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Výstavba kanalizace bude v poločase
Holešov (frs) - Jedna z největších
investičních staveb posledních několika
let - odkanalizování Tučap, Količína a části
Holešova - se pozvolna blíží ke své polovině. „V Holešově již dodavatelská firma
položila levobřežní kanalizační sběrač kolem říčky Rusavy a odkanalizovala ulice
Tučapskou (až po bývalý sběrný dvůr)
a Bořenovskou. Rovněž je položený také
kanalizační sběrač do Tučap a postavena je i čerpací stanice splaškových vod
v Tučapech,“ uvedl Milan Roubalík
z Odboru investic, silničního hospodářství
a údržby města Městského úřadu Holešov,
který má celou stavbu na starost.

V současné době probíhají intenzivní práce v Tučapích, kde bylo uloženo
do země bezmála 45 procent z celkové
délky potrubí. „Nejprve jsme se zaměřili
na práci kolem hlavní cesty, aby byla komunikace připravena na objížďku, která
tudy povede po uzavření silnice z Dobrotic
do Holešova. Ta bude uzavřena z důvodu
výstavby jihovýchodního obchvatu města,“
vysvětlil Milan Roubalík. Hotová je už rovněž část výtlačné kanalizace spojující místní
části Všetuly a Količín. Stavba v tomto úseku pokračovala velmi rychle a předcházel jí
archeologický průzkum.
Pokračování na str. 3

Uspěli jsme s dotací?
Co vy na to,
pane starosto?
Před časem město požádalo o dotaci na rekonstrukci komunikací
kolem panelových domů sídliště
U Letiště. Jaký je výsledek této žádosti? Co vy na to, pane starosto?
„S naší žádostí o revitalizaci panelového sídliště U Letiště jsme neuspěli
vzhledem k tomu, že došlo k redukci
objemu finančních prostředků Programu regenerace panelových sídlišť,
z něhož jsou tyto prostředky hrazeny.
Dokončení na str. 3

Jednání
zastupitelstva
Další letošní jednání Zastupitelstva města Holešova se uskuteční v pondělí 25. června od 16
hodin ve velké zasedací místnosti
městského úřadu. Program si můžete přečíst na www.holesov.cz.

Upozornění
občanům

VÝSTAVA JANA SAUDKA. Originální vernisáží začala minulou středu výstava fotografií špičkového a kontroverzního fotografa Jana Saudka ve velkém sále holešovského zámku. Více na str. 13 a www.holesov.cz.
Foto Robert Rohál

V Holešově se vyráběly drogy
Holešov (frs) - Rozsáhlý zátah na výrobce a distributory drog
provedli policisté v minulých dnech
na několika místech Holešova.
„V předešlých dnech sdělili kroměřížští kriminalisté podezření z trestného činu nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy čtyřem osobám z Holešovska,“ uvedla Simona
Kyšnerová z krajského policejního

ředitelství. Čtyřiačtyřicetiletá žena
a muži ve věku jednatřicet,
čtyřiatřicet a sedmatřicet let podle
policistky nejméně od roku 2010 do
současnosti vyráběli psychotropní
látku pervitin. Drogu pak užívali pro
vlastní potřebu a také ji distribuovali
a prodávali jiným osobám. Nyní jim
za tuto trestnou činnost hrozí až pět
let vězení.
Dokončení na str. 3

Odbor dopravně správních
agend - registr vozidel oznamuje,
že ve dnech 2., 3. a 4. července
2012 bude z technických důvodů
uzavřen. Běžný provoz bude zahájen v pondělí 9. 7. 2012.
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Redakční rada v novém složení
Holešov (frs) - Redakční rada
čtrnáctideníku Holešovsko začala
pracovat v novém složení. Rada
města Holešova vzala v dubnu
na vědomí odstoupení Gabriely
Hradilové z funkce členky a předsedkyně redakční rady čtrnáctideníku Holešovsko. Rada zároveň
jmenovala předsedou redakční rady

Petra Chvátala a novou členkou
Renatu Lochmanovou.
Aktuální složení redakční rady
Holešovska je následující: předseda
Mgr. Petr Chvátal, členové: Bc.
Renata Lochmanová, Libor Liška,
Mgr. Ivana Bozděchová, Ing.
František Rafaja, Mgr. František
Sovadina a Robert Rohál.

Nezaměstnaní budou pracovat
v rámci veřejné služby
Holešov (sov) - Rada města
Holešova schválila smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby
s Úřadem práce České republiky.
Podle této smlouvy nabídne úřad
práce městu Holešovu pracovníky
na veřejnou službu. „Jedná se
o osoby v hmotné nouzi a uchazeče
o zaměstnání vedené v evidenci
uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR, kteří musí odpracovat 20
hodin týdně, aby zůstali v evidenci
a měli nárok na podporu v neza-

městnanosti,“ vysvětlil místostarosta
Holešova Rudolf Seifert.
Pro město by mělo v rámci veřejné služby pracovat deset osob,
a to na úpravě veřejných prostranství. Úřad práce zároveň nabídl
jednoho pracovníka na veřejně
prospěšné práce a jednoho koordinátora veřejné služby.
„Podle doporučení Úřadu práce ČR by měla smlouvu o organizaci
a výkonu veřejné služby schvalovat
rada města,“ dodal Seifert.

Přerušení dodávky proudu
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy rekonstrukce, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie ve středu dne 27. června od 7.15 do 13.15
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v části obce Všetuly. Vypnutá bude
oblast ulice Růžičkova. Ve středu
dne 27. června budou od 8.00 do
12.45 rovněž vypnuty ve Všetulích
v ulici Ovocná domy číslo popisné
442 a 438. 	
(eon)
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Výstavba kanalizace se blíží
ke své polovině
Pokračování ze str. 1
„Pokud vím, archeologové v této
lokalitě skutečně narazili na nějaké
historické nálezy,“ prozradil Roubalík. Dodal zároveň, že se s majiteli
pozemků dohodli na tom, že stavba
bude probíhat v zimních měsících, aby
mohli na jaře pozemky normálně osít.
V samotném Količíně se bude
kanalizace budovat v průběhu příštího roku. Splaškové vody zde budou
gravitačně odvedeny do čerpací stanice umístěné na nejníže položeném
místě v západní části obce. Odtud pak
budou téct výtlačným potrubím do čističky odpadních vod ve Všetulích.
„Stavba pokračuje podle plánu
a bez větších problémů. Chtěl bych
tímto zároveň poděkovat všem občanům, kterých se práce bezprostředně
dotýkají, za jejich trpělivost, vstřícnost
a spolupráci,“ dodal Milan Roubalík.  

Odkanalizování místních částí
Tučapy a Količín začalo na podzim
roku 2011. Investice bude stát zhruba
188 milionů korun a město Holešov
se na ní z vlastního rozpočtu podílí
částkou 38 milionů korun, zbývající
část je hrazena z dotačního titulu
ministerstva zemědělství. Podle podepsané smlouvy o dílo by měly být
práce dokončeny do konce září 2013.
Vzhledem k povinnostem
ukládaným městům a obcím v oblasti životního prostředí legislativou
Evropské unie byla tato stavba zařazena zastupitelstvem Holešova
mezi hlavní priority tohoto volebního
období. Po dokončení stavby budou
ekologicky likvidovány odpadní vody
ve všech holešovských místních částech. Odkanalizování Žop a Dobrotic
se uskutečnilo v minulém volebním
období.

Jak dopadla žádost o dotaci?
Co vy na to, pane starosto?
Dokončení ze str. 1
Ze strany ministerstva pro místní rozvoj, které tento program administruje, nám bylo sděleno, že jsme vedeni jako náhradníci. My jsme tedy
od naší žádosti neodstoupili a náš zájem o finanční dotaci na rekonstrukci
chodníků, silnic a parkovišť v okolí panelových domů na tomto nejstarším
holešovském sídlišti nadále trvá. Otázkou pouze zůstává, do jaké míry
získáme nějakou dotaci a do jaké míry to budeme řešit z vlastních finančních prostředků. Chci jenom připomenout, že prostředky ze zmíněného
programu měly být čerpány na rekonstrukci chodníků, silnic a parkovišť
v okolí panelových domů.“
(sov)

Přes Holešov začnou jezdit nové
vlakové soupravy
Region (frs) - Od září by měly
jezdit přes Holešov nové železniční soupravy, které České dráhy
poprvé nakoupily od polského výrobce. Zatím je tato dvoudílná motorová jednotka z polské Bydhoště
testována na zkušebním okruhu
Českých drah ve Velimi. „Ve Zlínském kraji budou nové soupravy
nasazeny na trati z Kojetína do Valašského Meziříčí a budou zajíždět
až do Rožnova pod Radhoštěm,“
uvedl ředitel Krajského centra
osobní dopravy ČD Zlín Ludvík
Urban. Celkem se má jednat o šest
vlakových souprav. Postupně mají
být nasazeny do provozu od září

letošního roku do července roku
2013.
„Vozidla značky LINK jsou moderní velkoprostorová vozidla přizpůsobená cestujícím s omezenou
schopností pohybu, včetně cestujících na invalidních vozících. Jsou
vybavena ekonomickým spalovacím
motorem s nízkou spotřebou paliva,
klimatizačním zařízením v oddíle pro
cestující i v kabině strojvedoucího
a také moderním informačním systémem. Celková kapacita vozidla je
240 cestujících, z toho je 120 k sezení. Provozní rychlost je 120 kilometrů
v hodině,“ přiblížil základní parametry nového vlaku Ludvík Urban.

Změna podnikání v silniční dopravě
Do zákona o silniční dopravě bylo zákonem č. 119/2012 Sb.
transponováno nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.
1071/2009, které mění podmínky podnikání v silniční dopravě.
Všichni dopravci provozující dopravu velkými vozidly (nad 3,5
tuny soupravy v nákladní a více
než pro 9 osob v osobní dopravě) jsou povinni do 1 roku od
účinnosti zákona (tj. do 31. 5.
2013) požádat živnostenský úřad
o změnu koncese a doložit doklady prokazující splnění podmínky:
usazení, dobré pověsti, finanční
způsobilosti, odborné způsobi-

losti podle těchto norem. V případě,
že tak neučiní, bude jim oprávnění
poníženo na malou dopravu, případně zrušeno zcela.
Ing. Jitka Martínková, ŽÚ

Hledáte brigádu?
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. - pracoviště
Hulín shání brigádníky na příležitostnou výpomoc při archeologických vykopávkách v okolí Holešova, Hulína a Kroměříže.
Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 607 249 400, případně na
e-mailu: ivancizmar@uapp.cz.

V Holešově se vyráběly drogy

Nová železniční vozidla značky LINK začnou od září jezdit
také přes Holešov.

Dokončení ze str. 1
Dopadení pachatelů předcházelo intenzivní dlouhodobé a náročné šetření kriminalistů. Policisté
u podezřelých provedli domovní
prohlídky, při kterých objevili materiál potřebný pro výrobu drogy.

V souvislosti s vyšetřováním případu bylo zadrženo jedenáct osob.
Kromě čtveřice obviněných byli
všichni zadržení ihned po provedení vyšetřovacích úkonů propuštěni
na svobodu, obvinění stanuli před
soudem.
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Řidič jel na dálnici v protisměru. Viděli jste ho?
Hulín (sov) - Jízdou v protisměru ohrožoval
sebe i všechny ostatní neznámý řidič ve středu
30. května dopoledne na dálnici D1 mezi Kroměříží a Hulínem. „V době od 10:40 do 10:50 svou
riskantní jízdou v protisměru ohrožoval ostatní
řidiče prozatím neznámý řidič ve vozidle Škoda
Felicia stříbrné barvy. Na dálnici do špatného
pruhu najel pravděpodobně v místě výjezdu na
Kroměříž a poté pokračoval směrem na Hulín,“
uvedla policistka Simona Kyšnerová. Překvapení
motoristé se škodovce jedoucí v levém rychlém
pruhu snažili všemožně vyhýbat. Přesto v jed-

nom okamžiku čelní srážka ve vysoké rychlosti
hrozila muži za volantem automobilu Škoda
Octavia. Strhl proto řízení vpravo, a tak se autu v
protisměru těsně vyhnul. „Při úhybném manévru
se však bočně střetl s vozidlem v pravém pruhu.
Oba řidiči naštěstí vyvázli bez zranění. K dalším
nehodám na dálnici nedošlo,“ dodala policistka.
Po řidiči vozidla policisté vyhlásili pátrání.  
„O pomoc žádáme také veřejnost. Cenné informace týkající se této události mohou občané
sdělit na bezplatné lince Policie ČR 158,“ dodala
Kyšnerová.

Chrysler zmizel z parkoviště
Holešov (sov) - Nemilé překvapení čekalo
ve středu 6. června ráno na šestapadesátiletého
muže z Holešovska poté, co se vrátil ze zahraničí.
Během pěti dnů jeho nepřítomnosti přišel o své
vozidlo. „Automobil Chrysler Voyager, který před
svým odjezdem na Slovensko odstavil na parkovišti
v Holešově, na svém místě již nestál. Ještě předtím
než vozidlo opustil, uzamkl jej dálkovým ovlada-

čem. Přestože věděl, že jedny z dveří mají pokažený zámek a někdy se neuzamknou, nezkontroloval
je,“ uvedla policistka Simona Kyšnerová. Hodnotu
vozidla majitel předběžně odhadl na dvacet tisíc
korun. Policisté nyní po vozidle a pachateli, který
se dopustil trestného činu neoprávněné užívání
cizí věci tím, že se automobilu zmocnil, pátrají.
Po dopadení mu hrozí až dva roky vězení.

Mladí lidé čistili
koryto Rusavy
Sbor dobrovolných hasičů Holešov uspořádal v sobotu 12. 5. pro všechny milovníky
a ochránce přírody ekoakci pod názvem Čistá
Rusava. Cílem byl úklid odpadků z říčky Rusavy
a jejich okolních břehů. Kromě hasičů se do akce
zapojili také debrujáři z Tymy, žáci 1. Základní
školy, skauti, mladí rybáři z Tymy, Skřítci, Tomíci
a mladí hasiči. Náhlá změna počasí a déšť zahnaly brigádníky dříve, než původně předpokládali,
přesto se jim podařilo z koryta Rusavy odnést
přes 3 500 kilogramů odpadu! Mezi nimi například kostru od kola, starý telefon, igelitovou tašku
s pečivem, boty a další předměty. Za odměnu
ukázali hasiči všem vybavení zásahového auta
a brigádníky provedli celou zbrojnicí. Všichni
pak dostali špekáček. Hlavním organizátorem
akce byl za Sbor dobrovolných hasičů Holešov
Petr Šidlík.  Mladí dobrovolníci se shodli na tom,
že by si lidé Rusavu neměli plést se smetištěm
a nic do ní nevyhazovat!
(ty)

Mladí lidé čistí koryto Rusavy.

Hasiči pro děti
Holešov (red) - Jako každý rok také i letos
se jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Holešov podílela na dětském dnu, který uspořádalo v zámecké zahradě Středisko volného času
Holešov. Hasiči na dětském dni předvedli svou
techniku, technické prostředky a záchranářské
vybavení. Děti si také mohly vyzkoušet hašení
z proudnic. Fotografie z dětského dne najdete
na webech města Holešova a SDH Holešov.
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Maturitní zkoušky zvládli gymnazisté na sto procent
V pátek 1. června 2012 se v holešovském
zámku naposled sešli maturanti Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov, aby slavnostně převzali maturitní vysvědčení z rukou členů vedení
školy.  V deskách však nebylo pouze maturitní
vysvědčení, ale i protokol o písemné práci
a Europass v českém i anglickém jazyce.

A jaké jsou výsledky maturantů ve školním
roce 2011/2012? V obou částech maturitní
zkoušky, tj. ve společné - státní i v profilové školní, byli všichni úspěšní a svůj úkol splnili
na 100 %. K maturitní zkoušce se přihlásilo
všech 80 žáků závěrečného ročníku a 39 %
prospělo s vyznamenáním. Ostatní žáci prospěli. Obhájili tak úspěšnost ve společné části
maturity z loňského roku a v profilové části byli
dokonce úspěšnější.
Maturitní zkouška se skládala z pěti předmětů, z toho dva si žáci volili ve státní části,
a to v základní nebo vyšší úrovni. V profilové
- školní části si vybírali tři předměty z celkem
dvanácti nabízených předmětů. Ve společné

části maturanti předvedli nejlepší výkon v předmětu anglický jazyk s celkovým průměrem 1,40.
Největší zásluhu na něm mají oktaváni, kteří
v angličtině odmaturovali s průměrem 1,25.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům pedagogického sboru Gymnázia Ladislava
Jaroše Holešov za jejich práci při přípravě
a realizaci maturitních zkoušek, a především
za vynikající práci s žáky v průběhu celého
jejich studia.
Poděkování patří i rodičům, kteří vytvořili
svým dětem vhodné podmínky ke studiu a podporovali je v jejich úsilí a práci na cestě k první
důležité životní zkoušce - maturitě.
Mgr. Blažena Kubíčková, ředitelka školy

Slavnostní předání maturitního vysvědčení gymnazistům se konalo v zámecké sala terreně.

Řádková inzerce
PRODÁM BYT 2+1 na sídlišti U Letiště, po rekonstrukci, s garáží.
Cena dohodou. NE RK! SPĚCHÁ! Tel.: 734 453 170.

Tradiční rybářské závody v sobotu 9. června opět zkrápěl déšť.
Návštěvníky to však neodradilo. Někteří si na rybě pochutnali
přímo na místě…

...jiní si odnesli kapra s sebou domů. Všichni se však dobře bavili
i mezi kapkami deště. Podrobnosti z rybářských závodů přineseme
příště. Více fotografií na www.holesov.cz. Foto František Sovadina
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Usnesení z jednání Rady města Holešova jako jediného společníka
společnosti Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o.,
která se konala dne 21. května 2012
Přijaté usnesení č. 133/2012 - N
2618 Rada města Holešova schválila program jednání valné hromady
společnosti Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r.o., konané dne
21. 05. 2012.  
Přijaté usnesení č. 134/2012 - N
2619 Rada města Holešova určila zapisovatelkou jednání Ivanu
Pařenicovou.  
Přijaté usnesení č. 135/2012 - N 2620
Rada města Holešova vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady
společnosti Tepelné hospodářství Ho-

lešov, spol. s r. o., za rok 2011 přednesenou předsedou dozorčí rady.
Přijaté usnesení č. 136/2012 - N
2636 Rada města Holešova vzala na vědomí zprávu jednatele
o činnosti společnosti Tepelné
hospodářství Holešov, spol.
s r.o., za rok 2011.
Přijaté usnesení č. 137/2012 - N
2623 Rada města Holešova    schválila rozdělení hospodářského výsledku společnosti Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r.o., za rok 2011 dle
předloženého návrhu.

