouzlující
Louise Bourgoin (Mikulášovy patálie) a charismatický Mathieu Amalric (Quantum of Solace).
Pondělí 22. 11. v 19.30 h: BAARIA (filmový
tip) - Francie, Itálie, rodinná sága. 30. až 70.
léta minulého století v malé italské vesničce.
Slavný sicilský režisér a scenárista Giuseppe
Tornatore (Bio Ráj, Malen) vypráví úsměvný příběh prostřednictvím ústřední manželské dvojice
a jejích přátel.

Středa 24. 11. a čtvrtek 25. 11. v 19.30 h: BEZ
SOUCITU - Francie, akční s titulky. James Reece
dostane nabídku, aby byl k ruce americkému
špiónovi Charliemu Waxovi. Jenže Wax je ten,
který nejde pro ránu daleko. Nejdříve střílí a pak
se ptá, jestli to někdo přežil. V hlavní roli John
Travolta.
Středa 24. 11. ve 13.15 h: DEŠŤOVÁ VÍLA
- ČR, pohádka. Romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená
za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet
hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro
a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu...
V režii Milana Ciselara hrají Jakub Gottwald, Éva
Kerekes, Simona Stašová, Martin Dejdar, Lenka
Vlasáková, Petr Nárožný a další.
Pátek 26. 11. a sobota 27. 11. v 19.30 h: PREDÁTOŘI - USA, sci-fi thriller s titulky. Elitní žoldák
Royce je unesen na neznámé místo spolu s dalšími zdánlivě náhodně vybranými jedinci, aby se
stali živou kořistí pro novou rasu Predátorů. I když
by nejraději pozabíjeli jeden druhého, musejí se,
pokud chtějí přežít, proti společnému nepříteli
spojit. Skutečný boj o přežití začíná...

Program MKS
Pátek 19. 11. v 19.30 h: CYMBELÍN, KVĚTA
KARAFIÁTEK A PŘÁTELÉ. Hudbu Cymbelínu
není možné jednoduše zařadit do určité žánrové
kategorie. Dříve se „novinářská“ přirovnání pohybovala kolem výrazů jako poetika, prostota,
vtip, barevnost, avšak v poslední době to jsou
spíše zemitost, přímočarost. Jako předkapela
a hostka večera vystoupí Vlaďka Dvořáková
alias Květa Karafiátek se svými přáteli - muzikanty. Večer nesoucí podzimní šansonovou
atmosféru pro potěšení milovníků listopadu.
Klub kina Svět
Sobota 20. 11. ve 20 h: CRASH ROCK koncert regionální skupiny. Ta hraje ve složení
Radek Sovadina (zpěv, basa), Mirek Olšák
(kytara), Robin Mlodzik (kytara) a Franta Kolařík
(bicí). New Drive Club - zámek Holešov

Možná nebude na škodu uvést aktuální sestavu
skupiny ETC…: Vladimír Mišík - kytara, zpěv
Petr „Kulich“ Pokorný - kytara, Pavel Skála
- kytara, zpěv, Jiří Veselý - basa, harmonika,
Jiří Zelenka - bicí, zpěv, Vladimír Pavlíček housle.
VÝSTAVY
Od 22. 10. 2010 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

divadlo
MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
Velký sál:
• Čtvrtek 18. 11. v 10 h: VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY (Divadelní
společnost Julie Jurištové Praha)
• Čtvrtek 18. 11. ve 14.30 h: VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY (Divadelní
společnost Julie Jurištové Praha)
• Čtvrtek 18. 11. v 19 h: ONDINA
• Pátek 19. 11. v 19 h: MÁM OKNO (Radošínské naivné divadlo Bratislava)
• Neděle 21. 11. v 19 h: HARLEM GOSPEL
CHOIR (koncert)
• Středa 24. 11. v 17 h: VĚC MAKROPULOS
• Čtvrtek 25. 11. ve 14.30 h: ŽENITBA
• Sobota 27. 11. v 19 h: VĚC MAKROPULOS
• Neděle 28. 11. v 17 h: PODZIMNÍ KONCERT VELKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU MĚSTA ZLÍN
• Úterý 30. 11. v 19 h: THE BACKWARDS BEATLES REVIVAL s orchestrem (koncert)
Středa 1. 12. v 10 h: SLUHA DVOU PÁNŮ
Studio Z:
Čtvrtek 18. 11. v 16 h: CITYBANKA
Úterý 23. 11. v 19 h: RUSKÉ LOTO
Pátek 26. 11. v 19 h: RUSKÉ LOTO
Středa 1. 12. v 17 h: KLEVETIVÁ STŘEDA
Divadélko v klubu:
• Pátek 19. 11. v 19 h: MADAM PIAF
• Pondělí 22. 11. v 19 h: CROSBY, STILLS,
NASH & YOUNG (Hudební večer s Jiřím
Černým)
Úterý 23. 11. v 19 h: PO STOPÁCH CASANOVY
• Pátek 26. 11. v 19 h: PO STOPÁCH
CASANOVY
TIPY NA PROSINEC:
• Pátek 17. 12. v 19 h: JESUS CHRIST
SUPERSTAR (světoznámý muzikál v provedení Městského divadla Brno)
• Sobota 18. 12. v 19 h: VÁNOČNÍ KONCERT LUCIE BÍLÉ s kapelou Petra Maláska
Tel. pokladna 577 636 207, 577 636 206,
737 227 856, e-mail: prodej@divadlo.zlin.
cz, www.divadlo.zlin.cz

Pátek 26. 11. Ve 20 h: MARIÁN VARGA
& COLLEGIUM MUSICUM (v rámci festivalu
MUSICA HOLEŠOV 2010) - exkluzivní koncert
klávesové legendy. Velký sál - zámek Holešov
Sobota 27. 11. ve 20 h: VLADIMÍR MIŠÍK
a ETC… - koncert jedinečného zpěváka s vynikající kapelou. New Drive Club - zámek Holešov
Zpěvák Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již
od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou
řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného, či
literárního prostředí. Muzikanti
pod značkou
ETC však začali vystupovat
v roce 1974.
Vladimír Mišík
s kapelou ETC…
přes mnohé personální změny
a dvouletý zákaz
Zpěvák Vladimír Mišík.
činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal
Vladimír Mišík & ETC… 10 řadových alb a několik dalších kompilací.
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„Kytice“ zvedla diváky při závěrečném potlesku ze židlí
ve Zlíně i v Uherském Hradišti
Ve dnech 23. a 24. října měli
diváci možnost zhlédnout dvě představení KYTICE - a to v Městském
divadle ve Zlíně a Klubu kultury
v Uherském Hradišti.
Profesionální provedení představení Kytice B. Martinů - v podání
Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín, tanečního souboru Hradišťan, smíšeného sboru The Czech
Ensemble Baroque - Choir (sbormistr Tereza Válková) a dětských
sborů Holešovského dětského
sboru - MORAVSKÉ DĚTI (sbormistr Lenka Polášková) a Zvonky
ZUŠ Hulín (sbormistr Dana Zapletalová) a sólových partů - Michaela
Šrůmová (soprán), Kamila Mazalová (alt), Tomáš Kořínek (tenor)
a Josef Škarka (basbaryton) při
bouřlivých ovacích a potlesku zvedlo diváky opravdu ze židlí! Před-

stavení, které mělo světovou premiéru v roce 2007 na Smetanově
Litomyšli a v letošním roce v rámci
Pražského jara v Národním divadle

pohled
za humnA
pod taktovkou dirigenta Romana
Válka, zaujalo nejen účinkujícími,
ale také celou choreografií Ladislavy Košíkové a zpracováním režie
Aleny Vaňákové.
Scénické provedení Kytice
bylo sugestivní výpovědí dotýkající
se věčně platných hodnot v životě
člověka. Osm střídavě se prolínajících vokálních a instrumentálních
skladeb vyprávělo příběhy lásky,
života a smrti. Jejich taneční vizu-

alizace, vkusně podpořená projektovanou animací, značně přidala
na výsledném dojmu a podtrhla
silný emocionální náboj tohoto jedinečného hudebního díla. Jevištní
obraz se nesnažil o popis příběhů
jednotlivých hudebních předloh, nýbrž vycházel z hloubky a podstaty
skryté ve filozofii lidového umění.
Představení vyznačující se formální
strohostí, avšak naprostou jasností
sdělení, bylo naplněno silným výrazem a hlubokým prožitkem všech
interpretů.
Náročné představení také
zvládly na výbornou oba dětské
sbory - jak Moravské děti Holešov,
tak i Zvonky Hulín, a jejich část
vnesla do představení zajímavé
oživení...
Jana Slovenčíková,
Moravské děti

POZVÁNKA
NA KONCERTY
MORAVSKÝCH DĚTÍ
Sobota 4. 12. v 10.30 hodin
KONCERT PRO RODIČE S DĚTMI
s Brněnskou filharmonií
Besední dům Brno
„Santa Claus“ - dirigent Miloš Machek
Neděle 12. 12. v 15.30 hodin
KONCERT PRO RODIČE S DĚTMI
s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín
Dům umění Zlín
„Strejda z Ameriky“ - dirigent Miloš Machek
Středa 15. 12. v 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT s HRADIŠŤANEM
JURY PAVLICI a Filharmonií Bohuslava
Martinů Zlín
dirigent Stanislav Vavřínek
Velké kino Zlín
(vstupenky jsou v předprodeji v MIC Holešov)

MKS Holešov
připravuje
Středa 1. 12. Beseda s cestovatelem Jiřím Márou (Nový Zéland, jižní ostrov...). Kinoklub
Sobota 4. 12. a neděle 5. 12.
Vánoční trhy (tradiční předvánoční jarmark s kulturním
programem)

Pátek 17. 12. v 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín
Dům umění Zlín - dirigent Vojtěch Spurný
J. Jakub Ryba - Česká mše vánoční
Albert Pek - Betlém

Čtvrtek 9. 12. Travesti Screa
mers (známá kabaretní skupina s pořadem Vánoční speciál).
Kinosál

Sobota 18. 12. v 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín
Dům umění Zlín - dirigent Vojtěch Spurný
J. Jakub Ryba - Česká mše vánoční
Albert Bek - Betlém

Pátek 10. 12. Country večer
se skupinou Texas. New Drive
club - zámek
Neděle 12. 12. Čertovská pohádka (loutkové představení
divadla Hvizd). Komorní scéna
- kino Svět
Neděle 19. 12. Vánoční koncert Big Bandu Holešov. Kinosál
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Spolu s Hradišťanem Jury Pavlici zazpívají
Moravské děti 17. prosince v rámci Vánočního koncertu
ve Velkém kině Zlín.

Neděle 26. 12. v 15.30 hodin
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
V HOLEŠOVĚ
Chrám Nanebevzetí Panny Marie Holešov
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Fotím nejraději městské motivy, venkov a západy slunce, říká Eva Pilarová
Zpěvačku Evu Pilarovou znám moře let
osobně. Párkrát jsem ji viděl na koncertě,
párkrát jsem byl i u ní doma (a tak vím, že
pověst o tom, jak výtečnou je kuchařkou,
skutečně nelže). Letos na jaře byla kmotrou
jedné z posledních mých knížek. A protože
oba vášnivě fotografujeme, slovo dalo slovo
- a budeme mít v Holešově společnou výstavu. Proběhne v komnatách holešovském
zámku začátkem příštího roku. Vernisáž by
měla být v pátek 11. března 2011 odpoledne,
přičemž večer bude (zřejmě ve velkém sále
zámku) zpěvaččin koncert.

ROZHOVOR
Máte spočítáno, kolik fotografických
výstav je už za vámi?
Ano, třiatřicet samostatných výstav.
Vzpomenete si ještě, kdy jste začala
fotit a kdy a kde jste prvně vystavovala?
Fotím od dětských let, ale soustavněji se tomu
věnuji od osmdesátých let. Fakt je, že jsem si
fotila jen tak pro sebe do domácího alba a nikdy mě nenapadlo, že bych měla vystavovat.
Pomohla náhoda. Redaktor jednoho časopisu
mě požádal o rozhovor a zeptal se, jestli nemám
k článku nějaké fotografie z cest. Zdály se mu
zajímavé a nabídl mně, abych vystavovala
v Galerii Orten v Praze. Bylo to v roce 1996.
Pak jsem měla dlouhou pauzu a zase zasáhla
náhoda - začala jsem fotit na digital a následně
jsem fotografie upravovala na počítači. Fotograf
pan Josef Louda moje „výtvory“ viděl a díky
němu jsem měla výstavu v literární kavárně
Astra v Praze. To už jsem ale fotografiím začala
říkat „fotoobrázky“.
Vystavujete nejen doma, ale i v zahraničí. Kde všude to bylo?
První zahraniční výstavu jsem měla ve Vídni,
další na Ukrajině v Doněcku a dvě v Moskvě.
Jedna moje fotografie se dostala dokonce až
do Chicaga. Bylo to na výstavě, která se jmenovala „Múza očima múz“. Tou múzou byla vynikající harfenistka Zbyňka Šolcová, fotily ji prestižní
fotografky a čirou náhodou i já. Vyfotila jsem

New York očima Evy Pilarové.

Zpěvačka, která také fotografuje
- Eva Pilarová.
ji při hře na harfu a fotku upravila na počítači
tak, že jí harfa vytvořila křídla. Fotografii jsem
nazvala Zbyňka andílek a na pražské výstavě
ve Státní opeře mně ji pochválil dokonce sám
Jan Saudek. Je gentleman.
Co vy sama nejraději fotíte?
Městské motivy, venkov a západy slunce.
Co vy sama pokládáte za svůj největší
fotografický úspěch?
Nevím, jestli je to zrovna úspěch, ale je fakt, že
jsem nikdy nikoho neoslovila, že bych u něho
chtěla vystavovat. Zájemci se hlásí sami. A mě
to samozřejmě velmi těší.
Protože budeme mít v holešovském
zámku společnou výstavu, nemůžu se nezeptat, co chystáte vystavit v Holešově.
Anebo to bude překvapení?
Základ už mám, ale ještě něco připravuji a uvidím, jak se to povede. Jestli ano, pak to bude
největší překvapení pro mě.
Vraťme se k vašemu zpívání. Loni jste
měla vánoční turné, bude i letošní?
Ano, začínám už 23. listopadu a končím
21. prosince. Tedy - když
Pán Bůh zdraví dá.
Zpíváte na koncertech sama, anebo
si zvete hosty?
Zpívám sama. S hosty
dělám jen galakoncerty, jako například letos
sérii koncertů „50 let
na scéně“. Tam jsem
měla vynikající hosty,
z těch mladých Vojtu
Dyka, Matěje Rupperta,
Petra Vondráčka, poprvé a bohužel naposledy jsem si zazpívala
s Petrem Mukem, dále
se mnou zpívali Petr
Bende, dokonce rocker Aleš Brichta, ohnivý
Dan Nekonečný, z legend Jiří Suchý a Pavel
Sedláček. A jediná žena
Petra Janů.

Které vaše písně na koncertech nejvíc
zabírají?
Ze swingového bloku nejvíc Swing Leonarda
Bernsteina, pak samozřejmě směs písniček
ze Semaforu a z Rokoka a na každém svém
vystoupení musí být publikem nejžádanější
Montiho čardáš.
Kdysi se mi velice líbily skladby jako
Zázrak je žít, Ten hlas, ten mámin úsměv
nebo Jen mě nelituj. Zpíváte je ještě?
Naposledy jsem je zpívala někdy v devadesátých letech. Ale chystám se udělat znovu Jen
mě nelituj.
Oprašujete na koncertech třeba i některé ty starší, polozapomenuté písničky?
Myslím, že jsou některé písničky z těch, které
zpívám, pro diváky polozapomenuté.
Nové album náhodou nechystáte?
Chystám. Všechny texty pro mě napsal Pepíček
Fousek. A přesto, že jsou písně od jediného
textaře, budou velmi barevné, zazní swing,
blues, pop, rocková balada i šanson.
Víte, že ani nevím, kdo vám dělá manažera?
To se nedivím, protože nemám manažera.
Jsem na všechno sama, což má tu výhodu, že
se nemusím s nikým dohadovat, dělám jen to,
co chci dělat, a proto mě zpívání ještě pořád
moc a moc baví.
S kým se tak obvykle radíte ve věci hudby,
textu či výběru repertoáru?
Hlavně se svými pocity. Za těch padesát let, co
zpívám, většinou odhadnu, co mně tzv. „sedí“
a do čeho se naopak nemám pouštět. Tam,
kde si nejsem jistá, poradí muzikanti z mé kapely nebo Roman Šandor, skladatel, u kterého
točím alba.
Je to stále swing, co vás baví...?
Swing mě samozřejmě baví, ale kromě swingu
každá dobrá hudba. A taky mě baví neustále
se něco učit, snažím se jít s dobou - třeba co
se práce s počítačem týká. A baví mě hudba,
život, každý nový den, každý úsměv a každé
dobré slovo.
Léta jste měla pověst vyhlášené kuchařky, ale pak se v tomto oboru docela
slušně profiloval i váš manžel. Naučil se
od vás, anebo na to měl jednoduše vlohy?
On uměl vařit dávno předtím, než jsme se
poznali. A přiznávám, že v posledních deseti
letech mu v kuchyni nepřekážím. Nejen že
dobře navaří, ale on po sobě tu kuchyň dokonce uklidí!
Ptal se Robert Rohál

Eva Pilarová: Praha
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Bluesový podzimek se konal podruhé v zámeckém klubu
Dvě americké hudební formace, nestárnoucí Staří psi a zlínská kapela Blues station.
To byli protagonisté 11. ročníku Bluesového
podzimku, který se konal v sobotu 13. listopadu večer v zámeckém hudebním klubu. Slušně

zaplněný New Drive Club poskytl hostům
atraktivní zábavu do pozdních nočních hodin.
Mezi těmi, kteří se přišli do zámeckého sklepení pobavit, nechyběl ani klavírista Karel Košárek (na fotografii vpravo dole), který v pondělí

15. listopadu uváděl v holešovském zámku
koncert své kolegyně Magdaleny Kožené.
(frs)
Foto František Sovadina a Milan Caha

Povídání s Evou Miláčkovou bylo opět pohlazením po duši
Ve čtvrtek 11. listopadu se
uskutečnila v čajírně TYMY beseda
s herečkou, dabérkou, všetulskou
rodačkou Evou Miláčkovou. Tématem jejího povídání byly zážitky
a vzpomínky z letošního měsíčního
pobytu v Číně.
Poutavé povídání bylo doplněno také promítáním fotografií.
Druhá část besedy byla věnována
dotazům, které směřovaly nejen
k Číně. Osobnost Evičky Miláčkové
přilákala do čajírny TYMY spoustu herečce věrných „Všetuláků“
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a také dalších přátel a příznivců.
Tak jako vždy bylo setkání s touto
úžasnou a skromnou ženou zážitkem pro všechny.
Hned příští den dopoledne se
herečka setkala v čajírně TYMY
ještě s těmi, kterým to předcházející
den nevyšlo. Byl mezi nimi i redaktor Holešovska Robert Rohál, který
si s vyhledávanou dabingovou herečkou a cestovatelkou nejen potykal, ale také jí věnoval svou novou
knihu o zpěvačce Lucii Bílé.
Text a foto Jarmila Vaclachová
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Beseda v holešovské knihovně byla věnovaná poezii a diplomacii
Beseda pořádaná v Holešově
11. listopadu v podvečer ve studovně místní knihovny již svým
názvem „Poezie a diplomacie“
slibovala nevšední událost. Tuto
skutečnost podpořil i výběr účinkujících v čele s velvyslancem ČR
v Rakousku, Maroku a Vatikánu
Ing. Pavlem Jajtnerem a básníkem
a politickým vězněm 50. let Karlem Vysloužilem. Tyto dva vážené
hosty doplnili ještě básnířka a recitátorka Helena Žůrková a Mgr. Petr
Cekota, který celý komponovaný
pořad moderoval.
Význam besedy navíc určilo
už úvodní slovo, jehož se ujal ředitel Městského kulturního střediska
Pavel Chmelík osobně. Že k sobě
literární tvorba a diplomacie mají
hodně blízko, reprezentoval svou
přítomností právě pan velvyslanec,
jenž je autorem vzpomínkové knihy
Zajisté, Excelence!. Na jeho povídání ale došlo až ve druhé části

besedy. Nejdříve dostalo prostor
recitační umění Heleny Žůrkové,
které střídalo mluvené slovo Petra
Cekoty a instrumentální skladby
formace Corda Magico.
Několik svých básní přednesl rovněž Karel Vysloužil. Velmi
příjemným oživením bylo sólo
na housle pana velvyslance. Zapůsobilo nejen jako dokonalé překvapení, ale i nečekaná konkurence
souboru Corda Magico. Společně
pak zahráli na lidovou notu a posluchači se ochotně přidali svým
zpěvem.
Jak již bylo uvedeno, ve druhé části besedy pan velvyslanec
Jajtner zavzpomínal na své diplomatické působení ve Vatikánu
a na své zážitky s papežem Janem Pavlem II. a Benediktem XVI.
Současný papež podle vyprávění
osvědčil i osobitý smysl pro humor. Když vnuk p. Jajtnera ztrémovaný přítomností papeže řekl

německy, že zapomněl, o čem má
mluvit, Benedikt XVI. opáčil: „Ale
výslovnost má dobrou, chlapec.“
Závěrečná autogramiáda knih Za-

jisté, Excelence! a Famo-o posléze
povedený večer završila.
Text a foto Marie Drechslerová