Přijaté usnesení č. 138/2012 N 2626 Rada města Holešova
vzala na vědomí rozpočet společnosti Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r. o., pro rok 2012
dle předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 139/2012 - N
2637 Rada města Holešova schválila provedení investic v roce 2012
dle předloženého znění.
Přijaté usnesení č. 140/2012 N 2625 Rada města Holešova
schválila výši odměny řediteli
společnosti Tepelné hospodář-

ství Holešov, spol. s r. o., za hospodářské výsledky roku 2011 dle
předloženého návrhu.
Přijaté usnesení č. 141/2012 - N
2627 Rada města Holešova schválila výši odměny členům dozorčí rady
společnosti Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r. o., za hospodářské výsledky roku 2011 dle předloženého návrhu.      
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Jaroslav Chmelař
ověřovatel zápisu

Usnesení z 12. řádné schůze Rady města Holešova,
která se konala dne 21. května 2012
Přijaté usnesení č. 124/2012 - N
2598 Rada města Holešova schválila uzavření smlouvy o dočasném
provozování kanalizace „Holešovsko sever - stavba 1“ na předmětnou část stavby s provozovatelem
Vodovody a kanalizace Kroměříž,
a.s., Kroměříž, Kojetínská 3666,
IČ 49451871, dle předloženého
návrhu.  Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček. Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 125/2012 N 2599 Rada města Holešova
schválila zadávací dokumentaci
pro veřejnou zakázku „Poskytnutí investičního úvěru na financování akce Jihovýchodní obchvat
města Holešova“ dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Dušan Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 126/2012 - N
2600 Rada města Holešova schválila smlouvu o poskytnutí dotace na
úhradu ztráty odpadového centra
společnosti Technické služby Hole-
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šov, s.r.o., Holešov dle předloženého návrhu.  Zodpovídá: Ing. Dušan
Leško. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 127/2012 N 2606 Rada města Holešova
schválila nové znění mandátních
smluv se společností Technické
služby Holešov, s.r.o., k zajištění odběru elektrozařízení pro
společnosti: - EKOLAMP, s. r.
o. - ELEKTROWIN, a. s. - ASEKOL, s. r. o. dle předloženého
návrhu. Zodpovídá: Ing. Lenka
Brezanská. Termín: bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 128/2012 - N
2581 Rada města Holešova neschválila zřízení věcného břemene
chůze a jízdy na část pozemku p.č.
2831/19, pro pozemky p.č. 2831/7,
p.č. 2831/11, p.č. 2831/17, p.č.
2831/18, p.č. 2831/9, p.č. 2831/21,
p.č. 2831/12, p.č. 2831/10, p.č.
2831/13, p.č. 2831/14, p.č.
2831/24, p.č. 2831/15, p.č. 2831/8,
p.č. 2831/22, p.č. 2831/25, pod

stavbami garáží za domem čp.
1168-1169 na ul. Palackého, k.ú.
Holešov.  Zodpovídá: Ing. Stanislav
Julíček Termín: bezodkladně.  
Přijaté usnesení č. 129/2012 N 2582 Rada města Holešova
přerušila projednávání zprávy
týkající se zveřejnění záměru
prodeje částí městských
pozemků p.č. 362/1, ostatní plocha, a p.č. 1019, ostatní plocha,
o celkové výměře cca 40 m2, k.ú.
Všetuly. z důvodu potřeby dořešení některých technických záležitostí se žadateli. Zodpovídá:
Ing. Stanislav Julíček. Termín:
bezodkladně.
Přijaté usnesení č. 130/2012 - N
2601 Rada města Holešova schválila  poskytnutí mimořádné finanční
dotace ve výši 5.000 Kč Mgr. Svatavě Ságnerové, bytem Holešov, koordinátorce programu „Holešovské
děti v pohybu“, na městské finále
tohoto programu.  Finanční částka

bude čerpána z kapitoly 51 - Rada
města.  Zodpovídá: Mgr. Petr Chvátal. Termín: bezodkladně.   
Přijaté usnesení č. 131/2012 N 2602 Rada města Holešova
přerušila projednávání zprávy
týkající se schválení manželům
splátkového kalendáře na uhrazení dlužné částky za užívání
městského bytu v roce 2011
Michalu a Heleně Gaborovým
z důvodu potřeby dořešení některých technických záležitostí.
Zodpovídá: Ing. Dušan Leško.
Termín: RM 04. 06. 2012.
Přijaté usnesení č. 132/2012 - N
2450 Rada města Holešova vzala   na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o plnění usnesení Rady města Holešova ze dne
9. května 2012.
PaedDr. Zdeněk Janalík
starosta města
Bc. Renata Lochmanová
ověřovatelka zápisu

www.holesov.cz

hole‰ovsko 12/2012

Dětský den se konal mezi kapkami deště
Dětský den může mít spoustu
podob. O tom jsme se přesvědčili i ve 2. ZŠ Holešov. Původně
naplánované soutěže a malování
na chodník jsme museli vzhledem
k nepřízni počasí na poslední chvíli
změnit. A tak místo chystání stanovišť a pohádkového lesa ve Sme-

tanových sadech si každá třída po
velké přestávce přichystala program dle svého uvážení za zdmi
naší školičky. Někteří zvolili pohádkové hraní se zábavnými úkoly, jiní
si zpívali, malovali a byli i tací, kteří
si zasoutěžili ve svých třídách. No
a celý druhý stupeň zhlédl zajímavé

divadelní představení o populárních
gladiátorech. A představte si, že si
páťáci pod vedením paní učitelky
Jitky Nedbalové přichystali úžasnou
hostinu plnou skvostných lahůdek,
na které nechyběl ani přípitek dětským šampaňským. Samozřejmě že
jsme dostali ochutnat i my ostatní.

A co napsat závěrem? Počasí
nám plánovaný program dětského
dne sice narušilo, avšak skvělá
nálada a spokojené úsměvy na
tvářích našich dětí napovídaly, že
oslava svátku dětí se i přesto vydařila.
Barbora Winklerová

Kolektiv pracovníků SVČ TYMY přeje panu

Ladislavu Lindovi
u příležitosti jeho životního jubilea 70. narozenin
všechno nejlepší, štěstí, zdraví, životního elán a radost
z fotbalu a fotbalových svěřenců.
Velmi si naší spolupráce vážíme a věříme, že se budeme
setkávat i nadále.

Odešel důstojník
7. výsadkového pluku...
Holešov. Město milované,
popsané historií věků. I obláčky
padáků v letech 1960-1969. S nimi
se snášel jeden z důstojníků pluku.
Kapitán Bohumil RERKO, tehdy
velitel roty zvláštního určení. Voják.

Důstojník. Chlap. Rovný. Čestný.
Usměvavý. Vyskočil z pomyslného letounu a snáší se někam do
neznáma. Vzpomínáme s láskou...
KVV Holešov

Zemřel Peter Jedinák
Bývalý 7. výsadkový pluk
zvláštního určení Holešov ztratil
začátkem června 2012 dalšího
ze svých výtečných důstojníků,
velitele spojovací roty pplk. v. v.

Ing. Petera Jedináka. Rozloučili
jsme se s ním v bývalém posádkovém městě Prešov.
Veteráni KVV Holešov

Děkujeme všem přátelům, známým a členům Klubu výsadkových
veteránů Holešov za projevy účasti při posledním rozloučení s Bohumilem Rerkem.
Manželka a synové
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V Přílepích chystají taktické cvičení dospělých a branců
Další ze série zajímavých akcí
chystá na konec června Spolek
recesistů Přílepy. „Připravujeme
pro děti, mládež a hlavně dospělé vzpomínku na krásné a dobré
časy (kdy jsme byli mladí a krásní)
čundrů, spaní pod širákem z vojny
a branných cvičení bývalých Lidových milicí a jiných bezpečnostních
složek Československé socialistické republiky, kterými jsme určitě
všichni prošli a zažili takzvané Sobotní branné dny. Připomeňme si
to zpátky my i mladší ročníky, jak
jsme bez mobilů a počítačů dokázali
přežít,“ stojí v pozvánce klubu.
Cvičení pod názvem Taktické cvičení dospělých a branců
se uskuteční v krásném prostředí
u myslivecké chaty v Přílepích 30.
června od 10 hodin. Program
potrvá až do noci.

Fotografie z recesistických oslav 1. Máje v Přílepích v roce 2009. Foto archiv

Pro děti do 10 let bude připravena stezka odvahy, pro starší pak
například střelby z různých druhů
zbraní, hod granátem, předvedení
ženijního materiálu, radiového spojení, přepady a nástrahy protivníka

a narušitele, předvedení zadržení
narušitele psovodem, ukázky práce
Policie České republiky a hasičů
a spousta dalších seriózních i méně
seriózních disciplín. Do tábora v Petřejovském údolí je možné přijet již

29. 6. večer a přespat ve vlastních
stanech. Pořadatelé slibují zajištění
proviantu a táborák i na tento večer.
Spolek recesistů Přílepy pod
zkratkou SRP připravil v minulých
letech již celou řadu atraktivních
retroakcí z dob reálného socialismu.
Stovky a spíše tisíce spokojených
místních i přespolních návštěvníků tak viděly například připomínku
1. Máje či spartakiády, ale například
také neckiády na přílepské vodní
nádrži.
Na úvodní stránce spolku /
www.srpprilepy.estranky.cz/ nicméně stojí i následující oznámení:
„Upozorňujeme návštěvníky bez
smyslu pro humor, že veškeré
naše akce jsou jen obyčejnou
recesí a rozhodně se nám po
dobách minulých nestýská.“
František Sovadina

V Sokole Holešov v květnu vzpomínali na oběti nacismu a také cvičili
Pietní akce

Členové holešovského Sokola vzpomínají
každoročně spolu s ostatními složkami ve městě
na oběti druhé světové války. Pietní vzpomínka
u pomníku padlých na místním hřbitově
a připomínka starosty města nezapomínat na
historii předcházely tradičnímu výstupu na
Jehelník.  Na jeho vrcholu je osazena pamětní
deska prof. Ladislavu Jarošovi, bývalému
řediteli holešovského gymnázia a starostovi T.J.
Sokol Holešov v době před 2. světovou válkou.
Právě letos v červnu uplyne 70 let od chvíle, kdy
byl br. Jaroš popraven v Kounicových kolejích
v Brně. Byl symbolem sokolství, příkladem
občanské a vlastenecké služby. Pietní vzpomínka na Tesáku patří vždy i dalším popraveným členům z řad Sokola. Symbolická kytička
k pomníku na vrcholu Jehelníku patří všem, kdo
položili své životy ve 2. světové válce.     

Cvičební program

Další akcí ve cvičebním programu žactva
byla cvičební hodina, kdy si děti pro své ma-
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minky k jejich svátku připravily tradiční srdíčka
a předvedly  i sletovou skladbu. Následně pak
vystoupily na dětském dnu v holešovském zámku. Této akce se zúčastnili také žáci z oddílu
sportovní gymnastiky, kteří nacvičili skladbu
Jonatán. V programu byla i skladba Ta naše
písnička česká pro muže i ženy, kterou cvičí
36 členů ze Sokola Kroměříž, Bystřice pod
Hostýnem a Holešova. Skladba je provázena
známými melodiemi z českých filmů, které
známe z podání O. Nového.    

Sokolský sport

Sobota 19. května patřila sportovní gymnastice a župním přeborům Župy hanácké ve
čtyřboji žaček a dorostenek. Gymnastky od

Odvoz a likvidace
autovraků zdarma.
Doklad o ekolikvidaci.
Tel. 777 550 621

5 let až po15letou dorostenku cvičily své sestavy na akrobatickém pásu, kladině, přeskoku a bradlech o nestejné výši žerdí. Za svou
snahu byly odměněny potleskem přihlížejících
všechny cvičenky včetně nejstarší dorostenky,
která měla své sestavy velmi dobře zvládnuty
s patřičnou propracovaností i elegancí. Pokud
vytrvají, mohou podobných kvalit dosáhnout
i malé začínající gymnastky. Župních přeborů
SG se zúčastnily celky T.J. Sokol Holešov,
Chropyně a Občanského sdružení Hulín.
Naše závodnice se umístily následovně:
v kategorii mini obsadila z pěti závodnic
Adriana Buksová a Zuzana Kadlčíková 4.
a 5. místo. V kategorii nejmladších žaček
obsadila 1. místo Adéla Ivánková a na 3.,
4. a 5. místě skončily naše závodnice Ema
Fridrichová, Gabriela Solařová a Alexandra
Preislerová. V kategorii mladších žaček
skončily ze závodnic na 2. a 3. místě Jana
Polepilová a Tereza Zdráhalová.
T.J. Sokol Holešov

www.holesov.cz

hole‰ovsko 12/2012

Občané Ludslavic opět společně putovali na Svatý Hostýn
Každoročně je 14. květen pro
obec Ludslavice dnem svátečním.
Již od 19. století totiž několik generací putuje právě v tento den na Sv.
Hostýn. Nejinak tomu bylo i letos.
Jednadvacet občanů a farníků se vydalo na toto poutní místo
pěšky, další přijeli autobusem nebo
vlastními dopravními prostředky.
Nakonec se nás sešlo na vrcholku u baziliky Nanebevzetí Panny
Marie kolem šedesáti. Absolvovali
jsme křížovou cestu a položili kytici
květů na místním lesním hřbitově
u hrobu bývalého ludslavického

faráře P. A. Neorala i olomouckého
arcibiskupa F. Vaňáka. S Otcem
Antonínem Ptáčkem jsme prožili v bazilice mši svatou, po které
následovala májová pobožnost.
Každý mohl na tomto místě Panně
Marii svěřit své starosti, bolesti
i radosti.
Osvěžení na těle i na duši
jsme se s radostnou myslí vraceli
domů s nadějí, že příští rok se zde
opět všichni setkáme a možná
i ve větším počtu.
Mgr. Zdenka Matulíková
místostarostka obce

Občané Ludslavic na Svatém Hostýně. Pouť na toto >
posvátné místo vykonávají každý rok již od 19. století.

Hasiči ze Zahnašovic ovládli
podhostýnskou ligu
V sobotu 26. 5. 2012 se konalo druhé kolo Podhostýnské
hasičské ligy (PHL), tentokrát
v Ludslavicích. Na start se opět
postavila družstva mužů i žen
SDH Zahnašovice. Jako první šli
na start tradičně kluci a po perfektním pokusu se časomíra zastavila
na čase 17,39 sec. (17,10 - nejlepší sestřik soutěže). Tento čas znamenal pro kluky 1. místo, zisk 15
bodů do PHL 2012 a selátko. Jako
druhé šly na start ženy. Jelikož
na závodě chyběly jejich největší
konkurentky z Pravčic, děvčata

šla spíš na jistotu. I tak se časomíra zastavila na čase 18,17 sec.
(17,02 - nejlepší sestřik soutěže).
Tento čas znamenal také 1. místo
v PHL, zisk 10 bodů a druhé selátko. V průběžném pořadí patří klukům 2. místo s 19 body a holkám
1. místo s plným počtem 20 bodů.
Průběžné pořadí PHL 2012
muži: 1. Nová Dědina 22 bodů,
2. Zahnašovice 19 bodů, 3. Ludslavice 16 bodů.
Ženy: 1. Zahnašovice 20,
2. Rychlov 18, 3. Pravčice 8.

Svět je malý aneb Když Holešované
baví lázeňské hosty
Shodou okolností jsem se zúčastnil první červnovou neděli dětského dne v parku sanatoria Lázní Darkov v Karviné. Stovky lidí, řada
účinkujících a jeden z hlavních bodů programu byl na pozvánce prezentován jako koncert Michal David Revival. Jaké překvapení, když jsem
spatřil známé tváře z Holešova - Moniku Vyhlídalovou, Radka Postavu
a Pavla Březinu v roli Michala Davida. Hudebníci mnoha tváří vystupovali například v rámci skupiny Show band na letošním reprezentačním
plese města. Pavel Březina je někdejší člen skupiny Argema, působil
v doprovodné kapele Michala Davida a doprovázel rovněž vicesuperstar
Gabrielu Gunčíkovou. Monika Vyhlídalová je pak známá především jako
vedoucí dětského pěveckého a tanečního souboru 1. Základní školy
v Holešově Banana Vox. Na pódiu v Darkově alternovala kromě jiného
i Ivetu Bartošovou. Holešovské trio úspěšně bavilo návštěvníky oslav
Dne dětí asi hodinu a nejspíše udělali velmi dobrou službu skutečnému
Michalu Davidovi, který v Karviné vystoupí 16. června.
František Sovadina

Úspěšní hasiči ze Zahnašovic.

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.