Impozantní výstava sestavená z tvorby Borise Jirků láká do holešovského zámku i mimoholešovské. Pan Výstrk (na snímku) se přijel podívat na obrazy věhlasného malíře až z Ostravy.
„Vyloženě se kochám,“ nechal se slyšet.
Foto RR

Středisko volného
času Holešov
- TYMY Všetuly
zve na soutěžní postupovou
přehlídku začínajících
jednotlivců a skupin v oblasti
country, folku, rocku a dalších
příbuzných žánrů

VŠETULSKÉ
DOSTAVNÍK

PODZIMNÍ
Podzim krájí mlhu
opíjí deštěm
stromy
a náhlý chlad
sáhne až pod kabát
Ještě je kdesi
poslední
úsměv sluneční
a připomíná
křehkou poezii
těchto dní
Foto Robert Rohál

(Z tvorby Jany Ledinové)

Sobota 20. 11. 2010 v 9.30 hodin SVČ Všetuly TYMY

Tip na výlet

účastnický poplatek 20 Kč
za soutěžící osobu

Galerie Blanky Hrubé v Hukvaldech vás zve na výstavu ANDĚLÉ KOLEM NÁS
Fotografie Robert Rohál, keramika Blanka Hrubá, kovové plastiky Bronislav Hrubý,
výstava je otevřena do konce letošního roku.
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Vzácný barokní náhrobek
Na holešovském hřbitově se nachází
náhrobek, který jakoby tam nepatřil - je totiž
starší než hřbitov. Stojí poblíž hlavního kříže
a je státem chráněnou památkou. Jedná se
o barokní náhrobek významného holešovského
občana Jana Tomaštíka (na náhrobku je psáno Tomascik). Svého času stával na bývalém
hřbitově v okolí kaple sv. Kříže (byla postavena
v roce 1662 a jejím autorem je císařský architekt
Filiberto Luchese) v dnešních Smetanových
sadech a po jeho zrušení v roce 1856 byl přemístěn na současný hřbitov.
Kromě tohoto náhrobku stojí o pár metrů
dále ještě další přemístěný z bývalého hřbitova
- původně to byl náhrobek Marie Polaschkové
(+1763) a byl v roce 1899 použit na hrob Barbory Schrottové na současném hřbitově. Je
z něho jen torzo bez kříže, zaujme zvláštními
dekorativními prvky - čtyřmi lebkami.
Tomaštíkův náhrobek je velmi kvalitní sochařské dílo pocházející z doby pozdního baroka - z roku 1742. Je vytesán z jednoho bloku
kamene, v jeho spodní části je v reliéfní kartuši
(plocha rámovaná dekorativními prvky) vytesaný nápis. Ještě před pár lety byl nečitelný,
zásluhou restaurátora akademického sochaře
Lendra si ho však dnes můžeme přečíst: „Ježíši
Kriste Spasiteli, sv. Jane Křtiteli, buďte milostivi
Tomaštíkovi, vašemu věrnému ctiteli“ (přepsáno
nynějším pravopisem).
Je zajímavé, že tehdejší kameníci nápisy
tesali - když slovo nevyšlo na konci řádku, rozdělili je jako žáci v sešitu na druhý řádek. Tak
se to kameníkovi povedlo i s tím nejdůležitějším
slovem, příjmením, které rozdělil na dva řádky:
„Toma - scikowi“. Nad kartuší je detailními čle-

nitými reliéfními ornamenty z rostlinných prvků
zarámován vysoký reliéf, téměř volná plastika
Jana Křtitele.
V seznamu památek vydaném MÚ a také
v brožuře „Rozptýlené památky na Holešovsku“
se uvádí, že je to postava Krista Zmrtvýchvstalého. Domnívám se však, že se jedná o Jana Křtitele, Tomaštíkova patrona, jak vyplývá z textu
na náhrobku. Celý náhrobek je završen křížem

s téměř volnou plastikou Ježíše Krista, lemovaným členitými reliéfy z rostlinných prvků.
Je zajímavé, že i zadní stěna náhrobku
je reliéfně zdobena, je na ní i okrouhlá kartuš jakoby připravena pro nápis - možná tam
i v minulosti nějaký byl a zvětral. Podle tohoto
zdobení by se dalo usuzovat, že náhrobek
váženého občana Tomaštíka stával na starém
hřbitově na nějakém čestném místě, na volném
prostranství.
Mnozí holešovští občasné vědí, že měšťan
Tomaštík, majitel výrobny svíček a mýdla, obchodník, povozník, žil svého času ve vysunutém
domě na náměstí, nynější drogerii vedle Komerční banky, kde v minulosti začínalo podloubí
a končilo poblíž kostela - v současnosti je zde
prodejna hraček.
Ještě dnes starší občané oslovují tento
dům s drogerií „U Tomaštíků“. A také mnozí
lidé vědí, že na onoho měšťana jsou poblíž
Holešova ještě dvě památky, obě nechal Jan
Tomaštík vytvořit a postavit jako díkůvzdání
za záchranu svého života. Jednou je kamenný
kříž - asi z roku 1730 - u ostré levotočivé zatáčky
silnice z Holešova do Tučap. Druhou najdeme
u cesty z Jankovic do Chomýže na okraji hájku
zvaného Hrabina - jedná se o velmi vzácné
a široko daleko proslulé barokní sousoší sv.
Anny z roku 1742 (autora se nepodařilo zjistit,
možná to byl Jan Jiří Schauberger či Ondřej
Zonner, oba totiž kolem onoho roku vytvářeli
sochařskou výzdobu farního kostela v Holešově). K oběma místům s kamennými památkami
se vztahují pověsti, které si lze přečíst v různých
publikacích.
Jiří Valenta

Podzimní Londýn byl zalitý sluncem
Již se stalo tradicí, že na podzimní prázdniny
SVČ - TYMY připravuje vždy zajímavou nabídku zahraničního zájezdu. Po loňské Paříži se
letos uskutečnil neméně zajímavý Londýn. Tento zájezd jsme uskutečnili společně s Asociací
Mladých debrujárů, čemuž odpovídal částečně
i program zájezdu. Na dlouhou cestu jsme se
vydali v úterý 26. 10. v ranních hodinách. Před
námi bylo přes 1500 km. Po příjezdu do Doveru
nás čekalo velmi nepříznivé počasí a déšť, což
nám ale vůbec nevadilo. Čekala nás trasa podél
pobřeží do městečka Bexhill, kde jsme navštívili
super moderní školu, která je nejmodernější
v celé Anglii, a v době naší návštěvy zde probíhaly
poslední přípravy před otevřením. Prohlídka školy,
spojená s besedou, byla pro nás velkým zážit-
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kem. Potom naše trasa směřovala do Londýna, kde nás přivítalo nádherné slunečné
počasí. Naše první kroky směřovaly do vědecko-technického muzea a poté následovala procházka podvečerním Londýnem
přes Hyde Paerk k Buckinghemskému
paláci a odtud na Trafalgarské náměstí.
Program druhého dne začal v katedrále sv. Pavla, odkud jsme šli dlouhou trasu přes Covent Garden, Leicester a Soho
na náměstí Piccadilly a poté do Národní
galerie. Odpoledne jsme strávili v muzeu
Madame Tussaud´s, což byl pro všechny
úžasný a neopakovatelný zážitek.
Třetí den našeho londýnského pobytu jsme
věnovali návštěvě Toweru. Než si skupina zájemců o historii prohlédla Tower,
jiná skupina se zatím vypravila
do proslulého finančního centra
v City, aby na vlastní oči zhlédla budovy, kde se rozhoduje
o světových penězích. - Bank
of England, Royal Exchange
a London Stock Exchange.
Na zpáteční cestě k Toweru
pak někteří zdolali 311 schodů
na Monument, který připomíná
velký požár Londýna v roce
1966. Naše další trasa pokračovala od Toweru přes Tower
Bridge, podél Temže, okolo
křižníku HMS Belfast ke katedrále v Southwarku a na proslulou tržnici, plnou voňavého jídla
ze všech koutů světa. Prošli
jsme okolo Národního divadla,