Pavel Březina a Monika Vyhlídalová na pódiu v karvinském
lázeňském parku zpívali i známý hit Michala Davida Ruská Máša
není česká Dáša. Foto Eva Lambertová
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Majáles 2012 - „Můj oblíbený hrdina aneb S kým jsme vyrůstali“
Ve čtvrtek 3. května 2012 se
v Holešově opět konala tradiční veřejná studentská slavnost - majáles.
Majáles má dlouhou historickou tradici. V dnešním pojetí představuje
především oslavu krás studentského života a prezentaci studentských
schopností, dovedností a kreativity. V letošním roce se této akce
zúčastnily všechny střední školy
v Holešově - Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Vyšší policejní
škola a Střední policejní škola MV
Holešov, Střední odborná škola Holešov a Odborné učiliště a základní
škola praktická Holešov - celkem
asi 700 učitelů a studentů (žáků).
Oslavy máje zahájil v 10.00
hodin průvod, který vyšel z nádvoří
holešovského gymnázia. Několikasetmetrový dav studentů prošel
před mávajícími diváky hlavními
ulicemi města až do zámeckých
zahrad, kde proběhla hlavní část
programu - volba krále a přehlídka
nejúspěšnějších scének na téma
„Konec světa aneb…“. Byli to vítězové předkol, která proběhla před
majálesem na jednotlivých středních školách.   Králem letošního
majálesu se stal student Gymnázia
Ladislava Jaroše Holešov Adam
Měrka, který převzal královskou
korunu od dosluhujícího krále
Jana Blably z Vyšší policejní školy
a Střední policejní školy MV Holešov. Soutěž o nejlepší scénku
byla velmi vyrovnaná. Porota se
nakonec rozhodla udělit dvě první
místa (gymnázium a Vyšší policejní
škola). Velmi příjemným zpestřením bylo vystoupení žáků primy

Několikasetmetrový dav studentů prošel před mávajícími diváky hlavními ulicemi města
až do zámeckých zahrad.
z gymnázia, kteří se poprvé v historii prokousali přes náročné školní
předkolo a předvedli na svůj mladý
věk velmi pěkný výkon. Po předání
cen všem soutěžícím následoval
odpolední program. V prostorách
Městské knihovny Holešov proběhla vernisáž výstavy výtvarných
prací žáků a absolventů Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
společně s výtvarnicí Michaelou
Šťastnou. V prostorách kina Svět
Holešov bylo možné zhlédnout
představení Benátky pod sněhem
od Gillese Dyreka v podání divadla
SemTamFór Slavičín, které se publiku velmi líbilo. Kvůli nepříznivému

Zahradní slavnost ve školce Radost
Více než dvě stovky dětí dorazily na zahradní slavnost, kterou
uspořádali v Mateřské škole Radost v Grohově ulici.
Jedno krásné květnové odpoledne zaměstnanci mateřinky spolu
se svými pomocníky z řad žáků 1. ZŠ Holešov připravili u příležitosti
svátku všech dětí opravdu velkolepou zábavu. Nechyběly soutěže pro
jednotlivce i dvojice, bohatá tombola, tanečky, zajímavá vystoupení ve
zpěvu těch nejodvážnějších a samozřejmě skákací hrad. „Mně se líbilo
úplně všechno. I když už nechodím do školky, ale jsem školou povinná,
ráda se akcí konaných ve zdejší školce účastním,“ prozradila desetiletá
Deniska Novotná ze 2. ZŠ Holešov. Zábavné odpoledne bylo zakončeno „bonbonovou“ směnárnou, kde děti všechny vysoutěžené kartičky
proměnily za sladké mlsy.
„Velmi bych chtěla poděkovat firmám Nestlé, Wastex a supermarketu Albert za sponzorské dary a především našim maminkám, které
věnovaly do tomboly spoustu krásných věcí,“ zakončila vydařený den
Alena Kotoučková, ředitelka MŠ Radost.
Barbora Winklerová
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počasí musel být bohužel zrušen
koncert kapely Pantock v zámeckých zahradách.
Co říci na závěr? Majáles se
i v tomto roce vydařil a měl i přes
nepříznivé počasí velmi dobrou
úroveň. Poděkování patří všem
učitelům a žákům, kteří se studenty
připravovali scénky a spolupracovali na programu.
Akce by se neobešla bez
laskavého finančního nebo
hmotného přispění sponzorů.
Děkujeme generálnímu sponzorovi celé akce - VZP se sídlem
v Kroměříži, dále pak firmám RAPOS Holešov, Obal Print Fryšták,

Trachea, s.r.o. Holešov, BM - Plus
Holešov, Kancelářské potřeby Miklík Holešov, Josef Pospíšil - Výroba
lahůdek a uzenin Holešov a Nestlé
Holešov za pomoc při realizaci
akce. Velké poděkování nejen
za finanční pomoc rovněž náleží
městu Holešov, městské policii
a pracovníkům MKS za umožnění
realizace celého programu v prostorách zámku, knihovny a kina.
Majáles 2012 se opět vydařil
a dokázal, že má trvalé místo mezi
kulturními akcemi města Holešova.
Mgr. Tomáš Kačor
Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov

www.holesov.cz
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Vděční diváci sledovali rozmanitou práci policistů a hasičů
Ve čtvrtek 24. května uspořádala Vyšší
policejní škola a Střední policejní škola MV
v Holešově za podpory města Holešova prezentační akci v prostorách zámecké zahrady
v Holešově s názvem „Den Policie ČR 2012“.
O akci již Holešovsko informovala v minulém
čísle, nyní přinášíme podrobnější reportáž.
Prezentace byla určena žákům a studentům
škol holešovského regionu a také těm nejmenším
a nejvděčnějším divákům - dětem z mateřských
škol. Navštívit ji mohla i veřejnost. Propagace
byla pojata velkoryse - do škol byly rozeslány dopisy, ve městě a okolí byly vylepeny plakáty, časopis Holešovsko zveřejnil upoutávky, informace
podal také místní rozhlas. A vyplatilo se… Účast
byla opravdu hojná i díky příznivému počasí.

Vyproštění zraněného

Ke zhlédnutí byla připravena spousta zajímavostí, se kterými se v životě běžně nesetkáváme. Celou akci zahájili místostarostové
města, pan Mgr. Seifert a pan Bc. Chmelař. Své
žáky přišly podpořit i paní ředitelky z místních
škol. Program byl koncipován do třech dynamických ukázek, které se v průběhu dopoledne
uskutečnily hned dvakrát. Vlastní akce začala
ukázkou Integrovaného záchranného systému
v podobě zásahu hasičského záchranného
sboru, který z havarovaného osobního vozidla
vyprošťoval zraněnou osobu za použití speciální
techniky (hydraulických kleští). Zraněné osoby
se hned ujala záchranná služba z Kroměříže.
Diváci mohli sledovat příjezd výjezdového auta
hasičů i příjezd záchranné služby. Úžasnou
souhru všech zainteresovaných doprovázel
erudovaným komentářem celého zásahu Ing.
Javůrek.

Akční ukázky

Poté následovala ukázka oddílu služební
hipologie Krajského ředitelství policie Zlínského
kraje. Čtyři krásní koně se svými jezdci defilovali před nadšenými diváky a udivovali svou
poslušností a profesionalitou. Koně jsou cvičeni
k zásahu v davu, proto se nevylekali ani barevné
dýmovnice ani výstřelů z pistole. O jejich výcviku
a probíhající ukázce hovořil vedoucí oddílu hipologie ppor. Miklas. Třetí v pořadí dynamických
ukázek bylo akční zadržení nebezpečného pachatele, který ujížděl v osobním autě, v provedení
Vojenské policie Olomouc. Zadržení pachatele
bylo velmi působivé a profesionální, včetně vytažení osoby z auta, nasazení pout, prohlídky auta
a zavazadlového prostoru. Celý zásah odborně
a poutavě komentoval a o práci své jednotky
informoval velitel skupiny por. Vostřel.

Velitelské stanoviště

Kromě dynamických ukázek se mohli návštěvníci zastavit u statických stanovišť Odboru
pořádkové policie KŘP Moravskoslezského kraje, který prezentoval speciálně vybavené monitorovací vozidlo. To je koncipováno jako velitelské
mobilní stanoviště především pro hromadné
akce pod jednotným velením. Výstroj a výzbroj
představila i Speciální pořádková jednotka KŘP
Moravskoslezského kraje. Tradičně velký úspěch
slavila ukázka výcviku služebních psů z Výcvikového střediska služebních psů a psovodů
z Dobrotic. Diváci mohli zhlédnout nejen příklady
klasického výcviku psů, ale i ukázky speciálního
výcviku zaměřeného především na vyhledávání
drog. Celou ukázku krok za krokem komentoval
zástupce vedoucího nprap. Fuksa.

Sokolníci z Bochoře

S nadšením a úžasem v očích i s hlasitou
reakcí se u dětí setkalo zadržení nebezpečného
pachatele pomocí služebních psů. Z ukázek
je patrné, že takto profesionálně vycvičit a ke
službě připravit jak koně, tak i psy, vyžaduje
nejen odbornost, trpělivost, ale i velkou oddanost
a lásku k nim, což se rozhodně nevejde do běžné
pracovní doby policisty. Letos poprvé, byť na
krátkou dobu, měli návštěvníci možnost hovořit
i se sokolníkem z Výcvikové základny vrtulníků
z letiště v Přerově. Poslední v řadě jiných služebních úvarů policie, které participovaly na naší
akci, byla Pyrotechnická služba z Olomouce.
Hlavní atrakcí se stal bezesporu robot, jehož
schopnosti a citlivost si měly možnost děti ověřit

na vlastí kůži - přicházely o čepice, které jim
robotická ruka sundávala z hlavy.

Otisky prstů či vydávání pasů

VPŠ a SPŠ MV v Holešově prezentovala
jednotlivá předmětová oddělení formou statických
stanovišť. Velkou pozornost si vysloužil stan s laserovou pistolovou střelnicí, kde si do terčů mohli
pomocí laseru vystřelit služební zbraní děvčata i
chlapci za asistence kolegů ze střelecké přípravy.
Velký ohlas sklidili i kolegové z kriminalistiky, se
kterými si všichni mohli vyzkoušet roli Sherlocka
Holmese v podobě odebrání otisků prstů a na
památku si jich mohli vzít domů a pochlubit se
rodičům, jaké obrazce papilárních linií to vlastně
na těch prstech mají. Služba cizinecké policie
vydávala cestovní pasy s identifikačním listem
a čtecí zónou. Kdo chtěl cestovat „za hranice“
a poznávat hlavní města států Evropské unie,
dostal do pasu i přechodové razítko. Stanoviště
bylo obohaceno i o prohlídku speciálního vozidla
„schengenbus“ s termovizní a s technickými prostředky ke zkoumání pravosti cestovních dokladů.

Dopravní policie

Velmi poučné bylo stanoviště služby dopravní policie s ukázkami první pomoci. Zájemci
si mohli vyzkoušet i přístroj Dräger, který je určen
ke zjišťování vlivu alkoholu u řidičů. Návštěvníci mohli také obdivovat nový motocykl policie
Yamaha s obsahem 1300 kubických cm. Pro
ukázku bylo na osobním vozidle nainstalováno
technické zařízení k zabránění odjezdu vozidla
(botička). Škola představila i výuku prvků sebeobrany v maturitním vzdělávání, kterou předvedli
žáci druhého ročníku pod vedením svých učitelů.
Pokud se diváci unavili, mohli se občerstvit
u stánků praktikantů Odborného učiliště a ZŠ
praktické v Holešově. Příjemně sladké chvíle si
mohli vychutnat i s cukrovou vatou.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se
účastnili Dne Policie ČR 2012 - návštěvníkům, kteří snad s námi se všemi strávili
příjemné dopoledne. Za vydařenou akcí stojí
spousta práce, času i lidí - bez kterých by to
prostě nešlo. Například hasičský záchranný
sbor zapůjčil stany, provozovna ekologické
likvidace automobilů v Dobroticích zas vraky
osobních vozidel.
Odměnou všem účastníkům prezentační
akce budiž zájem z řad diváků, především těch
nejmenších, kteří snad v budoucnu, při volbě
svého povolání, budou chtít pomáhat a chránit
své spoluobčany stejně nezištně a profesionálně,
jak to viděli u všech účinkujících.
pplk. Mgr. Eva Vichlendová
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Tři ženy vystavují v holešovské knihovně
Propojení Země s nebesy - to je název
výstavy, kterou můžete zhlédnout ve studovně
Městské knihovny v Holešově až do konce
letošního srpna. V rámci výstavy se představují
hned tři autorky - malířka Michaela Šťastná
z Bystřice pod Hostýnem a dvě Holešovanky

- fotografka Marie Gallová a básnířka Jana
Ledinová. Ta byla současně jak moderátorkou příjemné vernisáže, která proběhla v úterý
5. června, tak recitátorkou vlastní poezie. Její
básně na vernisáži jednak zazněly, jednak jsou
vystaveny. Co mne na této výstavě zaujalo, je

Text a foto Robert Rohál

I když venku pršelo, přišlo hodně lidí a bylo plno.

Básnířka Jana Ledinová moderovala i recitovala.

Malířka Michaela Šťastná nevystavuje v Holešově poprvé.

Na vernisáži nechyběl ani místostarosta Rudolf Seifert.

Středisko volného času TYMY Vás zve na besedu

ŠTĚSTÍ KVĚTY FIALOVÉ
Neděle 17. června od 19 hodin
ve společenské hale TYMY
Pořad s názvem „Štěstí Květy Fialové“ je založen na povídání herecké osobnosti
s kolegou a osobním přítelem, hercem Slováckého divadla Uherské Hradiště panem
Josefem Kubáníkem. Paní Květa vzpomíná na svůj bohatý život, slavné kolegy, natáčení
dnes již legendárních filmů a má v zásobě také plno úsměvných historek i originálních
rad do života. V průběhu večera dostanou také prostor pro otázky diváci, k prodeji
budou i knihy paní Květy a na závěr proběhne autogramiáda a pro zájemce společné
fotografování.
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její pestrost a bohatost. Zatímco Marie Gallová
sází na přírodní motivy prosvětlené sluncem,
u obrazů Michaely Šťastné si uvědomíte duchovní přesah.
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Světoznámý fotograf Jan Saudek vystavuje v holešovském zámku
Sedmasedmdesát fotografických obrazů
Jana Saudka lze od 6. června spatřit ve velkém
sále holešovského zámku. Reprezentativní
výstavu jednoho z nejlepších fotografů světa
připravilo Městské kulturní středisko v Holešově - v tomto případě i k neuvěřitelným 77.
narozeninám, které světoznámý fotograf oslavil
už 13. května.
Výstavu zahájil ředitel Městského kulturního střediska Pavel Chmelík, který pak předal
slovo kurátorovi Liboru
Gronskému, dále pak
holešovskému starostovi Zdeňku Janalíkovi
a posléze i bezprostřednímu Janu Saudkovi.
Součástí vernisáže byly také polonahé modelky, které působily jako sochy s odkazem
na fotografovo dílo. Vernisáž obohatilo i vystoupení šansoniérky Petry Domžalové (herečky
Městského divadla Zlín) stejně jako dvě čísla
mistryně republiky ve stepu Ivy Ševelové (rozené Andrlíkové), mimochodem holešovské
rodačky.
A co míní o Janu Saudkovi kurátor výstavy? „Považuji ho za jednu z největších osobností české fotografie dvacátého století - spolu

s Františkem Drtikolem a Josefem Sudkem,“
tvrdí Libor Gronský. „Svým dílem se nesmazatelně zapsal do historie fotografie, což dokazují
encyklopedie z celého světa. Jeho fascinace
lidským tělem, osobitá atmosféra a lyricko-baladické obrazy jsou charakteristické pro jeho
pečlivě komponované a promyšlené snímky.“
Celá holešovská výstava, která potrvá
do konce září, tak vzdává hold a poctu umělci,
který nejenže ovlivňuje už několik desítek let
fotografické dění u nás
a ve světě, ale také
rád a vědomě dráždí,
provokuje a vzrušuje
veřejnost svým stylem života, myšlením, jednáním i výběrem modelek pro své osobité
fotografické obrazy.
Pochvaloval si i samotný Mistr, který prohlásil, že v tak nádherných prostorách doposud
nevystavoval, a myslel tím velký sál holešovského zámku. K zajímavostem patří i to, že
fotografie na výstavu vybírala jeho přítelkyně
Pavlína Hodková (nechyběla ani v Holešově)
a že nejstarší vystavovaná fotografie pochází
z roku 1951, zatímco „nejmladší“ fotka je z roku
2006.

kULTURNÍ uDÁLOST

A můj názor na vernisáž? Každopádně
byla pojata ve velkém stylu, o což se postaral ředitel Městského kulturního střediska v Holešově
Pavel Chmelík. Ten totiž dobře ví, jak udělat
z každé akce v Holešově událost. Proto i slavnostní zahájení působilo perfektním dojmem - ať
už šlo o účast samotného Mistra, vystupujících
hostů, či krásných modelek, u nichž jsem měl
pocit, jako by rovnou vystoupily z jeho raných
obrazů. Ty jsou ostatně zastoupeny i na této
výstavě, která přináší průřez celým Saudkovým dílem. Ale hodnotím ještě jeden důležitý
moment - nádherné prostředí zámeckého sálu,
které ještě umocňuje celkový dojem z této
vpravdě reprezentativní Saudkovy výstavy.
Text a foto Robert Rohál

Výstava bude otevřena
denně kromě pondělí,
a to vždy od
9 do 12 a od 14 do 17 h.
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Město Holešov vydává publikaci Dáma každým coulem
Novou publikaci vydává
v těchto dnech město Holešov.
Brožura se jmenuje Dáma každým coulem a zasvěcení vědí, že
jde o příběh holešovské hraběnky
Barbory Wrbnové, který zpracoval
redaktor Holešovska Robert Rohál.
Publikace bude v prodeji ve vybraných trafikách a MIC Holešov.
„Publikace, která je dalším
počinem v edici Knihovnička Holešovska, není ani tak volným pokračováním, spíš jsem základní životní
příběh paní hraběnky doplnil o další
svědectví a často i drobné vzpomínky lidí, kteří si na tuto dámu pamatují.

Koláž - tak si autor představuje hraběnku v těch pro ni lepších časech.

Obálka nové publikace.

A protože jsem získal i nějaké staré
fotografie, tak jsem do publikace zařadil i tyto. Navíc jsem do publikace
začlenil nejen dvě kresby, které mi
dodal Jakub Leško, ale třeba i verše
Jany Ledinové, která se nechala
inspirovat hraběnčiným životem,“
říká Robert Rohál.
Už na začátku letošního roku
se autor začal zaobírat životem
ženy, která prošla čtyřmi epocha-

mi, ať už šlo o Rakousko-Uhersko,
první republiku, fašistickou porobu,
nebo budování komunismu, a která
to vlastně nikdy nevzdala. A to mu
prý na ní bylo nesmírně sympatické.
A třebaže byla tolikrát v příšerné
životní situaci a třeba i na pokraji
sil, vždycky si zachovala úroveň
a noblesu.
Vedle Olgy Svobodové či Anděly Dohnalové se autorovi se svými

vzpomínkami na paní hraběnku svěřili také Ing. Karel Bartošek, Ludmila
Machalová, Ing. František Rafaja,
Kamila Mišechová, Olga Vaverková,
Josef Šenkyřík nebo JUDr. Emilie
Orlová. Ti všichni přispěli k tomu,
aby se i ve volném pokračování
„vzletů a pádů poslední holešovské
hraběnky“ objevilo i jejich cenné vyprávění o Barboře Wrbnové.
Max Konečný

Holešovan vystavuje v Praze
HOLEŠOV, PRAHA (max)
- Průřez svou fotografickou tvorbou posledních dvou let představí
od soboty 16. června na výstavě
v pražském Klubu 21 redaktor Holešovska Robert Rohál. Na výstavě nazvané Na perutích snů, kterou
zahájí Luboš Kubáček a na které
také vystoupí zpívající skladatel
Richard Pachman, budou opět
k vidění černobílé fotografie.
„V rámci této výstavy, kterou
mi zprostředkoval známý mode-

rátor Honza Musil a která potrvá
do konce letošního září, vystavím
nejen ukázky ze tří posledních kolekcí (Andělé kolem nás, Marlene,
Komtesa), ale také volnou tvorbu
a pár nových věcí. Patří k nim i připravovaná kolekce Manon, kterou
chci uvést v kompletní podobě až
později,“ říká Robert Rohál.
Holešovský autor vystavuje
v Praze už potřetí - poprvé to bylo
v roce 2006 společně s Nelly Billovou, podruhé tam vystavoval loni.

Ukázka z připravované kolekce, ke které autora inspirovala
Nezvalova Manon.

14

KINO

M

vstup volný

PROGRAM
červen
2012
DEN DĚTÍ
KULTURNÍ AKCE

vstup volný

3. června • 14.00 hod. • zámecká zahrada
www.holesov.cz

červen
2012
AKCE • HUDBA • ZÁBAVA • KINO
KULTURNÍ AKCE

Celoměstská oslava - hry, soutěže, vystoupení, malování, kolotoče, stánky, vystoupení zájmových
kroužků a ukázka hromadných skladeb Sokola.
vstup volný
DEN DĚTÍ
vstup volný
DEN
PRO•RODINU
3. června
14.00 hod. • zámecká zahrada
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Soutěže,aatrakce,
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volný
vstup
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DĚTÍ
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DĚTÍ
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9.
června
zámecká
13.června
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skladebSokola.
Sokola.
kroužků
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června
19.00• hod.
• hod.
Zámek
- SalaSvět
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Enapo.Více
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vstupné:
60,- / vstupné:
zlevněné:
40,vstup volný
290,KLAVÍRNÍ
RECITÁL
MARTIN
KOBYLÍK
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DĚTÍ V ZÁDECH
HOLEŠOVSKÁ
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MarkétaHrubešová
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ZELENKOVÁ,
FELIX
SLOVÁČEK
A
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16.
června
hod.
• •Zámek
- -Sala
terrena
info
na www.holesovskaregata.cz.
24.
června
•19.00
19.00
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• •zámecká
zahrada
Program:
Smetana,
Janáček,hod.
Musorgskij,
Rachmaninov.

Program:
Smetana,
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SETKÁNÍ
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www.holesovskaregata.cz.
Více
info
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K.,Felix
komorní
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řídí Mgr. Miloslav Bubeníček.
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, Markéta
Hrubešová
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vilyZlínského
Zlínskéhokraje,
kraje,příběhy
příběhymajitelů
majitelůi ijejich
jejicharchitektů.
architektů.
Nejpozoruhodnější

vstup volný
VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ
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VÝSTAVA
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NOVÉ
SYNAGOGY
V
HOLEŠOVĚ
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JIRKŮ
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JIRKŮ

Šachova
synagoga
Vernisáž
se uskuteční
5. června 2012 v 17 hod. ve studovně knihovny
Stálávýstava
výstava
Zámek
Stálá
••Zámek
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Michaela
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Gallová
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Jana Ledinová - básně.
Stálávýstava
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obrazů
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• Zámek
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pátek
15.června
června
17.30
19.30hod.
hod.
vstupné: 45 Kč
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líp.Filuty.
Slavojem
Houslice
prošlo
hráčůkterý
a trenérů,
jen on
se zapsal navěky.
Přístupný,
komedie,
USA,
Falcon,
107začne
min.na vodě.
17.
července
Bitevní
loď - ČR,
USA,Bontonfilm,
Bitva
o Zemi
Přístupný
odanimovaná
12 let,
komedie,
104
min.
vstupné:55
55Kč
Kč
vstupné:
TINTINOVA
DOBRODRUŽSTVÍ
TINTINOVA
DOBRODRUŽSTVÍ
7. srpna Tady
hlídám já - ČR, Letní rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život..... k lepšímu.
čtvrtek
28.
června
v
17.30
a
19.30
hod.
čtvrtek
28.
června
v
17.30
a
19.30
hod.
vstupné: 45 Kč
11. září Vrtěti
ženouGAJA
- UK, Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru.
HRDINOVÉ
Z ŘÍŠE
Příběh
filmu
inspirován
oblíbenýmipříhodami
příhodamizvídavého
zvídavéhomladého
mladéhoreportéra
reportéraTintina
Tintinaaajeho
jehověrného
věrného
Příběh
filmu
jejeinspirován
oblíbenými
KINO
SVĚT
PŘIPRAVUJE:
středa
27.
června
•
13.15
a
17.30
hod.
psího
společníka
Filuty.
Ti
společně
narazí
na
model
lodi,
který
v
sobě
ukrývá
nebezpečné
tajemství.
psího
společníkaBitevní
Filuty.loď
Ti společně
narazí
na model
lodi,
který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.
17.
července
USA,
Bitva
o
Zemi
začne
na
vodě.
Pohádková
říše Gaja je vkomedie,
ohrožení.USA,
Žárlivý
profesor
svým strojem ničí krásu pohádkové říše. Zino a Bobo
Přístupný,
animovaná
Falcon,
107min.
min.
Přístupný,
animovaná
komedie,
USA,Letní
Falcon,
107
srpna
Tady
hlídám
- ČR,
rodinná
o tom,
jak vám
zvíře změní
život.....
k lepšímu.
toOTEVŘENÉ
tak7.nenechají.
Vydají
se najánebezpečnou
cestu komedie
a společně
s krásnou
Atlantou
se pokusí
pohádkovou
BRÁNY
V
HOLEŠOVĚ
11. září Vrtěti ženou - UK, Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru.
říši zachránit.
1.
května
-30.
září
Přístupný,
VB,
Německo,
USA,
Intersonic,
91 min.
KINO SVĚT
PŘIPRAVUJE:
Prohlídky
s průvodcem:
kostel
Nanebevzetí
P. Marie spolu s Černou kaplí a Kostel sv. Anny.

KINO SVĚT HOLEŠOV

vstupné: 50,- KINO SVĚT PŘIPRAVUJE:
17.
července
Bitevníloď
loď--USA,
USA,Bitva
BitvaooZemi
Zemizačne
začnenanavodě.
vodě.
17.
července
Bitevní
vstupné: 55 Kč
Doba
prohlídek:
9.
ROČNÍK
SETKÁNÍ
VETERÁNŮ
A
HIST.
HASIČSKÉ
TECHNIKY
vstupvolný
volný TINTINOVA
DOBRODRUŽSTVÍ
20.
července • New
Drive Club
vstup
OTEVŘENÉ
BRÁNY
V-ČR,16.30
HOLEŠOVĚ
BIKEMARATON
DRÁSAL
srpna Tady
Tady
hlídámjájá--ČR,
Letnírodinná
rodinnákomedie
komedieootom,
tom,jak
jakvám
vámzvíře
zvíře změníživot.....
život..... k lepšímu.
BIKEMARATON
DRÁSAL
7.7.srpna
hlídám
Letní
Sobota:
10.00
12.00
a
13.30
•
Neděle
a
státní
svátky:
10.30
- 12.00změní
a 13.30 - 16.30k lepšímu.
14.
července
•
zahrada
DĚTSKÁ
OPERA
BRUNDIBÁR
(PŘEDPREMIÉRA)
H.
KRÁSA
Prázdninová
diskotéka
s
DJ
Steve.
Pro
věkovou
skupinu
18+.
čtvrtek
28.
června
v
17.30
a
19.30
hod.
11.
září
Vrtěti
ženou
UK,
Pravdivý
příběh
o
vzniku
vibrátoru.
1. května
-30. ženou
září - UK, Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru.
7.července
července••start
startaacíl:
cíl: zámeckázahrada
zahrada
11. září Vrtěti
7.27.
června
•kol.
18.00
hod.zámecká
• velký sál kina Svět Holešov
filmus průvodcem:
je inspirovánkostel
oblíbenými
příhodami
zvídavého
Tintina
jeho věrného
Prohlídky
Nanebevzetí
P. Marie
spolumladého
s Černoureportéra
kaplí a Kostel
sv. aAnny.
Závody
horských
kol.
vstupné: 50,- Příběh
Závody
horských
DISCO
Nastudovala
Bc.
Jurášková
K.,
komorní
orchestr
kroměřížské
konzervatoře
řídí
Mgr.
Miloslav
Bubeníček.
psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.
VÝSTAVY
Doba prohlídek:
20.
července
• New Drive
Club AAHIST.
Přístupný,
animovaná komedie, USA, Falcon, 107 min.
9.ROČNÍK
ROČNÍK
SETKÁNÍ
VETERÁNŮ
HIST.HASIČSKÉ
HASIČSKÉTECHNIKY
TECHNIKY
9.
SETKÁNÍ
VETERÁNŮ
vstupné: 50,Sobota:
10.00 - 12.00
a 13.30VV
- 16.30
• Neděle:a státní svátky: 10.30 - 12.00 a 13.30 - 16.30
OTEVŘENÉ
BRÁNY
HOLEŠOVĚ
OTEVŘENÉ
BRÁNY
HOLEŠOVĚ
Prázdninová
diskotéka
s
DJ
Steve.
Pro
věkovou
skupinu
18+.
DISCO
PŘIPRAVUJEME
vstupné:
80,/
zlevněné:
40,JOSEF
LADA••zahrada
14.
července
zahrada
14.
července
1.
května
-30.
září
1.
května
-30.
září
29.
Drive
Club
13.června
června•-New
30. září
• Zámek
Prohlídky
sprůvodcem:
průvodcem:
kostelNanebevzetí
Nanebevzetí
Mariespolu
spolussČernou
Černoukaplí
kaplíaaKostel
Kostelsv.
sv.Anny.
Anny.
sŠKOLA
kostel
P.P.Marie
LETNÍSVĚT
BAROKNÍ
HUDBY
vstupné:50,50,- Prohlídky
KINO
PŘIPRAVUJE:
Předprázdninová
Steve.republice
Pro věkovou
skupinu
vstupné:
DISCO
VÝSTAVY
Největší
výstava diskotéka
Josefa Ladys DJ
v České
v roce
2012 u18+.
příležitosti 125. výročí narození
DISCO

DISCO
Karel
Gott, Jitka Zelenková, Felix Slováček, Pavel Větrovec Band

a20.
55.července
výročí
úmrtí •Josefa
Lady.
července
•New
New
DriveClub
Club
20.
Drive
vstup volný
BIKEMARATON
DRÁSAL
vstupné: 80,- / zlevněné:
40,JOSEF
LADA
Prázdninová
diskotékassDJDJSteve.
Steve.Pro
Prověkovou
věkovouskupinu
skupinu18+.
18+.
Prázdninová
diskotéka
vstupné:
80,/
zlevněné:
40,7.JAN
července
•
start
a
cíl:
zámecká
zahrada
SAUDEK
13. června - 30. září • Zámek
Závody
horských
kol.
Největší
výstava
Josefa
Lady• Zámek
v České republice v roce 2012 u příležitosti 125. výročí narození
7.
června
- 30.
září
VÝSTAVY

17.
července
loď - USA,
Bitva o Zemi začne na vodě.
3.
srpna
- Bitevní
8. srpna
• zámek
Doba
prohlídek:
Doba
prohlídek:
7. srpna
hlídám
já --ČR,
Letní
rodinná
o tom,budou
jak
vám
zvíře azmění
život.....
lepšímu.
Vrcholem
jubilejního
ročníku
Letní
školy abarokní
hudby
závěrečné
koncerty,
zazní
Sobota:
10.00
-12.00
12.00
a13.30
13.30
-16.30
16.30
Neděle
akomedie
státnísvátky:
svátky:
10.30
12.00
a13.30
13.30
16.30k kde
Sobota:
10.00
-Tady
a10.
••Neděle
státní
10.30
-3-12.00
--16.30
11. zářídílaVrtěti
ženou
- UK, Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru.
velkolepá
barokní
Evropy.

PŘIPRAVUJEME :

VÝSTAVY
a 55. výročí
úmrtí
Josefa Lady. světového fotografa. Velká výstava 77 fotografií z raného
Průřez
tvorbou
nejuznávanějšího

LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY
FESTIVAL
3.
srpna - 8.TÝDEN
srpna ŽIDOVSKÉ
• zámek KULTURY
Vrcholem
jubilejního
10. ročníku
Letní školy:barokní hudby budou 3 závěrečné koncerty, kde zazní
12.
srpna
- 18.
srpna
OTEVŘENÉ
BRÁNY
V HOLEŠOVĚ
PŘIPRAVUJEME
PŘIPRAVUJEME
:
velkolepá díla barokní Evropy.

Největší
Lady
v České republice v roce 2012 u příležitosti 125. výročí narození
duben
30.
srpna
Zámek
duben
---30.
srpna
••Zámek
dubenvýstava
záříJosefa
• Zámek
a 55. výročí úmrtí Josefa Lady.

3. srpna - 8. srpna • zámek

9.i současného
ROČNÍKobdobí.
SETKÁNÍ VETERÁNŮ A HIST. HASIČSKÉ
TECHNIKY
vstupné:80,80,- / zlevněné: 40,40,vstupné:
JOSEF
LADA• zahrada
JOSEF
LADA
vstupné: 80,-/ zlevněné:
/ zlevněné: 40,14.
ročník bude
zaměřen
židovství a 350. výročí úmrtí
JANčervence
SAUDEK
1.XII.
května
-30.
září na východoevropské
13.
června
30.
září
•
Zámek
vstupné:
80,/
zlevněné:
40,13.
června--30.
30.září
září•&•Zámek
Zámek
Šabtaje
ben
Meir
ha-Kohena
Šacha
SIGMUND
FREUD
FRANZ KAFKA
7.
června
LETNÍ
ŠKOLA
BAROKNÍ
HUDBY
Prohlídky ŠKOLA
s průvodcem:
kostel Nanebevzetí
P. Marie spolu s Černou kaplí a Kostel sv. Anny.
LETNÍ
BAROKNÍ
HUDBY
vstupné: 50,Největšívýstava
výstavaJosefa
JosefaLady
LadyvvČeské
Českérepublice
republicevvroce
roce2012
2012uupříležitosti
příležitosti 125.výročí
výročí narození
FESTIVAL
TÝDEN
ŽIDOVSKÉ
KULTURY
DISCO
Největší
duben
- úmrtí
30.nejuznávanějšího
srpna
• Zámek
Průřez tvorbou
světového fotografa.
Velká výstava 77125.
fotografiínarození
z raného
3.
srpna
-8.-8.18.
srpna
•zámek
zámek
3.
srpna
srpna
•
a55.
55.výročí
výročíúmrtí
Josefa
Lady.
Doba
prohlídek:
a20.
Josefa
Lady.
12.
srpna
srpna
července
•
New
Drive
Club
Unikátní
výstavní
projekt v holešovském zámku. Sigmund Freund & Franz Kafka v díle více než 100
i současného
období.
Vrcholem
jubilejního
10.
ročníku
Letní
školy
hudbybudou
budou3-312.00
závěrečné
koncerty,
kdezazní
zazní
Vrcholem
jubilejního
10.
ročníku
Letní
školy barokní
koncerty,
Sobota:
10.00
- 12.00
a 13.30
- 16.30
• Neděle
abarokní
státníhudby
svátky:
- 16.30 kde
XII. ročník
bude
zaměřen
na východoevropské
židovství
a 350.10.30
výročízávěrečné
úmrtía 13.30
Prázdninová
diskotéka smalířů,
DJ Steve.
Pro věkovou
18+.a typografů.
českých a slovenských
grafiků,
sochařů,skupinu
fotografů
velkolepá
díla
barokní
Evropy.
vstupné:80,80,-//zlevněné:
zlevněné:40,40,- velkolepá
díla
barokní
Evropy.
vstupné:
JAN
SAUDEK
JAN
SAUDEK
vstupné:
80,/
zlevněné:
40,Šabtaje ben Meir ha-Kohena Šacha
SIGMUND FREUD & FRANZ KAFKA
7.
června
30.
září••Zámek
Zámek
vstup volný
INDIE
2010
7.
června
--30.
září
duben
- 30.
srpna
FESTIVALTÝDEN
TÝDENŽIDOVSKÉ
ŽIDOVSKÉKULTURY
KULTURY
VÝSTAVY
FESTIVAL
Průřez
tvorbou
nejuznávanějšího
světového
fotografa.
Velká
výstava
fotografií
zraného
raného
Průřez
tvorbou
nejuznávanějšího
světového
fotografa.
Velká
výstava
7777fotografií
duben
- září
•projekt
Zámek
Unikátní
výstavní
v holešovském
zámku.
Sigmund
Freund
& Franz
Kafka vzdíle
více než 100
12.
srpna
18.
srpna
programu vyhrazena.
ii českých
současného
období.
12.
srpna
18.
srpna
Výstava
fotografií
Miroslava
Piláta
z
cesty
po
Indii
v
roce
2010.
současného
období. malířů, grafiků, sochařů, fotografů a typografů.
PŘIPRAVUJEME
: židovstvíZměna
aLADA
slovenských
vstupné: 80,- / zlevněné: 40,JOSEF
XII.ročník
ročníkbude
budezaměřen
zaměřennanavýchodoevropské
východoevropskéžidovství
350.výročí
výročíúmrtí
úmrtí
XII.
aa350.
vstupné:80,80,-//zlevněné:
zlevněné:40,40,Šabtajeben
benMeir
Meirha-Kohena
ha-KohenaŠacha
Šacha
SIGMUND
FREUD
FRANZ KAFKA
KAFKA
vstupné:
13.
června
-FREUD
30. září&&• FRANZ
Zámek
SIGMUND
vstup volný Šabtaje
INDIE
2010
LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY
Unikátní
výstavníprojekt
projekt
holešovském
zámku.
Sigmund
Freund&&Franz
FranzKafka
Kafkavvdíle
díle více
vícenež
než100
100
Výstava výstavní
fotografií
Miroslava
Piláta z cestyzámku.
po Indii
v roce 2010.
Unikátní
vvholešovském
Sigmund
Freund
českýchaaslovenských
slovenskýchmalířů,
malířů,grafiků,
grafiků,sochařů,
sochařů,fotografů
fotografůaatypografů.
typografů.
českých
vstupné: 80,- / zlevněné: 40,-

JAN SAUDEK
INDIE
2010
7.
června
- 30. září • Zámek
INDIE
2010

vstupvolný
volný
vstup

duben
září
Zámek světového fotografa. Velká výstava 77 fotografií z raného
Průřez
tvorbou
nejuznávanějšího
duben
--září
••Zámek
fotografií
MiroslavaPiláta
Pilátazzcesty
cestypo
poIndii
Indiivvroce
roce2010.
2010.
i Výstava
současného
období.
Výstava
fotografií
Miroslava

SIGMUND
FREUD
& FRANZKRAJE
KAFKA
SLAVNÉ
VILY
ZLÍNSKÉHO

vstupné: 80,- / zlevněné:
40,vstup volný

dubenvýstava
- 30. srpna
• Zámek
stálá
• Zámek
Unikátní výstavní projekt v holešovském zámku. Sigmund Freund & Franz Kafka v díle více než 100

Změna programu vyhrazena.