Royal Festival Hall, zastavili se u galerie moderního umění Tate Modern, která vznikla z bývalé
elektrárny, až k londýnskému oku. Z mola u Big
Benu jsme v podvečer odjeli lodí po Temži až
do Greenwiche, kde u nultého poledníku naše
cesta po Londýně skončila.
Londýn si všichni účastníci zájezdu užili
a také zamilovali. Přispělo k tomu také krásné
počasí, které nás téměř po celou dobu pobytu
provázelo. Děkuji všem účastníkům, dětem
i dospělým, za skvělou atmosféru a ukázněnost.
Velký dík patří paní průvodkyni Haně Strýčkové, která celý program velmi zodpovědně
připravila a po celou dobu poskytovala všem
zájemcům vyčerpávající informace, doplněné
o různé ukázky z literatury a hudby. Poděkování
zaslouží také dopravní společnost Bohemian
servis za zajištění dopravy a osobní velký dík
patří oběma řidičům Pavlu Hradilovi a Jiřímu
Hudečkovi za profesionální přístup.
Mgr. Jarmila Vaclachová,
vedoucí zájezdu
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Středisko volného času, příspěvková organizace
Sokolská 70, 769 01 Holešov, tel: 573 39 69 28, IČ: 75088606
www.tymycentrum.cz, e-mail: vsetuly@centrum.cz
PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p.o.: pondělí - pátek 8.00 - 18.00.
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína): pondělí - pátek 15.00 18.00
Zveme vás
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 - pěvecká postupová soutěž country, folku, rocku a dalších příbuzných žánrů,
prezentace od 8.30, účastnický poplatek: 20,-/
os., soutěžit se bude v několika kategoriích,
přihlášky a propozice v kanceláři TYMY, vstupné
dobrovolné
20. 11. Country bál od 19.30, hraje kapela TEXAS, předtančení, bohatá tombola, občerstvení,
vstupné: 80,- v předprodeji a 100,- na místě
21. 11. Předvánoční keramická dílna a fimo
hmota, od 15.00 do 18.00, cena: 20,- + materiál,
přihlášky do 19. 11.
22. 11. Vánoční dekorace - zapichování stužek od 16.00 do 18.00, s sebou polystyrenový
korpus (koule, věneček), stužky š. 4 cm, jehlice,
cena: 40,- a přihlášky do 18. 11.
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 - vystoupení dětských
folklorních souborů z Hané a Valašska
27. 11. O všetulskou lentilku od 9.00, soutěž
ve sportovních tancích
30. 11. Ukončení a vyhlášení fotosoutěže
PŘIPRAVUJEME
3. 12. Mikulášská besídka pro členy kroužků od 16.00 do 17.00 v TYMY, připraveny hry,
soutěže a malá diskotéka, pro členy
kroužků mikulášská nadílka, přiveďte
i své kamarády
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.)
9. 12. Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi od 15.00 - tato akce je součástí celorepublikové soutěže „České
děti čtou s Ježíškem“ a zároveň pokus
o rekord ve vypouštění balónků v celé
ČR, přijďte poslat Ježíškovi své přání
a zároveň překonat loňský rekord - balónky s přáním od nás obdržíte zdarma (přihlášky do 9. 12.)
11. 12. Předvánoční přátelské utkání
fotbalových 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.(zájemci, přihlaste se v kanceláři TYMY do 3. 12.)
14. 12. Vánoční pohlazení od 16.00
program a vánoční nadílka pro děti ZÚ
spojená s vystoupením pro rodiče
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. E. Beneše, zpívání koled s dětským
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
Holešov
lední revue z kouzelného světa Disneylandu v Ostravě, čeká vás rodina Úžasňákova,
Mickey Mouse, Balů, piráti a další. Cena: 690,-/
os. (doprava, vstupenka, průvodce), poslední
volná místa!
HOLEŠOVSKÝ TALENT 2011
Už se to blíží, příležitost má každý. Ukaž se i ty!
Předveď svůj talent, ať je jakýkoli (tanec, zpěv,
kouzlení, folklor, skupina, karate, žonglování,
počty a mnoho dalších), možnost pro jednotlivce,
páry i skupiny, otevřeno všem věkovým kategoriím, přihlášky do 15. 1. Vítěze čekají super ceny!
KROUŽKY
Nábor do kroužku mažoretky VŠETULKY pro
dívky od 5 do 10 let, cvičení v pondělí od 17.00
do 18.00 pod vedením paní Aleny Rafajové.
ZUMBA pro -náctileté - v pondělí od 18.00
taneční styl spojující prvky aerobního cvičení a latinskoamerických tanců, hubnout lze s radostí,
zábavou a bez stresu, cena: 800,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 postav a poslední módy, navrhnout 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 dopoledne hrát, tvořit a užít
si spoustu legrace, připravené bohaté pohybové
vyžití a kreativní výtvarné dílničky, cena: 60,-

zveme Vás na
Předvánoční setkání
s módní návrhářkou

JEZDECTVÍ pro děti - sobotní dopoledne
podzim až jaro
v jezdecké hale pana Rektoříka, lektoři profesionálové a koně z pravčických stájí, vhodné pro
děti od 6 let, zájemci, hlaste se v kanceláři TYMY,
počet míst omezen, cena: 1800,-/kurz
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 dobroty,
cukroví a mnoho dalších sladkostí i dobrůtek.
FLOORBAL pro děti od 5 do 7 let - úterý
od 15.00 do 16.00
FLÉTNIČKA pro nejmenší děti - pro kluky
a holky od 5 let, čtvrtek od 15.30.
NOVINKY!!
MALÁ MAMINKA v úterý od 15.30 do 16.30
budeme si s panenkami hrát, oblékat je a starat
se o ně, s sebou si přines svoji panenku, těší se
na tebe Jana
BREAK DANCE v úterý od 15.30 do 16.30
pro kluky a holky od 10 do 18 let
FOOTBAG v úterý od 16.30 do 17.30
kopání do hackies - pletený míček, vytváření
kombinací, nácvik exhibičních prvků a souher
Angličtina pro žáky, studenty i dospělé
pro začátečníky, příprava k maturitě, doučování
pro žáky ZŠ, SŠ, zájemci, hlaste se v kanceláři
POMÁHÁME!
„Sbírka pro Michalku“
Zapojte se s námi do sbírky pro Michalku Macurovou z Holešova. Sbíráme vršky z PET lahví, které
můžete nosit denně do TYMY. Jak pomůžeme? za vykoupená víčka se pořídí rehabilitační přístroj
MOTOmed. Děkujeme všem, kteří již přispěli
- podařilo se nám díky vám odvézt 2 pytle vršků!
PLYŠÁK PRO RADOST - charitativní sbírka,
máte-li doma plyšáka, s kterým si už nehrajete
a leží vám doma ladem a mohli byste jej věnovat,
přineste jej do TYMY, DĚKUJEME.
Adoptuj panenku - a zachráníš dítě,
zakoupením hadrové panenky v ceně
600,- přispějete na očkování dítěte v Africe, akce probíhá celoročně ve spolupráci
s UNICEF.

Lenkou Holotíkovou
7. 12. 2010 od 16.30
v čajírně TYMY

Součástí bude také
prodej kabelek a dalších
drobných dárků.
Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Vstupné dobrovolné

Jarní pobyt na horách „S tebou mě
baví svět“ 14. 2. - 18. 2. 2011, pro
lyžaře i nelyžaře, ubytování na Trojáku
- informace v kanceláři.
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 představení, 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 samostatný vchod přímo ze zahrady
a součástí je také sociální zařízení. Informace na tel.: 573 39 69 28.
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KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ - výběr na listopad
Beletrie
BALABÁN Jan - Zeptej se táty: Ústřední
událostí posledního románu předčasně zemřelého autora je umírání a smrt člověka, jeho
vlastním vnitřním dějem je ovšem náročné
hledání života.
DUBSKÝ Jeroným - Klub globálních bezdomovců: Satirický román líčí léta normalizace,
privatizace, globalizace, recese i deprese.
HEJKALOVÁ Markéta - Důkazy jejího života: Román o lásce, která se většinou objevuje
tehdy, když ji vůbec nečekáme. Ze života hlavní
hrdinky Jolany se ale láska nečekaně ztrácí...
KADLECOVÁ Eva - Chce to jen pobavit se:
Soubor deseti komorních příběhů se zabývá
rozmanitými aspekty mezilidských vztahů.
KINKEL Tanja - Sloupy věčnosti: Historický
román, příběh mladé Angličanky, která přijíždí
v r. 1815 do Egypta a netuší, jaká dobrodružství
na ni na březích Nilu čekají.
NOVOTNÝ D. J. - Sidra Noach: Vítězný román
15. ročníku Literární ceny Knižního klubu.
PŘIBSKÝ Vladimír - Záhadný úsměv Polyxeny z Lobkovic: První dáma českého
království ve vzpomínkách komtesy Beatrice.
ROLLINS James - Stín krále lebek: Nová
fantastická dobrodružství Jakea Ransoma.
TOKARCZUK Olga - Svůj vůz i pluh veď
přes kosti mrtvých: Morální thriller o sérii
tajemných vražd pytláků a lovců zvěře.
TURSTEN Helene - Záludná síť: Román
švédské královny detektivek, ve kterém inspektorka Hussová řeší případ, který začal
na internetu.
VIEWEGH Michal - Biomanželka: Humoristický, částečně autobiografický román z pera
nejpopulárnějšího českého spisovatele.
VONDRUŠKA Vlastimil: Tajemství abatyše
z Assisi. Další historický detektivní příběh, který
řeší Oldřich z Chlumu.
ZUIKER Anthony E. - Level 26. Netvor
z temnot: První digiromán - multimediální
zážitek nového typu: kniha doplněná o krátké
hrané filmy a bonusové materiály na internetové stránce.
Naučná literaturatura
BIOLOGIE pro psychology a pedagogy:
Kniha sumarizuje z biologických věd všechno,
co dnes mohou studenti psychologie potřebovat.

22

BRETT Michael - Jižní Afrika: Ilustrovaný
průvodce z oblíbené edice Společník cestovatele, se kterým na svých cestách určitě
nezabloudíte.
CRAUGHWELL Thomas J. - Slavné záchranné akce druhé světové války: Kniha
zachycuje působivé příběhy odvahy a hrdinství,
které se odehrály během 2. světové války.
CURRAN John - Utajené zápisníky Agathy
Christie: Publikace poodkrývá pokličku největšího tajemství Agathy Christie - jak se z jejích
tužkou psaných poznámek, seznamů a nástinů
zrodilo takové množství úspěšných knih.
DORŮŽKA Lubomír - Panoráma jazzových
proměn: Autor čtenářům předkládá nejucelenější mozaiku současného českého jazzu.
ETZLSTORFER Hannes - Marie Terezie.
Soukromý život: Autor, hluboký znalec historie habsburského domu, vypráví o radostech
i trápení císařovny a o životě na císařském
dvoře v 18. století.
HOŇKOVÁ Iva - Větrné mlýny v Čechách,
na Moravě, ve Slezsku: Turistický průvodce
po technických památkách, po místech s větrnými mlýny.
KŘÍŽENECKÝ Jaroslav - Jiří Štaidl: Kniha
je autorovou precizní výpovědí o umělcově
tvůrčím i osobním životě.
MICHAEL Jackson. Obrazová encyklopedie
1958-2009: Nejúplnější kniha, která kdy vyšla
o této světové popové hvězdě.
PETŘÍK Maxmilián - 72 jmen české historie: Cyklus dvaasedmdesáti významných
českých osobností, jejichž jména jsou zlatým
písmem vytesána pod okny Národního muzea
v Praze, vychází ze stejnojmenného televizního
seriálu.
TOUFAR Pavel - (Sedm) divů Česka: Knižní
publikace představuje nejen sedm vítězů ankety, ale i celou padesátku českých divů, které
byly nominovány.
Knihy pro dětské čtenáře
BRAUNOVÁ Petra - Jak se Vojta ztratil:
Malého Vojtu rodiče pustili poprvé samého
z domu a ten se hned ztratil. Co si jen počne
ve velkém městě?
BREZINA Thomas - Šíleně divocí andílci.
Andělé se smějí čím dál víc: Od chvíle, kdy
kamenný anděl na starém hřbitově po polibku
procitl, nic není jako dřív... .
CAST P. C. - Škola
noci. 4. Nezkrotná:
Ve čtvrté části série
se Zoey musí stát
skutečnou hrdinkou
a připravit se na boj
se zlem, které může
být daleko silnější
než ona.
D E A RY Te r r y Loupežné vikinské
výpravy. Na moři
u ostrova Lindisfarne
zuří bouře a mladého
mnicha Erika v malém člunu zachrání a zotročí Vikingové.
GOLDSMITH Mike
- Vynálezci a jejich
vymazlené vynálezy: Kniha představuje desítku vynálezců
s jejich vynálezy,
kterými doslova šokovali.