Vrcholem jubilejního 10. ročníku Letní školy barokní hudby budou 3 závěrečné koncerty, kde zazní
velkolepá díla barokní Evropy.

FESTIVAL TÝDEN ŽIDOVSKÉ KULTURY
Změnaprogramu
programuvyhrazena.
vyhrazena.
Změna
12. srpna - 18. srpna
XII. ročník bude zaměřen na východoevropské židovství a 350. výročí úmrtí
Šabtaje ben Meir ha-Kohena Šacha

Nejpozoruhodnější
vilymalířů,
Zlínského
kraje,sochařů,
příběhy majitelů
architektů.
českých a slovenských
grafiků,
fotografůi jejich
a typografů.

BORIS
JIRKŮ
INDIE 2010

Stálá
• Zámek
dubenvýstava
- září • Zámek

vstup volný
vstup volný

Změna programu vyhrazena.

Výstava
fotografií
Miroslava Piláta
z cesty
po Borise
Indii v Jirků.
roce 2010.
Stálá
výstava
velkoformátových
obrazů
prof.

VÝSTAVA 70 LET OD ZNIČENÍ NOVÉ SYNAGOGY V HOLEŠOVĚ

vstup volný

VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ

vstup volný
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Šachova synagoga

5. června - 31. srpna • Městská knihovna Holešov

Výstava Jana Saudka.

www.holesov.cz

hole‰ovsko 12/2012

Tvrz v Kurovicích ovládli začátkem června nejen mušketýři
Ve dnech 2. a 3. června proběhl již čtvrtý
ročník Historických dnů na tvrzi v Kurovicích.
Pořadatelé si pro návštěvníky připravili bohatý
program v podobě šermířských, mušketýrských,
tanečních a hudebních vystoupení.

originálů kovaných jezdeckých potřeb a také
fotografií tvrze.
Více o kurovické tvrzi na: http://www.
kurovice.info/
Text a foto Lenka Koutná

Návštěvníci měli možnost vidět ukázky
tradičních řemesel, ochutnat čerstvý chléb
z dobové repliky pece a v rámci prohlídek
tvrze byla připravena výstava středověkých

< Kurovická tvrz je sice v rekonstrukci,
ale i přes opravy se tu pořádají nejrůznější akce.

Oblíbený festival Přílepské békal nabídl nejen soutěž ve zpěvu
K létu neodmyslitelně patří výlety do přírody, pokec u táboráku a samozřejmě taky
kytara a písničky podané ať už kamarády, nebo
skutečnými muzikanty.
V sobotu 2. června 2012 do Přílep opět
zavítali folkaři a trempové z celé Moravy. Na
dolní louce zámeckého parku se konal 12.
ročník tradičního festivalu folkové, trampské
a country muziky Přílepské békal 2012. Přes
příslib deštivého a chladného počasí se nakonec v sobotu vyčasilo, a tak ve 14 hodin
odstartovala téměř dvanáctihodinový program
festivalu vsetínská kapela Vrkoč a krásné prostory zámeckého parku Přílepy protkaly první
akordy. Každý účinkující měl pro své vystoupení
hodinový prostor, a tak kromě přestávek pro
vystřídání na pódiu a nazvučení nástrojů zněla
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pod zámeckou věží dobrá hudba téměř nepřetržitě. Festivalu se každoročně účastní hudebníci
a kapely ze střední a severní Moravy, a tak jsme
letos na pódiu mohli postupně vidět kapelu Hrnek z Hlučína, ostravské folkaře T.S. a Kofe@
Vlna a region byl zastoupen hulínskou kapelou
Neboco a zlínskými Nápoj zdarma a stále známějším protestsongovým písničkářem Ziggym
Horváthem. Večer patřil letnímu country bálu
s holešovskou kapelou Texas, která všechny
přítomné rozezpívala a roztančila.
V průběhu odpoledne si přišly na své
i děti, pro které byly připraveny jízdy na koních
a nafukovací balónky. Všichni mohli ochutnat
speciality v dobře zásobeném bufetu a využít
bohatého občerstvení. Přes rostoucí úroveň
festivalu stále zachovávají pořadatelé jeho

takřka rodinnou nekomerční podobu, což je
vidět i na cenách vstupného a občerstvení,
například kafe zde dostanete zdarma. K večerní
trampské atmosféře nechyběl ani táborový
oheň a návštěvníci ze vzdálenějších míst využili
možnosti přenocování ve stanovém městečku.
Díky patří všem sponzorům, kteří letošní
ročník festivalu ať již materiálně, či finančně
pomáhali zabezpečit: MAS Moštěnka, J. Hanák
R, Kovotrend, Altec Inc. Elko EP, FlyUnited, Korund OK, Regenerační studio Z, Tacl restaurant,
PrilepyNet, obec Přílepy, SDH Přílepy.           
Více informací a další fotografie na
oficiálním webu www.bekal.prilepy.net.
Miroslav Sovadina
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Na slovíčko s talentovanou zpěvačkou Anetou Trněnou
Na nedávné vernisáži, která proběhla
ve studovně Městské knihovny v Holešově, se
představila několika písničkami také talentovaná Aneta Trněná. A protože jsem ji takhle veřejně vystupovat slyšel v Holešově už několikrát,
ať už měla na sobě civil, nebo kroj, domluvil
jsem si s ní malý rozhovor.

ROZHOVOR
Podle čeho sis vybírala písničky, které jsi
nakonec zazpívala na vernisáži teď naposledy v knihovně?
Obě písničky mi jsou velmi blízké. Jak
lidová, tak moderní, ale hlavně patří mezí mé
oblíbené.
Jak se ti spolupracovalo s dalšími mladými
muzikanty Davidem Navrátilem a Tomášem
Vodehnalem, kteří tě doprovázeli v hole-

šovské knihovně? Nemáte v plánu
náhodou nějaký společný projekt?
S oběma klavíristy se mi spolupracovalo velmi dobře a určitě ještě něco
společně uděláme, už jenom proto, že
nás to baví.
V knihovně jsi zazpívala i jednu slavnou písničku. Patří slavná Angličanka
Adele ke tvým oblíbeným zpěvačkám?
A které zpěvačky či zpěváci se ti ještě
líbí?
Slavná zpěvačka Adele patří k mým
oblíbeným, ale líbí se mi i jiní zpěváci
a zpěvačky. Poslouchám různé žánry moderní populární hudbu i lidové písničky.
Od kolika let vlastně zpíváš a vystupuješ? Znamená to, že jsi začínala
ve sboru?
Tak já zpívám vlastně odmalička.
Do „zušky“ na zpěv jsem začala chodit až
ve 3. třídě. Do sboru Zvonky jsem začala
chodit v 6. třídě.
Co všechno obnáší tvůj současný
repertoár, co za písně ráda zpíváš?
Můj repertoár je velmi rozmanitý.
Zpívám od moderních písniček až po lidové
s cimbálovou muzikou Rusava, s níž občas
vystupuji. Určitě mi hodně k srdci přirostly lidové
písně, ale ráda si zazpívám pěknou popovou
písničku.
Znamená to, že docházíš do základní umělecké školy? A které obory studuješ?
Zatímco v hulínské ZUŠ studuji obory sólový zpěv a literárně-dramatický obor, v ZUŠ F. X.
Richtera v Holešově chodím na klavír.

Mladičká zpěvačka Aneta Trněná.

Chtěla bys studovat zpěv a živit se muzikou
a zpěvem, anebo je to jinak?

Aneta Trněná a Tomáš Vodehnal.
Momentálně studuji třetím rokem gymnázium v Holešově, takže mám dost času na přemýšlení, co bych chtěla v budoucnu dělat. Zpěv
je jedna z mnoha variant.
Nějaký úspěch poslední doby?
Asi účast v celostátním kole lidové písničky
Zpěváček, které proběhlo ve Velkých Losinách.
Tam jsem se dostala do užšího finále.
Kam se chystáš na prázdniny?
Chystám se na tábor, na který se moc
těším.
Text a foto Robert Rohál

Bubeník Honza Nezval kráčí od úspěchu k úspěchu
Mladý, teprve dvanáctiletý talentovaný bubeník Honza Nezval z Dobrotic získal během
posledního roku řadu ocenění. Po vítězství v letošním roce v okresním i krajském kole v oboru
bicích nástrojů pořádané ZUŠ uspěl i v celostátním kole v Kladně, kde získal cenné druhé místo.
Honza se účastní celé řady talentových
soutěží. Zatímco v březnu 2011 získal titul holešovský talent a cenu diváků, v srpnu se stal
finalistou z 800 účastníků talentové soutěže

v Šiklově mlýně. Následně si v listopadu 2011
zahrál v soutěžním klání Hulín má (taky) talent,
kde opět získal krásné první místo a cenu diváků. Letos v květnu také postoupil mezi finalisty
nové talentové soutěže Harfa v Praze, kterou
moderoval populární Leoš Mareš. Finále se
uskuteční 23. června 2012 v Praze - a proto
mu držme pěsti!
Honza Nezval je žákem ZUŠ F. X. Richtera
a 3. ZŠ Holešov. Na bicí hraje pátým rokem

u pana učitele Roberta Bakaly. Tak jako tak
nejsou bubny jediným nástrojem, který Honza
ovládá. Učí se také u pana učitele Michala
Sedláře na klavír.
Zkušenosti ovšem také získává na řadě
bubenických vystoupení se svými kamarády
bubeníky, s nimiž nahrává vlastní tvorbu ve studiu Pantheon.
Připravil Robert Rohál
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Vzpomínka k výročí Ladislava Jaroše
Čestný občan města
ale s novými poměry se neHolešova, starosta Sokola
dokázal smířit, a proto sám
Holešov, profesor a ředitel
požádal o předčasný odchod
gymnázia v Holešově, oběť
do penze. Dne 31. října 1939
protinacistického odboje Laškolu opustil a zapojil se do
dislav Jaroš se narodil 10.
nebezpečné ilegální práce.
května 1880 v Čechách u DoJeho památka je zvěčněna
mažlic nedaleko Dřevohostic
tím, že gymnázium v Holešov rolnické rodině. Po maturitě
vě, na kterém působil, nese
v Přerově studoval na univernázev Gymnázium Ladislazitě v Praze. Dva roky učil na
va Jaroše. Tohoto čestného
staroměstské reálce a v roce
uznání se mu dostalo ke 110.
1905 přešel do Holešova na
jubileu narození v roce 1990.
tehdejší reálku, kde působil
Dne 18. června 1997 byla
jako profesor až do odchodu
odhalena ve vestibulu gymdo penze v roce 1939.
názia pamětní deska s jeho
Od první chvíle svého
jménem a stručnou charakpůsobení na škole si získal
teristikou jeho školní i veřejné
sympatie svých žáků a rečinnosti.
Ladislav Jaroš.
spekt starších kolegů. Na své
Ladislav Jaroš byl i vežáky působil především osobním příkladem. Měl řejně činný. Pracoval ve školní radě, obecním
nejen hluboké znalosti v oborech své aprobace zastupitelstvu, okresním osvětovém sboru,
(čeština, francouzština), ale i široké vědomosti místní osvětové komisi a dalších spolcích, ve
a znalosti z různých oborů. Pověstné byly jeho kterých zastával různé funkce. Byl zapisoznalosti astronomie. Se svými studenty chodil vatelem, knihovníkem, pokladníkem, kreslil
na turistické vycházky do hostýnských hor, při plakáty, přednášel v různých kurzech. Velké
nichž uplatňoval své znalosti z botaniky, zoolo- zásluhy získal při založení městského muzea.
gie i ekologie. Pověstné zůstaly jeho první jarní Spolu s ředitelem městské spořitelny Rudolfem
vycházky zakončené obvykle na Jehelníku, jeho Janovským, dr. Vladimírem Grohem, řediteoblíbeném místě. Většinu údajů o studentech, lem Bohuslavem Hrnčiříkem, prof. Sojákem
profesorech a organizaci výuky na gymná- a knihkupcem Stelzigem se zasloužil o to, že
ziu sám sestavil, byl i autorem dějin ústavu muzeum mohlo shromáždit cenné materiály
a hlavním organizátorem oslav ve dnech 15. až dokládající život našich předků, že získalo dů17. srpna 1924. Pro své zkušenosti s vedením stojné umístění v prostorách radnice a že mohlo
školy byl jmenován zatímním správcem ústavu, být otevřeno veřejnosti. Město jej za jeho práci
od 1. října 1938 ředitelem. Po okupaci se Jaroš odměnilo čestným občanstvím 6. května 1940
snažil, aby nařízení okupantů byla obcházena, při příležitosti jeho 60. narozenin.
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Se jménem Ladislava Jaroše jsou spjaty
dějiny sokolské jednoty v Holešově. Od svého
příchodu do Holešova byl jejím členem, zastával
v ní různé funkce, od roku 1934 se stal starostou
jednoty až do roku 1941, kdy byla činnost Sokola násilně přerušena. Členové Sokola umístili
na oblíbeném místě Ladislava Jaroše, vrcholku
Jehelníku na svahu Kelčského Javorníku, pamětní desku. Pamětní deska byla odhalena
1. května 1946, poprvé byla obnovena 28.
dubna 1974, znovu obnovena byla 13. května
1989. Tělocvičná jednota Sokol v Holešově
každoročně uctívá památku a vzpomínku na
Ladislava Jaroše tradiční vycházkou k pamětní
desce na Jehelníku.
V době okupace se Ladislav Jaroš zapojil
do ilegální organizace Obrana národa po boku
svého přítele Vladimíra Groha. Obrana národa
byla původně složena převážně z bývalých
důstojníků, kteří k této armádní složce přičlenili
i další organizace, především Sokol, známý
svým vlasteneckým a protifašistickým členstvem. Vladimír Groh se podílel na vybudování
ilegální sítě ústředního vedení Obrany národa
na Moravě. Po vyhlášení stanného práva v roce
1941 byl zatčen a 30. září v Brně popraven.
Jeho funkci oblastního velitele Obrany národa
na Moravě převzal Ladislav Jaroš. Obrana národa však byla infiltrována konfidenty gestapa.
Profesor Jaroš byl poprvé zatčen 2. října 1941.
Z vazby byl propuštěn, ale zůstal i na svobodě
sledován. V dubnu 1942 dostal nové předvolání
na gestapo do Brna k výslechu, odkud se už
nevrátil. Dne 18. června 1942 byl v Kounicových
kolejích popraven.
HK
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Války a pohromy Holešova - 5. část
Po skončení třicetileté války čekalo Holešov skoro sto let poklidného rozvoje a relativního
klidu pod vládou schopných hospodářů z rodu
hrabat z Rottalu. Za tuto dobu dostalo centrum
našeho města tvář, kterou zhruba známe i my,
byly vybudovány hlavní historické dominanty
města. Ale s uplývajícím staletím se začaly
stahovat i nad naším městem mračna dalších
válečných útrap. Na konci roku 1740, na počátku samostatné vlády Marie Terezie, v době,
kdy byl majitelem holešovského panství poslední
z rodu hrabat z Rottalu, František Antonín (ujal
se panství v roce 1717 a zemřel v roce 1762 letos tedy vzpomínáme 250 let od jeho úmrtí
a vymření rottalovského rodu po meči), vypukla
tzv. sedmiletá válka o dědictví rakouské - ničivá válka, ve které se vládcové okolních zemí,

zásobování pruské armády. Na konci roku 1741
se Prusům vzdala Olomouc a tím se jim otevřela
volná cesta k obsazení severní a střední Moravy.
Pruská armáda obsadila Přerov, Hranice, Litovel
a Lipník na Moravě.
V lednu 1742 přijel do Olomouce sám
pruský král Fridrich II., aby odtud připravil pruský útok na Brno a odtud na samotnou Vídeň.
Prusové obsadili kraj kolem našeho města, a to
včetně Kroměříže. V Holešově se báli pruských
jednotek, ale ty zatím do města nevtáhly. Teprve 2. března 1742 se v Holešově objevilo 400
granátníků, kteří měli za úkol zajmout hejtmana
uhersko-hradišťského kraje, rytíře Žalkovského,
pověřeného vládou k organizování dobrovolných oddílů Valachů k boji proti Prusům (tak se
změnila situace oproti době před sto lety, kdy
Valaši stáli v čele protihabsburského odboje nyní jim habsburská vláda věřila jako obráncům
monarchie!).   Dobrovolnické oddíly v našem
kraji měly být dle zvláštního patentu Marie Terezie organizovány z řad „věrných Valachů
a Hanáků, známých svou statečností a odvahou
k zahnání pruského nepřítele“. Za tuto službu jim
patent sliboval prominutí daňových nedoplatků,
ulehčení při placení nových daní a zlepšení
zásobování solí (!), dobrovolníci si mohli ponechat všechnu kořist získanou v boji, a pokud by
vydrželi v armádě bojovat 3 roky, měli být zbaveni nevolnictví. Mohli si ze svého středu volit
velitele a měli dostat zbraně a střelivo v Brně
a ve slovenské Skalici. Tato výzva se ostatně
setkala s úspěchem, na řadě míst na východní

HISTORICKÁ
ZAJÍMAVOST (seriál)

Pruský král Fridrich II.
hlavně pruský král Fridrich II., zvaný Veliký,
a bavorský kurfiřt Karel Albert snažili zneplatnit
tzv. pragmatickou sankci (kterou dříve sami
uznali), podle které se i po vymření habsburského rodu po meči, k čemuž došlo smrtí posledního
Habsburka, Karla VI., mohla stát jeho dědičkou
žena, tedy dcera Karla VI, Marie Terezie. Zatímco Karlu Albertovi Bavorskému šlo o získání celé
rakouské monarchie (a po prvních válečných
úspěších se nechal korunovat za českého krále),
Fridrich II. měl realističtější představu - chtěl
se zmocnit Slezska, nejbohatší a nejvyspělejší
části habsburského soustátí, což se mu nakonec
po třech válkách o slezské dědictví podařilo. Desetiletí připravovaný militaristický stroj pruského
krále se v roce 1740 naplno rozjel a ohrožoval
trůn mladé císařovny a především Moravu a Čechy, které se na několik let zase staly bojištěm.
Za těch sto let od dob třicetileté války se sice
válečné řemeslo poněkud zkultivovalo, vojáci
už tak prvoplánově neplenili, nezabíjeli pro
zábavu hromadně civilní obyvatelstvo, neznásilňovali právem vítěze, válka ale stále doléhala
na všechny obyvatele našich zemí velmi krutě.
A Holešov měl brzy pocítit také její důsledky.
První rok bojů - 1741 - se Prusové ještě
do Holešova nedostali. Ve městě byl ale zřízen
(stejně jako v Přerově a Olomouci) královský
sklad - magacín, ve kterém se shromažďovaly
zásoby, zejména potravin a píce pro habsburskou armádu. Bylo jasné, že Prusové se dříve
či později pokusí Holešov s jeho zásobami
obsadit, aby ulehčili obtížnému a nákladnému

Moravě se skutečně místní obyvatelé ozbrojili
a napadali pruské jednotky (ke srážkám došlo
u Kroměříže, Napajedel, Židlochovic), samozřejmě ale byli většinou krutě poraženi, protože proti
profesionálním vojákům neměli šanci. Vázali
však určitou část pruské armády, která nemohla
být použita proti rakouským řadovým jednotkám.
Zřejmě na základě tohoto patentu se vyzbrojili
i lidé z holešovského panství. Tento oddíl, organizovaný samotným holešovským hrabětem
Františkem Antonínem z Rottalu, jehož veliteli
se stali količínský správce Nekvinda a bystřický
řezník Hrbek, skutečně vyrazil proti Prusům
směrem k Frýdku-Místku. Za Hranicemi se
střetli s pruskými jednotkami, byli pochopitelně poraženi a přeživší se rychle vrátili domů.

Mladá Marie Terezie v době války s Pruskem.
O této neslavné kapitole holešovského vojenství
se bohužel nezachovalo dost dokladů, takže
průběh tažení nemůžeme přesně rekonstruovat
a dokonce ani časově určit.
Pruští granátníci tedy (bez odporu) obsadili
Holešov, udělali si v něm základnu a začali stíhat
hejtmana Žalkovského. Tomu se naštěstí brzo
doneslo, že jej pruské vojsko pronásleduje,
a zachránil se útěkem na Slovensko, které bylo
v rukou habsburské armády. Granátníci zůstali
v Holešově dva dny, ubytovali se v měšťanských
domech a vyjedli a vypili zásoby holešovských
měšťanů. Ale odchod této „stíhací“ jednotky
z Holešova dne 4. března nepřinesl městu klid.
Podstatně horší události se teprve chystaly.
V nedalekém Fryštáku totiž byl ubytován štáb
části pruské armády pod vedením prince Dětřicha z Anhaltu a zřejmě tady zjistili, že v Holešově je relativní dostatek potravin a navíc onen
magacín proviantu. Rozhodli se tedy našemu
městu pořádně pustit žilou. Dodnes zůstává
nezodpovězená otázka, jak vůči Holešovu fungovala pruská výzvědná služba - zachovala se
veduta Holešova z doby těsně před pruským
vpádem, na které jsou očíslovány a popsány
jednotlivé významné budovy a body ve městě,
a někteří historikové se domnívají, že se jedná
o špionážní „snímek“ města, který měl sloužit
pruským útočníkům.
Karel Bartošek

Krajská hotovost za sedmileté války.
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3D vyučování v 1. Základní škole Holešov
V naší škole se snažíme o pestré vyučování ve všech předmětech. Poměrně důležitou
roli mezi předměty hraje také přírodopis, a proto
bych se chtěl zmínit o několika akcích, které se
v rámci tohoto předmětu uskutečnily.
Začali jsme již v říjnu tradiční interaktivní
besedou se včelařem Michalem Říhou, který
žákům 7. tříd prezentoval způsob života včel,
jejich význam pro rostliny i pro člověka. Žáci si
mohli prohlédnout a popřípadě také vyzkoušet
různé pomůcky potřebné k včelaření a získávání medu, vosku apod. Děvčata a chlapci se
obraceli se svými dotazy v průběhu celé hodiny
na pana Říhu, takže beseda měla spád a věřím,
že si žáci hodně zapamatovali.
V měsíci dubnu pořádáme ke Dni Země
pro 6. ročník exkurzi do zoo Lešná, kde je

vždy k vidění mnoho zajímavých zvířat a klade se důraz
na chráněné a ohrožené druhy.
Naši průvodci ze zoo mají vždy
připravený výukový program
s mnoha zajímavými tématy
a naši žáci se zase rádi pochlubí svými znalostmi. Letos se
naše škola připojila k projektu
zoo Lešná - sběru použitých
mobilních telefonů, který slouží na podporu ochrany gorily
nížinné v Africe. Tento druh
goril je ohrožen těžbou tantalu
potřebného k výrobě právě zmiňované elektrotechniky.
Třídy sedmého ročníku
zase absolvovaly počátkem
května výuku
u rybníka Bezedník poblíž Lukova. Žáci byli rozděleni do
čtyř „vědeckých skupin“- geologové, hydrologové, botanici
a zoologové. Tyto týmy si rozebraly pomůcky jako například
síťky, zkumavky a další. Radost
z vlastnoručně nasbíraných živočichů či jejich částí byla nelíčená a pracovní listy se rychle
plnily správnými odpověďmi.
Na vlastní oči viděli a zjistili
mnoho zajímavého o přírodě
našeho okolí.
Zatím poslední terénní činnost, které se naši žáci zúčastnili, byla pomoc při čištění řeky

Rusavy, kterou organizovali holešovští hasiči.
Přestože tato akce probíhala v sobotu a počasí
zrovna nepřálo, z naší školy se zúčastnili žáci
od třetích až po deváté třídy, aby zbavili Rusavu
nepatřičných předmětů. Děti tato činnost velmi
baví a uvědomují si, že je pro čistotu přírody
nutné něco dělat. Často se ale diví a nechápou, proč jsou ještě takoví lidé, kteří místo do
sběrného dvora anebo do kontejneru na tříděný
odpad raději vyhodí pet lahve a jiné plastové
obaly, pneumatiky a kovové věci do potoků
a řek, kam přece vůbec nepatří.
V 1. ZŠ se snažíme poznáváním přímo
v terénu motivovat žáky, protože víme, že si
tak hodně zapamatují a využijí znalostí při
teoretické výuce.
Mgr. Ivo Halabala, 1. ZŠ Holešov

Kraj vína a sýrů aneb Studenti holešovského gymnázia ve Francii
Gymnázium L. Jaroše Holešov pořádá
každoročně poznávací a jazykové zájezdy
do různých zemí Evropy. Na rok 2012 připadla
jedna z těch nejkrásnějších, Francie.
Všemi dlouho očekávaný odjezd byl naplánován dlouho předem na podvečer v úterý
10. 4. Sešli jsme se všichni - 45 studentů a naši
učitelé a zároveň průvodci PaedDr. M. Růžička
a Mgr. J. Urban. Noční přejezd byl plný očekávání a napětím jsme sotva zamhouřili oko.
Naší první zastávkou na území Francie byl
Strasbourg, nádherné město a sídlo Evropského parlamentu. Po velmi zajímavé prohlídce
města následoval první nocleh v hotelu F1.
Druhý den jsme se přesunuli z Alsaska do malebného Franche-Comté s centrem ve městě Besancon. Odtud jsme podnikali vyjížďky
do úchvatných okolních měst a vesniček.
Celé okolí je poseto pastvinami, na kterých
se pase nepřeberné množství dobytka a ovcí.
To z jejich mléka se vyrábí tak proslavené sýry
s jedinečnou chutí, které nikde jinde na světě
nenajdete. Stačí zastavit v jakémkoliv sídle
a hned na vás dýchne atmosféra venkova.
V místních obchůdcích a putykách najdete
takový výběr těchto pochoutek, že z toho až
zrak přechází! Jeden sýr na každý den v roce
a přece je všechny za rok nestihnete ochutnat.
Avšak nejkrásnější zastávka byla v pohoří
vápencového původu nesoucí název Jura.
Zde se řeka zarývá do skal a tvoří obrovské,
nádherné kaskády. Všude kolem rostou až
pohádkově vyhlížející stromy obalené lišejníkem a směle zápasící o prostor k životu. V této
drsné nehostinnosti však spočívá nesmírná
krása této krajiny. Západní část Francie jsme
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opustili po dvou dnech, načež jsme se přesunuli do samotné Paříže. Počasí se umoudřilo,
nálada pozvedla a plni nového elánu jsme
stanuli na okraji velkoměsta.
Paříž! Nic z toho, co mohu napsat, nemůže dostatečně vystihnout krásu této královny
evropských metropolí. Úchvatná architektura
všech evropských slohů minulých století, skvějící se prakticky na všech významných budovách,
zkrášlených nejslavnějšími mistry sochaři a malíři, doplněná o skvosty z Egypta a jiných exotických zemí, přivezených v dobách kolonizace, se
snoubí s moderním centrem ve čtvrti La Défense, kde byly postaveny velkolepé mrakodrapy
ve futuristickém stylu. Tomu všemu však vládne
ze své obrovské výšky Eiffelova věž, své doby
tak zatracovaná, dnes však všemi milovaná
dominanta Paříže. Z jejího vrcholu můžete
vidět všechen ten uspěchaný ruch pod sebou
mezi bílými zdmi domů. Na hlavních třídách, ba
i v každé boční uličce najdete až neskutečné
množství obchodů plných zboží všeho druhu,
od oblečení po vyhlášená vína značek jako
Bordeaux, či Chardonnay. Dva dny, které jsme
zde strávili, byly příliš krátké, aby uspokojily naši
touhu po poznání, a tak jsme s těžkým srdcem
opouštěli srdce Francie, doufaje v brzký návrat
do této překrásné země.
Plni zážitků a dobré nálady, se zastávkou
v aquaparku v německém městě Amberg,
přijeli jsme k večeru 27. 4. zpět do Holešova.
Zájezd skončil, ale vzpomínky nám zůstanou.
A nejen ty, zůstanou nám přece stovky fotografií! Jsem rád, že nám škola dává možnost
zájezdů do různých evropských zemí, neboť
každá z nich je něčím zajímavá, a tím, že je

poznáváme, získáváme ohromné množství
originálních nezapomenutelných a neopakovatelných zážitků.
Miloslav Macůrek, třída sexta
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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 7.30 - 18.00
Spontánní aktivity (kulečník, stolní fotbálek,
stolní tenis, trampolína, ICM): pondělí - pátek
14.00 - 18.00
PROVOZ TYMY O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek 8.00 - 14.00
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína,
nájem tělocvičny:
- objednávky na tělocvičnu lze využít dle předchozí telefonní domluvy minimálně den předem,
objednávky v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28,
734 358 563
ZVEME VÁS
14. 6. VERNISÁŽ MLADÝCH KERAMIKŮ - od
16.00 v SVČ - TYMY, prodejní výstava výrobků
dětí z kroužku
17. 6. TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU od 13.00, přihlášky do 15.6.
17. 6. ŠTĚSTÍ KVĚTY FIALOVÉ - večerní pořad - od 19.00 ve společenském sále
TYMY - povídání herecké legendy s kolegou a osobním přítelem, hercem Slováckého
divadla, panem Josefem Kubáníkem. Paní
Květa vzpomíná na svůj bohatý život, slavné
kolegy, natáčení dnes již legendárních filmů
a má v zásobě také plno úsměvných a originálních rad do života. V průběhu celého večera
mají také prostor pro otázky diváci, knihy paní Květy
k prodeji, na závěr proběhne
autogramiáda a pro zájemce fotografování. Vstupenky v předprodeji v kanceláři
SVČ - TYMY. Cena: 180,19. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST - od 17.00 - pro členy
zájmových kroužků TYMY
- odpolední setkání dětí
a rodičů
28. 6. HURÁ, PRÁZDNINY!!!
- od 16.00 na zahradě TYMY
-  hry, soutěže, skákací hrad
29. 6. CENTRUM PREVENTIVNÍ MEDICÍNY - PROMEDICAL - možnost   vyšetření
od 9.00 do cca 20.00, informace a přihlášky předem
v TYMY
29. 6. DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ - přijďte ukázat své vysvědčení, čeká vás odměna

PŘIPRAVUJEME
6. 7. ARCHA CUP - od 13.00 do 17.00 - skákací hrad, hry pro děti při tradičním fotbalovém
turnaji
7. 7. DRÁSAL - doprovodný program pro děti
při tradičním cyklistickém závodu
2. 9. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - od 15.00
na zámku, hry, soutěže, skákací hrad
3. - 7. 9. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 - prohlídka prostor
a kluboven, zápis do kroužků a kurzů
VANIČKOVÁNÍ - OS ČČK nabízí plavání dětí
od 6 týdnů do 1 roku
Kde: Středisko volného času - TYMY, Sokolská 70
Kontakt: OS ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646,
tel.: 777 627 440, mail: plavani-cck@seznam.cz
FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI - NÁBOR
zveme všechny kluky rok narození 2006 a 2007
do fotbalových benjamínků - zápis v září
POZOR! NABÍZÍME NOVÉ TÁBORY:
SPORTOVNÍ TÁBOR - 16. 7. - 20. 7. - příměstský tábor pro všechny kluky a holky, ukázky
sportovních odvětví, pohybové hry a soutěže
FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI - 20. 8. - 24. 8. příměstský tábor pro nejmenší fotbalisty, kteří
chtějí strávit týden plný fotbalových i dalších

pohybových a sportovních her. Zajištěn oběd
a pitný režim na celý den. Cena: 1090,- Kč,
vedoucí - Jakub Hřib
JUMPING TRAMPOLÍNKY - od 12. 7. - každý
čtvrtek od 18.00, cena: 80,- , počet trampolínek
omezený
KULTURA - SLOVÁCKÉ DIVADLO - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
JEDEN A DVĚ JE ŠEST a OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ - Termín bude upřesněn, už nyní si
můžete rezervovat vstupenky v kanceláři TYMY.
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA
ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 BUDE KONCEM
ČERVNA NA STRÁNKÁCH TYMY. O PRÁZDNINÁCH SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY - www.
tymycentrum.cz (těšíme se na vaše pozdravy
z prázdnin - pohled nebo mail - uděláme si
pěknou nástěnku!)
Prvního června bylo TYMY plné dětí
V pátek 1. 6. slavily všechny děti svůj svátek.
SVČ - TYMY připravilo na tento den pro děti
zajímavý a pestrý program už od rána. Dopoledne k nám přijely děti ze Zlína z Mateřské
školy Kúty, pro které jsme připravili program
plný her, soutěží, tanečků a také pohádku
formou pantomimy. Odpoledne se konal zábavný program, děti zde měly
připraveny různé úkoly, soutěže a nechyběl také skákací
hrad. Mezinárodní den dětí se
v TYMY vydařil, všem dětem
přejeme spoustu dalších akcí.
Děkuji všem, kteří se na přípravě programu podíleli.
Jarmila Vaclachová
Děkujeme všem externím
pracovníkům, vedoucím
kroužků, rodičům a sponzorům za dosavadní spolupráci
a přejeme krásné prázdniny
plné zážitků.
Pracovníci SVČ - TYMY
Nabízíme pronájem jídelny a
kuchyňky na rodinné oslavy,
schůze apod. - cena pronájmu: jídelna: 60,-/hod., kuchyňka: 60,-/hod.

Středisko volného času TYMY připravuje
Pátek 29. června 2012
Centrum preventivní medicíny PROMEDICAL
- v prostorách TYMY
(možnost vyšetření, EKG - mini, objemově kompresní oscilometr,
AMP - neinvazivní analyzátor krve, MEIK - elektroimpedanční mamograf,
více info na www.promedical.cz,
nutno předem objednat - tel. 573 396 928
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Knižní novinky aneb Naše tipy na vaši dovolenou
Richard Sacher: První láska
Zpěvák, astrolog, ale také novinář a spisovatel Richard Sacher,
blízký přítel a kolega spisovatelky
Simony Monyové, tragicky zesnulé
v srpnu roku 2011, o své prozatím
poslední knize říká: „Její název
vymyslela Simona, která mě už
v červnu roku 2010 potěšila nečekanou nabídkou ke společnému
vydání publikace na téma první
láska. Náš záměr jsme ale bohužel nestihli zrealizovat.“ Teprve
na podzim roku 2011 se Richard
Sacher rozhodl knížku napsat sám
a věnovat ji památce své přítelkyně. Lehkým perem vykreslil fiktivní příběh mladého muže, jenž se
krátce po rozchodu se svou láskou
seznámí s inteligentní, atraktivní,
avšak poněkud tajemnou spisovatelkou. Jejich původně pracovní
vztah brzy dostane zcela jiný rozměr. Otevřeně a bez zábran přitom
nahlédne do života dnešních dvacátníků a třicátníků…
Knihu vydalo nakladatelství
Brána.

Rjú Murakami: Piercing
Provokativní bestsellery Rjú
Murakamiho ukazují japonskou
společnost obnaženou až na samou dřeň, se všemi zápornými
jevy tokijského „pekla“. V psychologickém thrilleru Piercing (1994)
se hrdina rozhodne zavraždit v hotelovém pokoji prostitutku, aby se
zbavil nutkání ubodat svou čtyřměsíční dceru. Netuší však, že zvolená oběť trpí depresemi a hodlá
spáchat sebevraždu. Mezi oběma
schizofreniky začíná bizarní hra
na kočku a na myš, aniž je zřejmé,
kdo je vlastně kočka a kdo myš.
Kniha se pohybuje na samé hraně
mezi tragédií a černou komedií,
nechybí v ní napětí, sex, násilí ani
módní nihilismus.
Kniha, kterou do češtiny přeložil Jan Levora, vyšla v nakladatelství ARGO.

Naše noviny do každé rodiny!
Akce ZUŠ F. X. Richtera Holešov
v červnu
• Čtvrtek 14. června od 16 hod.

Bubenická show

- zámecký park, vstup volný, více info na www.bubenici.freepage.cz
• Čtvrtek 14. června od 19 hod.

10. muzikálový večer

(zpívají starší žáci pěveckého odd.)
- zámecký New Drive Club
• Sobota 16. června od 17.30 hod.