HERGÉ - Tintinova dobrodružství. Tintin
v Tibetu: Odvážný reportér Tintin se svým
psem Filutou zažívá nová dobrodružství.
HOLASOVÁ Zuzana - Poník Bandita a protivné ale: Knížka pro všechny malé čtenáře,
kteří mají rádi koníky a poníky.
KELTSKÉ pohádky: Osmnáct keltských příběhů vás vezme na fantastickou cestu časem
i prostorem.
KRATOCHVÍL Miloš - Pachatelé dobrých
skutků. 1. Puntíkáři: Michal Souček a Filip
Fiala jsou kamarádi na život a na smrt. Mají
dobré srdce, a tak když mají pocit, že někdo
v jejich okolí potřebuje pomoc, vrhají se do toho
po hlavě...

knižní tip
redakce
Richard Sacher: Největší TRAPASY
mého života
Drtivá většina z nás se už minimálně
jednou dostala do situace, kdy si člověk
připadá neskonale poníženě a trapně
a kdy se mu hlavou honí myšlenky typu:
Proč nejde vrátit čas alespoň o pár sekund?! Ze všeho nejvíc se teď toužím
stát neviditelným! Muselo se tohle stát
zrovna mně?! Autor publikací Byl jsem
bulvární novinář, Karel Svoboda, Válka
celebrit, Schůzky s tajemnem a Dýchla
na mě smrt Richard Sacher se setkal
s 25 českými osobnostmi (Simona Monyová, Šárka Kašpárková, Pavel Trávníček, Jakub Smolík, Petr Bende, Josef
„Pepson“ Snětivý, Jan Cimický, Heidi
Janků, Dalibor Janda, Petr Jančařík,
Mojmír Maděrič, Olga Krumlovská, Kamil
Emanuel Gott, Martina Vrbová, Zdeněk
Troška, Sylva Lauerová, Martin Kocián,
Jaroslav Sypal aj.), které se s ním podělily o historky na téma Tak za tohle mě
dodnes fackuje hanba! Ty nejzajímavější
najdete právě v této knize, kterou vydává
nakladatelství Brána a kterou spisovatel,
novinář, zpěvák a moderátor v jedné osobě obohatil rovněž o několik vlastních,
mnohdy poněkud pikantních zážitků.
RR

MILČINSKI-JEŽEK Stephenie - Hvězdička
Zaspalka: Pohádkový příběh o malé nepořádné hvězdičce.
MILLER Kirsten - Kiki Strike ve Stínovem
městě: 5 výjimečných dívek, miliony hladových
krys a tajné město pod Manhattanem...
VONDRUŠKOVÁ Alena - Rodinné svátky
a oslavy: Kniha zachycuje a popisuje nejdůležitější okamžiky v životě člověka od narození
po smrt.
WILDNER Martina - Strážný anděl na každém kroku: Čtrnáctiletá Michelle to nemá
vůbec lehké, rodiče se rozvádějí, ve škole ji
terorizuje spolužačka a ke všemu se poprvé
zamiluje...
Další knižní novinky a fond knihovny na adrese
www.mks.holesov.cz nebo www.knihy.mks.
holesov.cz
IŽ
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Svatby
Zuzana Petrskovská - Slaný
Stanislav Novák - Slaný
Lucie Martincová - Slušovice
David Škubica - Slušovice
Vendula Stellová - Bystřice p. H.
Martin Fokt - Mohelnice
Hana Rožnovská - Lutopecny
Jiří Kužel - Němčice
Zuzana Smetanová - Krnov
Stanislav Hubík- Tlumačov
Pavla Kočvarová - Holešov
Jan Houštěk - Praha, Chodov
Jana Mamrillová - Holešov
Daniel Kalík - Holešov
Lucie Barotová - Holešov
Vasil Baran - Roštění
Lenka Suchánková - Rajnochovice
Vladimír Vlach - Přerov
Olga Homolková - Zlín
Bronislav Novák - Zlín
Jana Bláhová - Žopy
Libor Boček - Žeranovice
Miroslava Oborná - Kostelany
Josef Šuba - Rataje
Lenka Zákřecká - Bystřice p. H.
Bohumil Škutek - Kvasice
Miroslava Kozáková - Tučapy
Antti Edward Seaden - Anglie
Petra Laiblová - Brno
Miroslav Šimík- Ladná
Josef Minarčík - Velké Karlovice
Martina Brázdilová- Kroměříž
Kateřina Velclová - Rymice
Zdeněk Horák - Količín
Radmila Trhlíková - Tučapy
Ladislav Miklík - Zahnašovice
Andrea Mlčáková - Bystřice p. H.
Martin Šustek - Hulín
Zuzana Pacáková - Zlín
Petr Netočný - Zlín
Barbora Kožíková - Praha
Radim Kameník - Praha
Alena Šlancarová - Holešov
Jiří Vrajík - Holešov
Hana Kolomazníková - Ludslavice
Tomáš Slánský - Plazy
Soňa Koutňáková - Kroměříž
Jan Jakoubek - Praha, Strašnice
Jana Hrbáčková - Lutopecny
Petr Běhal - Lutopecny
Lenka Večeřová - USA
Alex Vanjani - USA
Michal Večeř - Újezd
Dagmar Nováková - Újezd
Adriana Pospíšilová - Chropyně
Oldřich Dvořák - Zlín
Janka Pavelková - Branky
Zdeněk Cagaš - Zubří
Lucie Turčíová - Tučapy
Martin Musil - Zdounky

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 27. listopadu 2010
se dožívá významného
životního jubilea
pan

FRANTIŠEK
ZEHNAL
z Dobrotic.

Vše dobré k osmdesátinám
přeje rodina.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Denisa Matušová - Holešov
Ivan Mlýnek - Holešov
Veronika Bravená - Holešov
Miroslav Bezděk - Holešov
Svatava Adámková - Přílepy
Tomáš Boledovič - Tučapy
Petra Křížová - Zlín
Jaroslav Burian - Holešov
Ivona Pospíšilová - Olomouc
Jan Juras - Olomouc
Petra Šlechtová - Holešov
David Balšán - Holešov
Petra Vitovská - Fryšták
Patrik Švejčara - Slušovice
Marie Blechová - Zlín
Petr Mlčoch - Olomouc
Eva Darebníková - Bystřice p. H.
Lubomír Belfín - Prusinovice
Petra Doleželíková - Roštění
Zdeněk Štěpánek - Pacetluky
Jitka Šoustalová - Ludslavice
Alois Dorňák - Lidečko
Eliška Kozubíková - Rymice
Vlastislav Vybíral - Rymice
Jarmila Valová - Dřevohostice
Richard Vykoukal - Zlín
Bohdana Zmeškalová - Bystřice p. H.
Jan Beran - Přerov
Michaela Sedlářová - Chropyně
Michal Petráš - Holešov
Alena Dunčová - Horní Lapač
Michal Huf - Přílepy
Simona Konečná - Tučapy
Petr Kubaník - Holešov
Štěpánka Úlehlová - Žopy
Radoslav Šíbl - Holešov
Petra Kukučková - Fryšták
Jan Munclinger - Otrokovice
Eva Ottová - Zlín
Daniel Poisel - Holešov
Kamila Belzová - Holešov
Dušan Kolář - Olomouc
Petra Krupicová - Holešov
Rostislav Ležák - Holešov
Petra Vymětalová - Němčice
Martin Ježík - Lukoveček
Markéta Slámová - Bystřice p. H.
Miroslav Zapletal - Holešov
Jitka Pospíšilová - Otrokovice
Ondřej Slováček - Zlín
Martina Pavelková - Holešov
Jiří Podola - Holešov
Narození
Mikuláš Reimer - Holešov
Jáchym Klimša - Holešov
Martina Pečeňová - Holešov
Tomáš Dvořák - Holešov

Emily Kubálková - Holešov
Dan Sedlář - Holešov, č. Žopy
Nikola Skočíková - Holešov
Eliška Chytilová - Tučapy
Michal Hradil - Holešov
Matouš Janalík - Žopy
Jasmína Kubíčková - Holešov
Adam Bartoník - Holešov
Sylvester Jadrný - Holešov
Nikola Doležalová - Holešov
Petr Frýbort - Holešov
Jakub Gabor - Holešov
Nicolas Kaňa - Holešov
Peter Mamrilla - Holešov
Adriana Vránová - Holešov
Gita Doležalová - Holešov
Vojtěch Janiga - Holešov
Václav Loučka - Holešov
Blanka Mirynská - Količín
Megan Březíková - Holešov
Petr Dědič - Holešov
Anna Hanáková - Holešov
Kateřina Pilová - Holešov
Radek Zapletal - Holešov
Adriana Dorotíková- Holešov
Ester Macková - Holešov
Veronika Orságová - Holešov
Elena Zapletalová - Holešov
Eliška Jordánová - Holešov
Daniel Popelka - Holešov
Jubilanti - srpen 2010
Marie Zapletalová - Količín
Růžena Přikrylová - Holešov
Marie Maňasová - Holešov
Ludmila Skýpalová - Holešov
Josefina Kunderová - Žopy
Hilda Měrková - Holešov
Jaromír Fuksa - Holešov
Karel Nesrsta - Tučapy
Marie Ulrychová - Holešov
Marie Jančová - Holešov
Marie Leciánová - Holešov
Eva Richterová - Holešov
Josef Šromota - Holešov
Rostislav Urban - Holešov
Rudolf Gába - Holešov
Milada Horáková - Holešov
Jarmila Blizňáková - Holešov
Marie Macháčková - Količín
Anna Zapletalová - Holešov
Jan Herzán - Holešov
Josef Sadl - Holešov
Září
Josef Ponížil - Žopy
Antonín Konečný - Holešov
Vlasta Trhlíková - Holešov
Marie Kolaříková - Holešov
Stanislav Podsedníček - Količín
Františka Kalusová - Holešov
František Zemčík - Holešov
František Pavlas - Holešov
Marie Petrášová - Holešov
Bohuslava Marková - Holešov
Emílie Koutná - Holešov
Margita Bradová - Holešov
Margita Nechanická - Holešov
Milada Bačíková - Holešov
Marie Kozubíková - Holešov
Marie Kučerová - Holešov
Eva Pallová - Holešov
Vlasta Mrázková - Holešov
Libuše Vaculíková - Holešov
František Janalík - Dobrotice
Zdenka Kováčová - Holešov
Miroslav Pifka - Holešov
Říjen 2010
Jarmila Sedlářová - Holešov
Božena Sedmíková - Holešov
Ludmila Úlehlová - Holešov
Ludmila Staňková - Holešov
Jarmila Křižková - Holešov

František Němčík - Holešov
Jarmila Adámková - Žopy
Anna Gábová - Holešov
Zdeněk Becher - Holešov
Lubomír Vlasák - Holešov
Otilie Zavadilová - Holešov
Ludmila Vystavělová - Holešov
Josefa Mlodziková - Holešov
Jaroslav Pařenica - Holešov
Ludmila Adámková - Količín
Eva Proroková - Holešov
Libuše Daďová - Žopy
František Peška - Holešov
Ján Haragoš - Holešov, č. Tučapy
Jozefa Kašpárková - Holešov
Antonín Koláček - Holešov
Marta Fuksová - Holešov
Anna Odložilová - Holešov
Jarmila Pospíšilová - Holešov
Listopad 2010
Marie Mičková - Holešov
Vlasta Slavíková - Žopy
Alois Konečný - Holešov
Ladislav Stolář - Holešov
Antonie Nedbalová - Holešov
Jaruška Odstrčilíková - Holešov
Jan Barbořík - Holešov
Zdeněk Šimek - Holešov
Vladimír Čiljak - Holešov
Věra Doleželová - Holešov
František Vajda - Dobrotice
Marie Štěpánová - Holešov
Otilie Kalvodová - Holešov
Viléma Koláčková - Holešov
Božena Zbranková - Dobrotice
Jiřina Nesvadbová - Holešov
Jiří Kulda - Holešov
Kamila Mlodziková - Holešov
František Zehnal - Dobrotice
Zdeněk Skovajsa - Holešov
Ludmila Olivíková - Holešov
Emil Hlaváček - Dobrotice
Milan Prášil - Dobrotice
Úmrtí
Božena Katrňáková - Holešov
Růžena Ponížilová - Holešov
Božena Malasková - Holešov
Bedřiška Brázdilová - Holešov
Břetislav Vrubel - Holešov
Stanislav Vašíček - Holešov
Ludmila Fuksová - Žopy
Bohumil Valenta - Žopy
Jan Hofbauer - Dobrotice
Stanislav Strachota - Količín
Drahomíra Vlalentíková - Holešov
Otto Gross - Holešov
Pavel Nesvadba - Holešov
Jana Poznarová - Žopy
Jiří Kahánek - Holešov
Milada Valentíková - Holešov
Jaroslava Stojaníková - Holešov
Antonín Tomeček - Holešov
Františka Chytilová - Dobrotice
Emílie Kouřilová - Holešov
Anna Nesvadbová - Holešov
Ladislav Doležel - Holešov
Alois Nesrsta - Holešov
Marie Konečná - Holešov
Svatopluk Tomčík - Holešov
Marcela Vašíčková - Holešov
Lidmila Koláčková - Holešov
Josef Smolka - Holešov
Helena Herzánová - Holešov
Ferdinand Zbranek - Dobrotice
Marie Bombíková - Holešov
Anežka Nováková- Holešov
Čestmír Belza - Holešov
Jan Matela - Dobrotice
Štefan Krajňák - Holešov
Božena Horáková - Holešov
Miloslav Julina - Holešov
Jozef Kováč - Holešov
Milan Skopal - Holešov
Anežka Kovářová - Holešov
Jaroslav Čermák - Holešov
JM
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PES, JAK HO ZNÁME - NEZNÁME
Za krásného slunečného počasí se v pátek
24. září 2010 uskutečnila v zámeckém parku
akce PES, JAK HO ZNÁME - NEZNÁME. Tuto
akci pro děti z holešovských mateřských škol
připravili členové kynologického klubu se svými
chlupatými kamarády.
Cílem této akce bylo seznámit děti s potřebami psů a prakticky ukázat, co vše se
může pejsek při vhodném vedení naučit. Děti
procházely čtyřmi stanovišti, kde jim členové kynologického klubu postupně ukázali, jak
správně pečovat o pejska, dále předvedli zá-

kladní poslušnost a povely, které by každý pes
měl znát.
Na posledních dvou zastávkách děti viděly ukázky agility a dogdancingu, nechybělo
předvedení výcviku obran služebního psa. Malí
přeškoláci se zde nejen teoreticky, ale hlavně
prakticky seznámili s potřebami pejsků, ti odvážnější mohli psy počesat, vést na vodítku
nebo dát jednoduché povely a samozřejmě
pohladit. Bylo zde představeno velké množství
různých psích ras od malých grifonků po velké
knírače nebo briarda.
Text a foto Pavel Bránka

Základní umělecká škola F. X. Richtera
v Holešově
si vás dovoluje pozvat na

Adventní koncert
učitelů ZUŠ
na programu skladby J. S. Bacha,
G. Torelliho, A. Vivaldiho aj.
čtvrtek 2. prosince 2010 v 18.00 hod.
kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov
Další koncerty ZUŠ:
středa 8. prosince 2010 Koncert malých flétnistů
(sál ZUŠ v 16.00 hod.)
čtvrtek 16. prosince 2010 Adventní koncert žáků ZUŠ
(sala terrena zámku v 17.30 hod.)
úterý 25. ledna 2011 2. varhanní koncert
Ludvíka Šuranského
(kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov v 18.00 hod.)
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Retrospektivní výstava

BORIS JIRKŮ
„SVĚTLO
PŘED SVĚTLEM“
22. 10. 2010 - 30. 8. 2011
Zámecká galerie Holešov
Otevřeno:
út - ne: 9 - 12 • 13 - 17 hod.
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Cestování, potápění a fotografování se věnuju asi šest let,
říká Milan Caha
hůř a až mladší generace angličtinu ovládá
slušně. Ale když se člověk chce domluvit, tak
se domluví vždy a nemusí znát jazyk.

Dramaturg zámeckého New Drive Clubu,
cestovatel, dobrodruh, potápěč, fotograf… - tím
vším je Milan Caha. A protože se nedávno vrátil
z exotické „dovolené“, inspirovalo mě to k tomu
s ním udělat rozhovor. Ještě že je tak sdílný,
což jistě ocení i čtenáři Holešovska, kteří rádi
cestují a poznávají jiné kraje a mravy…

Co tě na těchto cestách nejvíc rajcuje?
Já se strašně rád setkávám s novými
lidmi. Když člověk vidí, v jakých podmínkách
ti lidé žijí, jak málo si v poměru k nám vydělají
peněz, jak s tím vystačí a jak jsou přesto oproti
nám šťastní a spokojení, tak to stojí za to. A pak
je to samozřejmě nádherná příroda, moře, zvířata. Například komodští varani jsou naprosto
nádherná zvířata. A pod vodou je to tam jedna
pohádková zahrada. Spousta Čechů jezdí
do Egypta, ale já tvrdím, že Indonésie je o tisíc
procent výš. Miliony ryb, tisíce druhů. A navíc
velké ryby a savci. Velryby, delfíni, žraloci,
manty. Manty, ty jsou asi moje nejoblíbenější.
Nádherní tvorové, člověk by řekl, že snad ani
nejsou z naší galaxie.

ROZHOVOR
Nedávno ses vrátil z daleké cesty. Kde
jsi vlastně byl a co tě tam tak lákalo?
Je to tak, vrátil jsem se z Asie, konkrétně
z Indonésie. Byli jsme na Timoru, Alorských
ostrovech, Pantaru, Lembatě, Kombě. Jsou
to ostrovy ještě o hodně daleko na východ
od Bali, což je destinace, kterou zná snad každý, ale naše výpravy směřují převážně do míst,
která nejsou tolik turisticky profláklá.
S kým jsi cestoval a poznával? Se
starou partou?
Jezdil jsem s různými skupinami, ale letos
to byla parta, která se z větší části vykrystalizovala vloni. Prostě jsme si sedli, část se znala
již dříve, část ne, ale nakonec z toho vypadla
výborná parta, ve které vůbec nebyla žádná
ponorka a klapalo to na 100 % na suchu i pod
vodou, protože většina z nás se i potápí.
Tvůj nejsilnější zážitek?
Jednoznačně letos setkání na otevřeném
moři s migrujícím stádem vorvaňů, kterých bylo
snad šedesát, snad i více, ale to se prostě v té
chvíli nedalo spočítat. Všude, kam se člověk
podíval, tak viděl velrybu, nebo dvě tři… Jeli
jsme na velké expediční lodi Sea Lady, skočili
jsme do člunu, vzali foťáky, masky, šnorchly
a jezdili jsme půl dne křížem krážem od velryby
k velrybě. Fotili jsme každý hřbet, každý ocas
nad hladinou, někteří vorvani začali i skákat,
ale tady jsem poznal, jak je nesmírně složité
něco takového nafotit. Prostě člověk musí mít
foťák pořád na oku a mít i štěstí, že ho má
namířený správným směrem. Mně se žádný
výskok kvalitně nafotit nepodařilo, ale naštěstí nebyli všichni takové dřevo jako já, a tak
máme z tohoto setkání i slušnou foto- i videodokumentaci. Některým kolegům se dokonce
podařilo s vorvani i šnorchlovat. A byl to pro ně
obrovský zážitek.
Říká se, že kdo se bojí, nesmí do lesa.
Ty jsi ale duší dobrodruh, takže se nedivím, že tě bere tato exotika s vědomím
nejrůznějších rizik... Došlo i k situacím,
třeba během potápění, kdy hrozilo nějaké
nebezpečí?
Tak za prvé, já nemám bytostně rád slova
exotika, exot. To jsou prostě jen země, kde
jsou lidé zvyklí žít jinak. Já jsem již jednou
do tisku říkal, že pro mě jsou exoti spíš někteří
Evropané, kteří se v těchto zemích, které považují za zaostalé, chovají mnohdy tak, že se
za ně člověk až stydí. Nicméně i to přísloví Kdo
se bojí, nesmí do lesa bych trochu poopravil.
V každém případě, pokud člověk jede někam,
kde je v podstatě odkázaný téměř sám na sebe,
musí se svým způsobem bát. Nebo spíš musí
mít respekt. A to platí potom ještě dvakrát tolik
pod vodou. Pokud člověk nemá respekt, je to
nejlepší cesta do průseru. Samozřejmě v Indonésii je například velmi silné náboženství.