Taneční představení Studánka Rubína

(účinkují žáci tanečního odd. A akordeonové třídy) - kino Svět
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Richard Pachman: Notre Dame
Volné pokračování historického románu Richarda Pachmana
Útes představuje příběhy členů
francouzské šlechtické rodiny de
Navarre ve 2. polovině 16. století.
Poutavé propojení románu historického, dobrodružného, filosofického a romantického nás zavádí do
středověké Francie, Španělska,
Egypta, Indie, Čech a Anglie. V příbězích Piera a Francise de Navarre
se setkáváme s anglickou královnou Alžbětou Velikou, význačným
francouzským králem Jindřichem
IV. Navarrským, s alchymisty
Johnem Dee a Edwardem Kelly
a mnoha dalšími.
Vydává nakladatelství Knihovnice.cz a jde v pořadí už
o čtvrtou knihu skladatele a zpěváka Richarda Pachmana.
Současně vychází i nové
Pachmanovo CD s hudbou, která
koresponduje s dějem románu.
Obsahuje česky, francouzsky, latinsky a anglicky zpívané skladby
stejně jako orchestrální melodie
v podání Richarda Pachmana, Dity
Vích Hořínkové, houslisty Vladimíra Kirikova, flétnisty Tomáše
Johančíka, perkusionisty Tomáše
Reindla, Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra a dalších.
Kromě autorských skladeb R.
Pachmana inspirovaných dějem
románu a především renesanční

CASTELLUM
HOLEŠOV
zve na zájezd
do Českého
Krumlova
Bude to v pořadí již čtvrtý výlet
za památkami naší
vlasti.
Vyjíždí se v sobotu 8. září a veškeré podrobnosti
včetně přihlášky - vzhledem
k tomu, že nám
informace přišly
až po uzávěrce - přineseme
v příštím vydání
Holešovska.
Prozatím je jasné,
že cena za zájezd bude 500 Kč
za osobu.
V ceně není zahrnuto vstupné
do památkových
objektů. Více info
tedy až příště.

Franciií a Anglií obsahuje rovněž
dotek 16. a 17. století prostřednictvím zhudebněného textu Williama
Shakespeara, skladby Claudina de
Sermisyho i dvou písní z pera anglického krále Jindřicha VIII. Tudora.
Již 28. CD Richarda Pachmana od
června k dostání na www.richardpachman.cz a na www.pachman.
cz v sekci Obchod.
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Holešovští gymnazisté na Vltavě aneb Odvážným štěstí přeje
V neděli 27. května se jen
ti nejodvážnější žáci z našeho
gymnázia vydali na vodácký kurz
na řeku Vltavu pod vedením zkušeného důstojnického sboru našich
učitelů M. Růžičky, J. Pohanky, T.
Kačora a J. Koláčka. Naše putování začínalo ve Vyšším Brodě, kde
na nás čekal sympatický instruktor
Radek z cestovní kanceláře Ingetour, která nám zapůjčila lodě
a ostatní potřebné vybavení. Hned
po krátké instruktáži nás čekala
první plavba a s ní i první jezy.
Po zdolání počátečních kilometrů jsme zakotvili v prvním kempu
a někteří si vyzkoušeli, co to znamená bojovat se stanem :)
Přestože nám každý den
spadlo aspoň pár kapek, dobrá
nálada nás neopustila a cákání
po ostatních a převracení lodí nás
nepřestávalo bavit. V praxi jsme si

vyzkoušeli pravidlo, že co se suší
na lodi, už nikdy neuschne, neboť
se to dřív nebo později utopí.
V úterý jsme navštívili jedno z našich nejkrásnějších měst
Český Krumlov, kde jsme doplnili
zásoby jídla a nakoupili suvenýry
na památku.
Po zbytek kurzu jsme pokračovali v naší občas trošku deštivé plavbě s vidinou teplé sprchy
na konci dne. Blížil se poslední
den a s ním i nejdelší část našeho
putování. Když jsme se probudili
do slunnečného rána, začali jsme
se těšit, že se aspoň trošku opálíme, jenže počasí mělo jiné úmysly a
v půlce cesty jsme pořádně zmokli.
Úsměv na tváři nám ihned
poté vykouzlily skvělé placky,
na které jsme se cestou zastavili, abychom aspoň trošku uschli
a počkali, než přejde ten největší

liják. Poté, co jsme dojeli do cílového města Boršov, nás čekal
křest nováčků a závěrečný pokřik.
Pak už následoval jen rychlý útěk

do autobusu, abychom se schovali
před další bouřkou, a odjezd domů.
Jana Kolenčíková,
Jan Krejsa- třída sexta

PROVOZ TYMY
O PRÁZDNINÁCH
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí - pátek
8.00 - 14.00 hod.
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis,
trampolína, nájem tělocvičny:
- objednávky na tělocvičnu lze využít dle
předchozí telefonnické domluvy minimálně den předem, objednávky v kanceláři
či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

TYMY uspořádalo sportovní olympiádu mateřských škol
V úterý 5. 6. proběhla v tělocvičně SVČ TYMY sportovní olympiáda pro děti z holešovských mateřských škol. Všechny malé sportovce
přivítala ředitelka střediska SVČ Jarmila Vaclachová a zástupci vedení
města - místostarostové pan Rudolf Seifert a Jaroslav Chmelař. Sám
Zeus se svojí družinou přinesl olympijský oheň, následovalo vztyčení
vlajky a slib rozhodčích a sportovců. Po tomto slavnostním ceremoniálu
nastalo pravé sportovní klání. Děti soutěžily v osmi sportovních disciplínách. Mezi ně patřil běh, trojskok, hod na cíl, překážkový běh, střelba
na bránu a také disciplína na motoriku.
Vyvrcholením bylo přetahování lanem, které nakonec vyhrála MŠ
Masarykova. Za své skvělé výkony obdrželi při závěrečném slavnostním
nástupu malí sportovci medaile, pamětní listy a sladkou odměnu. Největší odměnou pro všechny děti byly skvělé zážitky, které si z olympiády
odnesly.
Celé dopoledne se neslo v duchu hesla Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se! Velké poděkování patří všem, kteří se na této sportovní akci
podíleli, největší dík patří rozhodčím - studentům kvinty z holešovského
gymnázia pod vedením pana učitele Ivo Janečky.
Olga Pešková, SVČ TYMY

Mezinárodní úspěch žáků holešovské ZUŠ
Na jubilejním 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012 mezinárodní odborná porota posuzovala více než 2064 prací od dětí z 67 zemí světa a udělila přes
1400 ocenění. Děti ze 413 českých škol zaslaly 6336 prací a získaly 531 ocenění včetně
104 medailí, z toho 67 samostatných a 37 školám za kolekce. Žáci Karolína Černochová
a Eduard Chudárek (na snímcích) z naší ZUŠ F. X. Richtera získali v této obrovské konkurenci nejvyšší ocenění - medaili Lidická růže. Škola zároveň získala medaili za kolekci malby
za práce Martina Kováře a Jany Polepilové.
Děkujeme oceněným žákům za reprezentaci naší školy i města.
Karel Jakóbek
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Holešovské děti v pohybu v městském finále 2012
Hýbejte se - je to zdravé
a zábavné - motto pohybového
programu Holešovské děti v pohybu znělo celé dopoledne 29. května 2012 v hale 1. Základní školy
Holešov při městském finále. Již
třetím rokem cvičí děti z prvních
tříd holešovských základních škol
a z předškolních tříd holešovských
mateřských škol v rámci tohoto
projektu a finále představuje vrchol
jejich celoročního snažení.
Proč program vznikl? Generace dnešních dětí vyrůstá v úplně
jiných podmínkách než jejich rodiče
a svůj volný čas tráví dnešní děti
rovněž odlišným způsobem. Hodin
školní tělesné výchovy je zoufale
málo a pohybový deficit je nutno
doplňovat v mimoškolních aktivitách. Vytratil se však spontánní
pohyb v kolektivu kamarádů, děti
tráví svůj volný čas většinou doma
a jeho hlavní náplní je pasivní vysedávání u počítače či práce s jinými

Foto Jana Zapletalová. Více fotografií na www.holesov.cz
čících dětí,  kteří  zkoušeli zdolávat
překážkové dráhy za pomoci rodičů
či kamarádů.
Holešovské děti v pohybu opět
dokázaly svou životaschopnost
a za to patří poděkování všem, kdož
se na tomto projektu podíleli a podílejí: Zlínskému kraji v čele s panem
hejtmanem, městu Holešov a jeho
představitelům, Zdeňku Grygerovi
a Mgr. Aleně Grygerové - osobnosti
města Holešova za rok 2010, všem
ředitelkám a učitelkám ze zúčastněných škol. Děkuji rovněž pořa-

technologickými výdobytky dnešní
doby. Na špatné kondici dnešní
mládeže má podíl i vymizení plácků
a prostorů pro organizované i neorganizované sportování - dnes
najdeme mezi městskými domy
parkoviště, pozemky soukromých
firem, sklady či markety - ale místa pro neorganizovaný pohyb dětí
chybí. Přitom pohybová aktivnost
a zdravý způsob života budou zřejmě jedny z rozhodujících podmínek
života dalších generací.
Holešovské děti v pohybu se
snaží na tuto neutěšenou situaci reagovat svým pojetím, náplní
i výběrem cvičenců - každoročně
jsou oslovovány děti předškolního
a raně školního věku, pro které
jsou připravovány takové fyzické
aktivity, jež zvládnou všechny bez
ohledu na zdatnost, tělesný vývoj
či zdravotní handicapy. I ve školním
roce 2011/12 probíhalo od podzimu cvičení na jednotlivých školách
a do programu byly zařazovány
nové pomůcky či cvičení - to vše
ve spolupráci s žáky Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, kteří vystupují
v roli cvičitelů i starších kamarádů.
O významu celého programu svědčí záštita hejtmana
Zlínského kraje MVDr. Stanisla-
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va Mišáka nad tímto projektem
včetně finančního příspěvku
ZK a finanční podpora města
Holešova.
260 dětí se v úterním dopoledni sešlo ve sportovní hale
1. ZŠ, aby se společně pobavily
při rozmanitých pohybových aktivitách. Při zahájení akce se sešla
řada holešovských osobností - promluvili zde patron celého projektu
poslanec PSP ČR Josef Smýkal,
starosta města Holešov PaedDr.
Zdeněk Janalík či vynikající sportovec, holešovský rodák a reprezentant ČR v kopané Zdeněk Grygera;
přítomny byly rovněž paní ředitelky
všech holešovských mateřských
a základních škol, pedagogický
doprovod a řada rodičů a fanoušků
celého programu. Všichni žáčci
si společně s Tadeášem Hozou,
žákem gymnázia, zazpívali hymnu
Holešovských dětí v pohybu a dali
se do cvičení.
Pro děti byla přichystána 4
stanoviště s různými aktivitami
a celý program byl opět doplněn     
o vystoupení Standy Hložka, který dokázal roztancovat všechny
přítomné děti i jejich doprovod.
Spontánnost celého dopoledne
doplňovali mladší sourozenci cvi-

datelskému týmu žáků z místního
gymnázia, vedení 1. ZŠ Holešov
v čele s Mgr. Jarmilou Růžičkovou a Mgr. Jarmilou Hanáčkovou
za zabezpečení průběhu finálového dopoledne, Daliboru Šmakalovi
za ozvučení akce a skvělému Standovi Hložkovi za výbornou hudební
kulisu.
Hýbejme se - sami i se svými
dětmi - a bavme se při tom!
Mgr. Svatava Ságnerová
koordinátorka programu

Drezura koní opět v Holešově
Koně a koňská klání do Holešova patří a mají zde bohatou historii.
Důkazem ostatně je i první evropské
klopené závodiště, jež se nachází
v holešovské zámecké oboře. Kousek opodál - na louce u zámecké
hájenky - také proběhne další ročník
drezurních závodů O pohár starosty

města Holešova. Milovníci koní se
budou moci opět setkat 24. června
(změna termínu z 30. 6.) s předními
jezdci a koňmi ze „Zlínské oblasti“, tj.
Středomoravské jezdecké ligy. Bude
se rozhodně na co dívat. Občerstvení a zázemí je zajištěno.
R. Seifert

Pozvánka na závody v drezuře koní

O pohár starosty města Holešova
Neděle 24. června 2012 od 9 hodin
Zámecká zahrada - louka u hájenky
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19. ročník Bikemaratonu Drásal České spořitelny pojede už 7. července
Rok utekl jako voda a další
ročník závodu horských kol Zlínského kraje Drásal se rychle blíží. Tentokrát se nebudou oproti loňskému
ročníku konat žádné velké změny.
Trasy zůstanou stejné, pokud nedojde k nějakým nepředvídaným
událostem. Chtěli bychom však připomenout základní data a termíny,
protože v některých médiích nebyly
zcela přesné informace.
Na všechny trasy je možné
se přihlásit předem na stránkách
www.kolopro.cz s termínem 2. 7.
2012. Potom je jako vždy možné se přihlásit na trasu „Dlóhého
Drásala“, nejpozději v pátek 6.
7. od 14.00 do 22.00 s tím, že
všechny prezentace budou tentokrát v zámecké zahradě (ne v kině
Svět). Pro trasu „Krátkého Drásala“, závod Kadetů a Fitness jízdu
(ta nahradila Open jízdu) je možné
se přihlásit ještě i v sobotu 7. 7.
od 8.00 do 11.00 hodin. Na závody

Start loňského ročníku Krátkého Drásala.
Foto František Sovadina

dětí Junior Trophy „Malé Drásal“
je možné se přihlásit nejpozději
30 minut před startem příslušné
kategorie (časy od 9.10 do 11.20).
Podrobný program včetně
předpokládaných časů všech kategorií bude vložen do příštího vydání
Holešovska. Dozvíte se aktuální
informace a údaje například o předpokládané účasti, časech dojezdu
vítězů do cíle a další zajímavosti.
K Drásalovi patří samozřejmě i
bohatý doprovodný program. I tentokrát se zaměříme na revivalové
kapely: od 20.30 to bude po čtyřech
letech opět Rolling Stones Revival
Band Brno a potom AC/DC Revival. Vstup je jako vždy zdarma.
Ještě připomeneme krátce
rok 2010, kdy padly dosud platné rekordy: na trase 115 km měl
Jan Jobánek čas 4:41:34 a na trase 53 km Stanislav Hejduk čas
2:05:58.
J. O.

Házenkáři vyhráli soutěž, do první ligy však nepostoupili
Velkým úspěchem holešovské házené pod
vedením předsedy oddílu Mgr. Libora Krejčího  
skončil ročník 2011-2012 - II. liga sever. Ze 22
utkání  holešovský tým 17x zvítězil,  1x remizoval
a pouze 4 utkání prohrál. Se ziskem 35 bodů
se umístil v tabulce na 1. místě o lepší skóre
682:556. Na druhém místě se stejným počtem
bodů skončilo družstvo TJ STM Olomouc.  Podle
soutěžního řádu Českého svazu házené má nárok
na postup do I. ligy při rovnosti bodů družstvo
s lepším výsledkem ze vzájemných utkání a tím
bylo družstvo TJ STM Olomouc.  TJ Holešov by
ale stejně z finančních důvodů nemohla postoupit,
poněvadž na I. ligu je zapotřebí podstatně více
finančních prostředků a ty oddíl bez pořádného
sponzora a města Holešova není schopen zajistit.
Opět se opakuje problém z roku 1998, kdy TJ
Holešov také vyhrála II. ligu a z finančních důvodů
nepostoupila. V každém případě se jedná o velký
úspěch celého oddílu, který se umístil před takovými družstvy, jako je TJ STM Olomouc a zejména
ambiciózní TJ Fatra Napajedla, která se ziskem
32 bodů skončila na třetím místě.

Konečná tabulka druhé ligy

1. Holešov

22 682 : 556 35

2. Olomouc
22
3. Napajedla
22
4. Ostrava
22
5. Zubří B
22
6. Vsetín
22
7. MHK Karviná 22
8. Polanka
22
9. Trnávka
21
10. Přerov "B"
21
11. L.Zubří
22
12. Rožnov p/R 22

591 : 533
639 : 550
604 : 549
634 : 585
618 : 623
540 : 559
585 : 576
484 : 556
507 : 600
515 : 590
524 : 646

35
32
29
25
22
21
17
16
14
8
8

Sestava týmu
Družstvo hrálo v této sezóně pod vedením
trenérů Romana Pavlase a Josefa Votavy. Na hřiště nastupovalo 22 hráčů: brankáři Luňák Zdeněk,
počet utkání 21/vstřelené góly 3, a Rypka Dušan
9/1, v poli nastupovali Plšek Robert  20/182, Balůsek Tomáš 20/141, Zetík Petr 22/113, Konůpka
Petr 19/47, Novák David 19/42, Kasaj Michal
18/40, Bábek Pavel 21/33, Kachtík Radovan 11/23,
Lefan Jiří 5/21, Procházka Tomáš 14/11, Titkov
Alexej 19/7, Růžička Tomáš 6/5, Ustohal Lukáš
9/4, Uruba Tomáš 3/3, Kozelský Jan 3/3, Pavlas
Roman 1/3, Čepica Jiří 4/0, Gahura Petr 3/0, Koplík
Jan 1/0 a Votava Josef 1/0. Je pravda, že zhruba
7 hráčů se zapojilo do soutěže pouze v začátku
soutěže a pak z různých osobních či rodinných
důvodů činnost pro tuto sezónu ukončili.
Střelecky se v této sezóně dařilo zejména
Plškovi, který se stal se 182 brankami nejlepším
střelcem II. ligy. Současně tento hráč při hostování
v extraligovém Sokolu Přerov vsítil 169 branek
a v extraligové celostátní soutěži se umístil na 4. místě mezi střelci. Dále z holešovského družstva ještě
hostoval v TJ Zlín Zetík a v I. lize nastřílel 33 branek.
Začnou trénovat i žáci
Výbor oddílu házené zajistil po 3leté přestávce kvalifikovaného trenéra mládeže, bývalého
brankáře oddílu Vladimíra Běčáka. Současně
zajistil výběrové řízení pro mladší žáky. Přihlásilo
se asi 14 chlapců, což je na Holešov velký úspěch.
Oddíl zajišťuje možnosti trénování ve sportovní
hale ve středu a v pátek od 17 do 18.30 hodin.
Venkovní hřiště oddíl daroval městu Holešov. Tréninky budou zajištěny od měsíce srpna ve sportovní hale I. ZŠ a kdo by měl zájem, aby jeho dítě
sportovalo, může se v těchto termínech dostavit
a dohodnout případnou registraci za oddíl házené.
Nejvíce samozřejmě trápí výbor oddílu nedostatek finančních prostředků a klesající zájem
případných sponzorů. Oddíl se snaží vlastními
prostředky zajišťovat finance, a to pronájmem
vinárny na házené a provozem ubytovny, která má
zhruba 15 lůžek. Stávajícím sponzorům, včetně
města Holešova, patří od oddílu velké poděkování.
Děkujeme také za přízeň věrným fanouškům, kteří
pravidelně naše utkání navštěvují.
Věříme, že nás i nadále podpoří město Holešov a jsme přesvědčeni, že tento tradiční sport
se v Holešově neztratí, a to i díky tomu, že byla
opět zahájena činnost.		
(rj)
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Úspěšný trenér mladých fotbalistů Ladislav Linda říká:
Za největší úspěch považuji, že se ke mně hlásí ti, které jsem trénoval
vojně v Holešově jsem se dostal také ke skákání
s padákem.“     
Pamatujete si ještě, kdy jste poprvé
vstoupil na fotbalové hřiště?
„Na fotbalové hřiště jsem poprvé vstoupil,
když jsem začal chodit.   Můj otec byl aktivní
fotbalista, takže bylo přirozené, že jsem šel
v jeho šlépějích.“
V jaké soutěži jste hrával jako aktivní
hráč?
„Za žáky a dorost jsem hrával za Dynamo
Praha, nyní je to Slavia Praha. Za muže pak za
Slavoj Hloubětín.“