Milan Caha.

A to platí jak o křesťanství, tak i o hinduismu,
islámu či jakémkoliv jiném.
V Indonésii je velká spousta náboženství
a není výjimkou, že dvě sousední vesnice
mají úplně jiné vyznání. A tak si člověk musí
dávat hodně pozor, aby neudělal nějaký přehmat, protože by to mohlo mít docela velké
následky.
No a pod vodou… Já říkám, že člověk,
který se potápí, leze někam, kde je na návštěvě. A má se tam podle toho chovat. V Indonésii
jsou například docela silné proudy a není výjimkou, že se během ponoru podmínky můžou
radikálně změnit. Ale pokud člověk dodržuje
určité zásady, tak je potápění bezpečné. Druhou věcí je, že se v Indonésii člověk pod vodou
setká se spoustou zvířat. A některá mohou být
člověku i nebezpečná, ale zase platí, a mám
v tomto vlastní zkušenosti, že pokud se člověk
k těmto chová slušně, tak se téměř nemá čeho
obávat. A to platí třeba i o žralocích nebo vodních hadech, kterých je v Indonésii spousta.
Jak vlastně dlouho takhle cestuješ
a kde všude jsi za ty roky byl?
No tak nějak na vážno se cestování, potápění a fotografování věnuju asi šest let. Předtím
jsem samozřejmě nejdřív fotil, potom jsem se
potápěl a s tím souviselo i cestování, ale všechno dohromady trvá asi tuto dobu. Byl jsem
v jižní části Afriky, pak v Indonésii a ta mi natolik
učarovala, že jsem tam byl za posledních pět
let pětkrát. A vzhledem k tomu, že je Indonésie,
což málo lidí registruje, rozlohou třetím největším státem světa, kde však jen jedna pětina je
souš (Indonésie má téměř dvacet tisíc ostrovů)
a zbytek moře, tak se člověk vždy podívá
jinam. A navíc tam poslední dva roky funguje
již zmiňovaná česká expediční loď, což nám
samozřejmě ulehčuje přesuny a umožňuje
potápět se v nádherných lokalitách.
ci?

Jak se ti komunikovalo s domorod-

S domorodci se komunikuje výborně. Navíc jsou velmi přátelští. Většina z nich neumí
anglicky nebo špatně. Já taky, takže se vždycky nějak domluvíme. Ne, trochu nadsázka,
ale je pravda, že starší Indonésané anglicky
v podstatě neumí, středně staří umí lépe nebo

Určitě jsi fotil i pod vodou? Povedly
se fotečky?
Tak fotil jsem, samozřejmě, i když letos
pod vodou méně než jiné roky, ale i tak můžu
říct, že se pár fotek povedlo. Pod vodou má
člověk na všechno daleko míň času, ty ryby
mu nepočkají, takže fotografování je o to náročnější. A také tam člověk má méně času
na nastavení expozice. Ale zase můžu říct, že
když jsem letos nefotil pokaždé, když jsme byli
pod vodou, tak jsem si to o to víc užil. Měl jsem
čas se víc dívat kolem sebe, a tak můžu říct, že
jsem kolegům, kteří fotili i natáčeli, našel pár
pěkných záběrů.
Vraťme se ke tvé práci dramaturga.
Které letošní akce v klubu pokládáš za nejúspěšnější?
Tak já jsem to říkal již minule, když jsme
hodnotili první půlrok. Pro mě byl top sezony koncert Janet Robin. Úspěch však měla
i Podzimní mode show návrhářky Lenky Holotíkové…
Skvělý byl i špičkově obsazený Bluesový
podzimek s takovými esy jako Eric Sardinas
a The Californian Honeydrops, přičemž nepochybuji, že mimořádný bude i Vláďa Mišík.
To byly či jsou podle mého názoru největší dvě
pecky podzimu.
Co zajímavého ještě proběhne v New
Drive Clubu do konce roku a je v plánu
v příštím roce?
Tak to už jsem vlastně zodpověděl, po festivalu Bluesový podzimek to bude Vláďa Mišík.
A potom ještě koncert ve velkém sále Mariana
Vargy a Collegium muzikum. Pak proběhnou
ještě koncerty místních kapel Texas, Crash rock
a Endiaron. No a v příštím roce to bude určitě
spousta dalších skvělých akcí. Rozjednaného
je toho hodně, potvrdit zatím můžu v lednu
2011 Luboše Pospíšila. Další bych zatím nerad jmenoval, dokud to nemáme dohodnuté,
nicméně určitě si zase příznivci všech žánrů
přijdou na své.
Doporučuji sledovat web klubu www.
newdriveclub.cz nebo se tam přímo zaregistrovat a pak vám info o akcích bude chodit
přímo na váš e-mail.
Připravil Robert Rohál
Foto Monika Jeglíková
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Gymnazisté skončili druzí v krajském kole stolního tenisu
V úterý 2. listopadu 2010 se konalo v tělocvičně ZŠ Kunovice krajské
kolo základních a středních škol ve stolním tenise. Holešov reprezentovalo
družstvo chlapců z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, které dokázalo
zopakovat loňský úspěch týmu holešovských děvčat a rovněž si přivezlo
skvělé druhé místo. Lídrem družstva byl jednoznačně Libor Liška, žák
1. ročníku gymnázia, který všechny své zápasy suverénně vyhrál a bodoval
i ve čtyřhře - připomeňme, že Libor obsadil v letošním celostátním žebříčku
kadetů skvělé 5. místo a toto své umístění potvrdil i výborným výkonem
na turnaji. Spolu s ním bojovali za naši školu Jakub Urbiš a Miloslav
Macůrek a všichni si zaslouží poděkování za pěkné výkony a vzornou
reprezentaci města i kroměřížského okresu. Výsledky: 1. SPŠ Zlín
2. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, 3. SŠPHZ Uherské Hradiště,
4. OA a VOŠ Uherské Hradiště, 5. SPŠS Vsetín
Mgr. Svatava Ságnerová

Nábor do stolního tenisu
Nábor do stolního tenisu probíhá pravidelně vždy každý čtvrtek od
18 hodin v herně stolního tenisu vedle kina Svět.
Srdečně zve
předseda oddílu Libor Liška.Tel.: 607 762 145

V hale policejní školy soutěžili mladí vzpěrači
V krásném prostředí sportovní haly holešovské policejní školy a za podpory Zlínského kraje
a města Holešov proběhlo v sobotu 6. listopadu Mistrovství ČR mladších žáků ve vzpírání. Dvanáctiletí
a mladší závodníci soutěžili v trojskoku snožmo, hodu medicinba-

lem přes hlavu a v předvedení
vzpěračské techniky trh a nadhoz.
Zároveň bylo vyhodnoceno i finále
ligy mladších žáků.
Z holešovských závodníků
uspěl Daniel Kolář, který zvítězil
v kategorii do 45 kg. Svou výkonnost může v této věkové kategorii

potvrdit i příští rok. Společně s bratrem Janem a Ondrou Tchurzem
se probojovali i do finále celostátní
ligy, kde poměřili síly s nejlepšími
kluby ČR. Po vyrovnaném boji zvítězil Chomutov před Chebem, naši
závodníci vybojovali třetí místo,
čímž potvrdili, že holešovští mladší
žáci patří k nejlepším v ČR, vždyť
v posledních třech letech přivezli
vždy medaili ze soutěže družstev.
Nejlepším závodníkem celé
soutěže byl Petr Mareček z Bos

kovic, který překonal 2 české rekordy ve čtyřboji (trojskok, hod
medicinbalem, trh a nadhoz).
Soutěže se zúčastnili závodníci
z 11 oddílů ČR (Cheb, Rotava,
Chomutov, Teplice, Boskovice,
Nový Hrozenkov, Ludgeřovice,
Třinec, VŠOZ Havířov, Baník Havířov a Holešov). Mezi chlapci
soutěžila i tři děvčata, Laďka Pokorná z Havířova dokonce vyhrála
kategorii do 32 kg.
(dk)

Restaurace Cukrovar
ve Všetulích
znovu otevřena
Salonek pro 20 až 50 osob
i více.
Mladí vzpěrači soutěžili v sobotu 6. listopadu v hale policejní školy.

Přijďte s námi oslavit
Silvestr roku 2010.
Velký výběr hotových jídel,
minutek, salátů atd.
Svatby, oslavy, firemní večírky, školení,
semináře, pohřební hostiny…

Volejte na tel.: 725 294 375
Další informace včetně poledního menu
na webových stránkách
www.restauracecukrovar.cz
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Po vítězných hodech závěr podzimu fotbalistům nevyšel
FC Slovácká Sparta Spytihněv
- SFK Elko Holešov
3 2 :0 1
Poslední utkání podzimu bylo
hrané s předstihem. Závěr krajského přeboru se Holešovu nevydařil.
Hráči utrpěli další porážku, která je
srazila až na desáté místo. Hosté
dali branku již ve 3. minutě, ale

rozhodčí ji neuznal pro postavení
mimo hru. Regulérní branku vsítili
až domácí v 9. minutě. Po rohovém
kopu otevřel skóre hlavou Horsák
- 1 : 0. Ve 25. minutě po chybách
zadních řad i brankáře zvýšil Ulman na 2 : 0 a bylo zřejmé, že
k překvapení nedojde. Ve 40. minutě prošel Křenek, přihrál Roubalíkovi, ale ten hlavou střílel nad.

Hned z dalšího útoku Marek trefil
jen do nohou brankáře.
V 59. minutě vypadl míč brankáři Krejčímu z rukou a Sokol zvýšil
na 3 : 0. Hostující trenér reagoval posláním Olši do zálohy a tlak
Holešova se zvýšil. Po rohovém
kopu v 70. minutě snížil Barták
na konečných 3 : 1. Utkání řídil
rozhodčí Kypr z Valašského Mezi-

říčí. Vítězstvím se dostali domácí
na vedoucí místo soutěže.
Sestava: Krejčí - Barták, Bačík,
Charuza, Kostov - Roubalík, Sedlařík, Münster, Sumec - Marek,
Křenek.
Střídání: v 62. minutě za Roubalíka - Olša, v 73. minutě za Kostova
- Ohlídal, v 85. minutě za Sedlaříka
- Navrátil.