Na první setkání s Ladislavem Lindou nelze
zapomenout. Vrylo se mi velmi intenzivně do
celého těla. Zhruba před dvaceti lety jsme spolu
šli společně holešovskou padesátku. Tedy pouze
její první část. Až na Troják jsem s tímto vytrvalým
turistou držel krok. Pan Linda pak dorazil do cíle
v Žopích mezi prvními. Já se ploužil z Lysiny už
za soumraku za ukrutných bolestí nohou a do
autobusu, kterým jsem jel zpět do Holešova, mi
museli pomáhat.
Uspěl jste především jako výborný fotbalový trenér. Přesto, jak jsem mohl poznat
osobně, jste se věnoval více sportovním
aktivitám.
„Skutečně jsem se věnoval velmi aktivně
turistice, absolvoval jsem například sto jedna
100kilometrových pochodů. Hodně času jsem
věnoval cyklistice, pravidelně jsem jezdil cyklomaratony, samozřejmě také holešovského
Drásala. V mládí jsem hrál navíc za školu volejbal a košíkovou a za dorostence hokej. Ale na

• Ladislav Linda se narodil v Mělníku.
• V letech 1961 až 1963 absolvoval vojnu
u 7. výsadkového pluku zvláštního určení v Holešově.
• V roce 1964 se oženil. Má tři děti.
• Pracoval jako strojní zámečník.
Jaké pohnutky vás vedly k tomu, že jste
se stal trenérem?
„Bylo to vcelku prosté. Na podzim roku 1969
jsem si šel se svým synem zakopat na hřiště ve
Všetulích.  Laďa Navrátil mě tam tehdy požádal,
abych mu pomohl se žáky, a tak vlastně začala
moje trenérská kariéra.“
Mezi vašimi odchovanci je řada výborných fotbalistů. K nejslavnějším patří bývalý
hráč české reprezentace Zdeněk Grygera.
Hlásí se k vám tito hráči i po letech?
„Jsem rád, že se tito mí odchovanci ke mně
skutečně hlásí. Mám z toho radost a myslím, že
s většinou z nich jsme dobří přátelé. Někdy mi však
dělalo problém je vůbec poznat, protože se od mládí přece jen trochu změnili. Navíc mi tito mí bývalí
odchovanci často přivedou na trénink svoje děti.“

Ladislav Linda obdržel v květnu u příležitosti životního jubilea nejvyšší ocenění města - Velkou pečeť města Holešova. Již přes 40 let trénuje mladší holešovské žáky. Je
dlouholetým trenérem fotbalistů mladších holešovských žáků. Mezi jeho odchovance
patří i světoznámý fotbalista Zdeněk Grygera. Za svou práci obdržel mnoho významných
ocenění. V roce 2010 se stal např. laureátem ceny JUDr. Václava Jíry za celoživotní
zásluhy o rozvoj fotbalu a začátkem roku 2012 mu Fotbalová asociace České republiky
udělila titul trenér žáků 2011 za zásluhy o rozvoj žákovského fotbalu.

V čem se dnešní vaši svěřenci liší od
těch, které jste vychovával řekněme před
čtyřiceti lety?
„Myslím, že se dnešní svěřenci moc neliší
od těch před čtyřiceti lety. Mají stejně rádi fotbal
a také rádi vyhrávají. Je však důležité, aby je
v této aktivitě podporovali rodiče.“
Co považujete za svůj největší úspěch
v trenérské kariéře?
„Největší úspěch v trenérské kariéře? To je
docela těžká otázka. Nejvíc asi pro mě znamená
skutečnost, že se ke mně hlásí ti, které jsem
trénoval.“
Co naopak považujete za svoji největší
prohru?
„I to je složitá otázka. Pokud máte vynikající
ročník, který všechno vyhrává – to se trénuje
nádherně. Potom ale přijde další ročník, kde tolik
výborných fotbalistů není a to je potom složité je
motivovat, aby je to bavilo. Na nějakou výraznou
prohru si ale nevzpomenu.“
Jaké máte sportovní plány do budoucna?
„To naopak není nic složitého. Chtěl bych
trénovat fotbalovou mládež Holešova, dokud to
půjde. Uvidíme.“
Za rozhovor poděkoval František Sovadina

Ladislav Linda pravidelně organizuje turnaj
mladších žáků O pohár starosty města
Holešova.

Plavecká naděje postoupila
na mistrovství republiky
Zlín, Žopy (pp) - Jarní přebor v plavání
Zlínského a Olomouckého kraje pro rok 2012 se
konal 19. května ve Zlíně.  Mezi závodníky byl
i Marcel Pospíšil ze Žop u Holešova. Plaval zde
čtyři disciplíny a ve všech skončil na bronzové
pozici. Nominoval se tak na Mistrovství ČR,

které proběhne v Brně dne 9. a 10. června. Marcel začal plavat pod vedením Marcela Hábla,
později za TJ Holešov a od září loňského roku
plave za Plavecký klub Zlín. Velké poděkování
za trpělivost a skvělou přípravu patří trenérce
Blance Kalendové.

Marcel Pospíšil ze Žop ukazuje na fotografii všechny diplomy, které posbíral na nedávném
přeboru v plavání Zlínského a Olomouckého kraje.
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V zámecké zahradě měly premiéru atletické závody
Holešov (frs) - V zámecké zahradě holešovského zámku nejspíše vznikla nová tradice.
Městské kulturní středisko Holešov, Běžecký
klub Holešov a Středisko volného času tady
uspořádaly v pátek 8. června 1. ročník běžeckého
závodu pod názvem Zámecká pětka. Do hlavního
závodu, který startoval v 18 hodin, se přihlásilo
92 běžců. Ti absolvovali dva okruhy vytyčené
v zámecké zahradě a přilehlé oboře. Z vítězství se
nakonec radoval Martin Kučera z VSK Univerzita
Brno v čase 0:15:32. V ženské kategorii protnula
cílovou pásku jako první Jana Zatloukalová z AK
SPARTAK Dubnica (0:18:07). Z holešovských
běžců se nejlépe umístil na 7. místě Josef Sedláček z Bike Kamík Tučapy (0:16:54), na 12. místě
doběhl Pavel Židlík ze SANITA CAR Holešov
1977 (0:17:44). Kompletní výsledky si můžete
přečíst na www.rohalovskadesitka.cz/.
V průběhu pátečního odpoledne se v zámecké zahradě konalo několik běžeckých závodů i pro dětské a mládežnické kategorie. Na start
se postavilo bezmála 100 mladých závodníků
a závodnic. Hlavním organizátorem závodu byl
Ondřej Němec, duchovní otec Rohálovské desítky. Na své si přišli i diváci. Kromě sportovního
zážitku si mohli koupit losy v tombole. První
cenou byly dva lístky na chystané vystoupení
zpěváka Karla Gotta.  Ceny vítězům pak předával
populární herec Mário Kubec.

Start hlavního závodu před zadním traktem holešovského zámku.
Foto František Sovadina. Více fotografií na www.holesov.cz

V zámeckém parku se narodilo dítě
V pátek vpodvečer se v zámeckém parku narodilo dítě. Konal se
zde první ročník běžeckého závodu s názvem Zámecká pětka. Porod,
soudě podle prvních ohlasů, proběhl bez větších komplikací. Malý
mrňous se nápadně podobá svému o devatenáct let staršímu bratříčkovi, kterého pokřtili Rohálovská desítka. Dožije-li se Zámecká pětka
dospělosti, záleží na řadě okolností. Ale má k tomu podle mého soudu
jisté předpoklady. Těmi nejpádnějšími jsou její kmotři. Především skvělý
sportovec a organizátor sportovních akcí Ondřej Němec. Jeho zkušenosti
z pořádání podobných podniků, zejména pak již zmíněné Rohálovské
desítky, jsou nenahraditelné. Další zárukou úspěchu je ředitel Městského
kulturního střediska Pavel Chmelík. Když výborný komentátor závodu
a pravčický starosta Jaroslav Šašek - mimochodem rovněž dlouholetý
spíkr Rohálovské desítky - hovořil o tom, že druhý ročník snad bude,
Pavel Chmelík vzápětí doplnil, že druhý ročník Zámecké pětky se za rok
určitě uskuteční. Přidáme-li k tomu spolehlivost, zkušenosti a nasazení
spolupořadatelů ze Střediska volného času, ale také například z triatlonového Holešovmana, máme docela slušnou naději, že se druhého
ročníku dočkáme. Inu, nechejme se překvapit.
František Sovadina

Vydařená zámecká pětka
- začátek veřejných běhů
v Holešově?
V pátek 8. června 2012 se
za krásného počasí uskutečnil
v prostředí holešovského zámeckého parku 1. ročník Zámecké pětka.
V mnoha kategoriích se utkali atleti
od věku pěti let až po závodníky
s výbornou výkonností na úrovni
regionální či republikové. Nebudu
vypisovat pořadí v jednotlivých kategoriích, to přísluší pořadatelům
v čele se známým prusinovickým
běžcem Ondřejem Němcem, pouze
vyjadřuji svou pochvalu a uznání
pořadatelům, kteří se pokoušejí
oživit prostředí zámku Holešov

další, tentokrát sportovní aktivitou.
Při hlavním závodě se sešla řada
běžců s výbornou výkonností, ale
především sportovci amatérští,
a každý z nich, kdo dokončil
pětikilometrový závod v nádherném
přírodním prostředí, si vysloužil
potlesk a pochvalu přihlížejících
rodinných příslušníků a diváků.
Za všechny fanoušky - díky všem
pořadatelům a organizátorům
a jen více takovýchto závodů
v Holešově!!!
Mgr. Svatava Ságnerová

Střelecký koncert Lukáše Marka - nasázel soupeři šest branek
Sparta Valašské Meziříčí B - SFK ELKO Holešov 1 0 : 3 8
Prvních třicet minut se v zápase nic moc
nedělo. Důležité se začalo odehrávat až po půl
hodině hry, kdy Lukáš Marek tečoval rohový
kop a otevřel skóre. Pak už to bylo
především utkání Lukáše Marka, který
do poločasu vsítil čistý hattrick a stav
utkání byl 0:3. To už bylo o utkání rozhodnuto, a tak ve druhém poločase
Marek pokračoval ve své jízdě, když
zvýšil postupně na 0:4 a 0:5. Na hřiště
pak přišel Hausknecht, který přidal
šestou branku. Následoval čestný
úspěch domácích, a Holešovu tak prorazili čisté
konto - 1:6. Následně však Marek završil svoji
exhibici a po přihrávce od Křenka zvýšil na 1:7.
Vysoké vítězství Holešova na Valašsku zpečetil
Křenek - 1:8. Za zmínku stojí sestava hostí, kdy
se na lavičce objevili Roubalík, Sumec, Hausknecht a Křenek. Možná je trenér Malík šetřil na
poslední utkání proti Bystřici. Utkání řídila trojice
rozhodčích Veselský, Prokop a Skalický.

Sestava: Krejčí, Münster, Bačík, Charuza, Očadlík, Matulík, Sedlářík, Machálek,
Barták, Olša, Marek. Střídali - ve druhém
poločase - za Machálka Hasala, za Sedlaříka
Hausknecht a za Plšu Křenek.
SFK ELKO Holešov - CSK Uherský Brod
4 1:1 3
K dalšímu utkání na domácím
hřišti nastoupil Holešov opět v nekompletní sestavě, když v sestavě
chyběli Roubalík, Křenek a Barták.
Od začátku byla vidět snaha odčinit
ztráty bodů z posledních utkání. Jen za prvních
patnáct minut kopali domácí pět rohových kopů,
ale byli to hosté, kteří v 16. minutě trefili do
horního rohu brány Holešova. Ve 27. minutě po
akci Sedlaříka a Olši byl u míče poslední Bačík
a vyrovnal na 1:1.
Do druhé půle vletěli naplno hosté. Ve
47. minutě Krejčí ještě zachránil, ale ve 48.
minutě již míč skončil v rohu domácí brány 1:2.  

Zhruba o deset minut později střela Olši jen
těsně minula tyč. Holešovu se nedařilo srovnat
stav utkání a naopak v 72. minutě hosté zvýšili na 1:3. Do konce utkání zbývalo 18 minut
a nikdo ze 180 diváků již nevěřil ve zvrat. Přišla
však 74. minuta a na přihrávku do uličky od
Sedlaříka naběhl Charuza a snížil na 2:3. Po
faulu v 80. minutě zahrával trestný kop Sedlařík
a brankář Ondrůšek byl bezmocný - 3:3. V 82.
minutě přišel na hřiště Hausknecht a rozhýbal
útok. Jeho střelu do vinklu ještě brankář vyrazil.
Následně byl Hausknecht v pokutovém území
sražen a kapitán hostí dostal červenou kartu.
Pokutový kop bezpečně proměnil Olša. Poslední
minuty si holešovští hráči pohlídali a vybojovali tři
důležité body. Utkání řídila trojice arbitrů  Doležal,
Dostálek a Sumsál.
Sestava: Krejčí - Očadlík, Bačík, Charuza, Ohlídal - Matulík, Sedlařík, Münster,
Sumec - Olša, Marek. Střídání - 77. minuta
za Ohlídala - Machálek, v 82. minutě za Sumce - Hausknecht.
(hr)
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Soutěž Holešovska

Sudoku

Téměř čtyřicet čtenářů reagovalo na hádanku, kterou uveřejnilo
Holešovsko č. 10/2012, přičemž jste poznali úryvek písně „Nech brouka
žít“ (Vítězslav Hádl/Zdeněk Borovec), která zaznívá ve filmu režiséra
Zdeňka Podskalského Trhák (1981). Písničku nazpíval Juraj Kukura.
První vylosovanou výherkyní je
Eliška Bačáková ze Zahnašovic,
druhým výhercem je Jiří Vaňhara
z Holešova - oba si pochutnají
v restauraci Kanada v Holešově.
Za správně vyluštěné SUDOKU pošleme volné vstupenky
do kina Svět Jiřině Matochové
z Holešova a Pavle Maceškové z Holešova. Všem šťastným
výhercům redakce srdečně gratuluje!
Juraj Kukura s Hanou Zagorovou
A teď už pokračujeme v nové
ve filmu Trhák.
hádance. Uhádnete, jak se písnička jmenuje a ve kterém českém hudebním filmu zaznívá? Můžete
připsat i to, kdo ji ve filmu zpívá - napovíme, že jde o pěveckou dvojici...
„Marně si hlavu lámu, proč muži většinou, neradi vidí dámu,
chladnou a nečinnou…“
Správné odpovědi posílejte nejpozději do týdne na adresu: Robert Rohál, redakce Holešovsko, MěÚ Holešov, Masarykova 628,
769 17 Holešov, e-mail: robert.rohal@holesov.cz.
RR

Soutěž vzniká ve spolupráci s restaurací
Kanada ve Zlínské ulici a MKS Holešov.

Akce na nejbližších 14 dnů
VÝSTAVY
• Do konce října výstava fotografií Miroslava
Piláta Indie 2010 - zámek
• Od neděle 3. 6. do 30. 6. výstava Židovské
hřbitovy, fotografie Tomáše Valíka - kavárna
Cinema
• Od pátku 5. 6. výstava Propojení Země
s nebesy, Michaela Šťastná (obrazy), Marie
Gallová (fotografie) a Jana Ledinová (poezie) - Městská knihovna
• Od pátku 8. 6. výstava fotografií Jana
Saudka, reprezentativní výstava potrvá do
16. 9. - zámek Holešov
• Od středy 13. 6. výstava malíře Josefa Lady,
velká retrospektivní výstava potrvá do 16.
9. - zámek Holešov
• Do konce června výstava obrazů Rudolfa Seiferta a Václava Seiferta - restaurace
V Podzámčí

Originální dárek pro každou příležitost - v Šachově synagoze v Holešově
prodej košer vín - bílého, červeného
i růžového.

KINO, DIVADLO, KONCERTY
• Středa 13. 6. S pydlou v zádech, komedie
s Josefem Dvořákem a Markétou Hrubešovou v hlavních rolích - Kino Svět od 19 h
• Čtvrtek 14. 6. Bubenická show (třída bicích
nástrojů ZUŠ Holešov) - zámec. park od 16 h
• Čtvrtek 14. 6. desátý Muzikálový večer
(evergreeny a současné popové a muzikálové písně v podání starších žáků ZUŠ
Holešov) - zámecký New Drive Club od 19 h
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769 17 Holešov. IČ: 00287172. Tel.: 573 521 550 (573 521 551, 552);
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J. Dvořák a M. Hrubešová v komedii
S pydlou v zádech
• Pátek 15. 6. Okresní přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka, česká filmová komedie
- kino Svět od 17.30 a 19.30 hod.
• Sobota 16. 6. taneční představení Rubínka,
účinkují žáci tanečního oboru a akordeonové třídy ZUŠ Holešov - kino Svět od 17.30 h
• Neděle 17. 6. Štěstí Květy Fialové - beseda
s populární herečkou a Josefem Kubáníkem - TYMY od 19 hod.
• Sobota 23. 6. Holešovská regata, druhý
ročník rodinného festivalu - zámecký park
• Neděle 24. 6. koncert Karla Gotta, Jitky
Zelenkové, Felixe Slováčka a bandu Pavla
Větrovce - zámek Holešov
• Středa 27. 6. Brundibár (předpremiéra) dětská opera - kino Svět od 18 h
Připravuje RR

Na vernisáži
Jana Saudka
bylo příjemně.
Přinášíme
snímek Mistra
s redakční
elévkou Janou
Zapletalovou.
Foto Jiří Vojáček