Holešovské béčko skončilo na podzim poslední
Očima trenéra Milana Dvorníka

Těšnovice - SFK Holešov B
5 (4:0) 0
Potvrdili jsme nálepku nejslabšího týmu
podzimu. Těšnovice mají svou velkou kvalitu
a hra s námi, to byl pro ně volný trénink. My
jsme domácí ohrozili tak 3x za celý zápas a to
je hodně málo. Pořád je náš cíl udržet soutěž,
ale jak se zdá, bude to víc a víc těžší. Sedláček - Hrudík, Krajcar, Očadlík, Labancz, Duda,
Skotek, Hasala, Přívara Vl., Uruba, Frybort.
Střídání - Sedláček (Pospíšil), Duda (Machálek), Frybort (Jirsa).

Hodnocení podzimní
části sezóny
Podzimní sezóna 2010 pro nás nezačala
vůbec dobře, ale přímo katastrofálně. Tak málo
bodů pod mým vedením ještě nebylo. Náš cíl
byl hrát do 6. místa, aby byl klid, a pomalu zapracovávat mladé hráče, kteří by si tak zvykali
na dospělý styl. To vše se vůbec nepovedlo.
V podzimní části nastoupilo 33 hráčů a to je
špatně. Pokud nebudeme hrát ve stabilizované sestavě, nemůžeme pomýšlet na nějaké
výsledky.

Další důležitá věc je docházka na tréninky.
To je u nás ten rozhodující faktor. Dneska se
trénuje i v poslední třídě. Mladí hráči by měli mít
cíl dostat se do A týmu, a ne že jim stačí jít se
jednou za týden „vyvenčit“ na hřiště. Samozřejmě nechci všechnu vinu házet na hráče, já jsem
součást týmu, a tak hlavní vinu beru na sebe.
Jsem hodně zklamaný, a pokud by mužstvu
prospěla změna ve vedení, tak nejsem proti.
Milan Dvorník,
trenér SFK Holešov B

Mladší žáci vedou po první polovině krajskou soutěž
V sobotu 6. 11. 2010 sehráli mladší žáci
poslední mistrovský zápas krajské soutěže
na domácím hřišti ve Všetulích. Přivítali celek
z Hutiska. Od začátku utkání šli domácí žáci

za vítězstvím a po poločase vedli zaslouženě
2:0. Ve druhé půli přidali domácí další dvě
branky a zápas skončil 4:0. Po podzimní části
soutěže vedou mladší žáci krajskou soutěž

s dvanácti výhrami a jedinou porážkou. V tabulce mají 36 bodů a skóre 85:13. Nyní se žáci
Holešova přesouvají do haly, kde sehrají několik
zimních turnajů.

Klub českých turistů Holešov pořádá besedu
s cestovatelem Jiřím Márou. Beseda se uskuteční
1. prosince v 17 hodin v Drive Clubu kina Svět.

Na fotografii zleva jsou: Horák, Herník, Zakopal, Kotas, Karsh, Horák,
Karol a trenér Linda. Barot, Jaroš, Paštěka a Batoušek.
Tabulka po podzimní části soutěže
1. Holešov
13 12
0
1
85
2. Poličná
13 11
1
1
72
3. Val. Meziříčí B
13
9
2
2
54
4. Vlachovice
13
7
2
4
24
5. Ratiboř
13
7
0
6
58
6. Slavičín
13
6
1
6
33
7. Hulín
13
5
3
5
38
8. Fryšták
13
6
0
7
38
9. Juřinka
13
5
2
6
19
10. Hor. Bečva
13
5
2
6
30
12.		 Hutisko
13
2
0 11
10
13.		 Val. Klobouky
13
0
0 13
12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

13
17
24
16
34
23
48
66
24
40
55
79

36
34
29
23
21
19
18
18
17
17
6
0

(18)
(13)
(8)
(5)
(0)
(1)
(0)
(-3 )
(-1)
(-1)
(-15)
(-21)

Vánoční maraton
Druhý ročník Vánočního maratonu,
7 hodin indoorcyclingu (spinning),
pořádá v sobotu 11. prosince
Sportcentrum Holešov. Start první
dvouhodinovky je v 10.30, druhé

ve 13.00 a třetí v 15.30 hodin.
V ceně startovného je zahrnutý
pitný režim a dárek pro každého.
Rezervace na recepci Sportcentra
nebo na telefonu 573 398 434.
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Sudoku

Soutěž Holešovska
Šestatřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou jsme uveřejnili
v Holešovsku č. 19/2010, přičemž všichni poznali, že jde o hlášku, která
zazněla v televizním seriálu Nemocnice na kraji města. Zatímco prvním
vylosovaným byl Luboš Kubáček ze Zlína, druhým vylosovaným se stal
Roman Krajcar z Holešova oba výherci si pochutnají v Restauraci Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky do kina Svět Nadi Plevákové
z Holešova a Petře Sivkové
ze Žeranovic. Všem šťastným
výhercům redakce srdečně
gratuluje!
A teď už pokračujeme
v hádance, která je opět poZ. Řehoř, G. Wilhelmová a V. Menšík
stavena na slavných hláškách.
v komedii Jak utopit doktora Mráčka
Poznáte, ze kterého filmu poaneb Konec vodníků v Čechách.
chází tento dialog:
„Drž pořádně!“ - „Se pobleju.“ - „Aby ses neposral!“ - „Furt
králíka… Každej den máme králíka… Ani Pinďa to už neřere…!“
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

SOUTĚŽ SPONZORUJE
RESTAURACE KANADA

Dvůr na zámku v Holešově - 2. část
Osobní službu velmoži zajišťoval jeho
komorník, který „velel“ skupině lokajů, pážat
a dveřníků. Významnou úlohu měl kuchmistr,
zajišťující stravování velmože a celého dvora (tedy přípravu a roznášení jídel a nápojů)
- jemu podřízeni byli kuchaři, paštikáři a číšníci. Kuchmistr měl dokonce osobního sluhu.
„Odborně“ podřízený kuchmistrovi, jinak ale
spadající pod hofmistra, byl sklepmistr, starající
se o zásoby vína a piva, na dvoře Jana z Rottalu
měl dokonce k ruce ještě klíčníka, který zajišťoval bezpečnost těchto nápojů ve sklepeních.
Na úrovni sklepmistra byl stříbrník - velmi zajímavý hodnostář, který se staral o stříbrné stolní
nádobí, příbory, o ubrusy a další stolní textilie
i o tehdy mimořádně vzácný porcelán či fajáns.
Důležitým členem dvora byl rovněž štolmistr
(štolba), který měl na starosti časté velmožovo
cestování a dopravu vůbec, tedy koně a povozy. Štolmistrovi podřízení byli kočí a maštalíři.
Mimo pravomoc hofmistra, přímo podřízen
velmoži, byl jeho osobní kaplan, dále osobní
lékař, vychovatel jeho dětí, chůva a osobní stráž.
Na dvoře Rottalů, od dob Jana až po Františka
Antonína, působil i lékárník.
Zvláštní postavení měl tzv. ženský dvůr,
do konce 17. století nazývaný fraucimor. U Lobkoviců i Rottalů byly příslušnicemi fraucimoru
většinou šlechtičny a dcery nejbohatších měšťanů, které dělaly společnost velmožově manželce.

V čele fraucimoru stála hofmistryně, většinou
neprovdaná příbuzná velmože či jeho manželky.
Členky ženského dvora plnily většinou spolu
s paní společenské povinnosti (a učily se tak příslušnému chování) a většinu času trávily ručními
pracemi - vyšíváním, krumplováním (vyšíváním
kovovými nitěmi, sklíčky či drahokamy), vařením
léčivých lektvarů apod.

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)

Kromě užšího, osobního dvora velmože,
který s ním cestoval po jeho sídlech (Jan z Rottalu měl sice po roce 1660 své hlavní sídlo na holešovském zámku, víc času - většinou od podzimu do jara - trávil ale ve svém vídeňském paláci
a navštěvoval i svá další panství), byl na každém
panství i jakýsi místní, širší dvůr, který zajišťoval
správu panství i během velmožovy nepřítomnosti.
Velikost tohoto dvora byla závislá na velikosti
panství, na holešovském zámku tedy za Rottalů
sídlil dvůr v jejich dominiu zcela největší.
Nejvýznamnějším úředníkem na holešovském panství byl správce, regent panství.
Ten byl rovněž vesměs šlechtického původu.
Správce panství většinou bydlel mimo zámek holešovští správci obývali domy po levé straně
dnešní Masarykovy ulice od náměstí Dr. E.
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jeho provoz a ekonomiku, velmož na něj delegoval soudní pravomoc nad poddanými. A samozřejmě spravoval zámek, odpovídal za to, že
bude připraven na velmožovu návštěvu včetně
všech potřebných zásob a personálu, který se
v případě větších akcí - oslav, svátků apod.
rozšiřoval o výpomocné sloužící z řad měšťanů
a poddaných.
O kanceláři na panství jsme už psali minule, důchodní písaři měli na starosti jednotlivé
druhy účtů (pivovarské, rybní, obilní, kuchyňské,
cestovní a další).
Významnou součástí dvora byli i mušketýři
- ozbrojenci, kteří zajišťovali jak výkon pánovy
moci na celém panství, tak ostrahu zámku.
A na zámku působili i během nepřítomnosti
velmožovy rodiny maštalíři, zahradníci, řezník,
pekař, kuchaři, lazebník, kovář, kolář, švec, dále
fišmistr, starající se o rybníky, myslivci a lovčí
(ten měl na starosti zámeckou oboru). Dvůr
na zámku často navštěvovali a účty zde skládali
šafáři, kteří měli na starosti provoz jednotlivých
poplužních, panských dvorů (statků), a rychtáři
vsí, přináležejících k panství.
Členové dvora - užšího i širšího - většinou
na zámku i bydleli. Vzhledem k častému cestování velmože se tedy často měnilo i využití
jednotlivých pokojů, zvl. v piano nobile - tedy
v prvním patře. Chvíli byly některé pokoje využívány jako skladiště, jindy zase tentýž pokoj
sloužil jako ložnice některého úředníka, občas
v něm byl ubytován některý z dvořanů nebo
i šlechtický návštěvník dvora. Odpovídalo tomu
i velmi jednoduché zařízení místností (včetně
těch velmožových) - postel, truhla, stolek, jedna
dvě židle. Ostatně většinu osobního nábytku si
velmož a jeho rodinní příslušníci vozili na svých
cestách s sebou. Nákladně a nádherně zařízené
zámecké pokoje, tak jak je známe ze současných
prohlídkových tras, jsou většinou záležitostí až
druhé poloviny 19. století.
Karel Bartošek

