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Další beseda s fotografem Robertem Vano

Festival židovské kultury Ha-Makom 2019
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Holešov - První den festivalu se nesl v pietním 
duchu, kdy proběhla krátká vzpomínka na umučené ži-
dovské občany Holešova a následně došlo na odhalení 
pamětní desky holešovskému rodákovi Davidu Meiselovi, 
který se významným způsobem zapsal do historie umění 
především v chorvatském Karlovaci. Tuto vazbu město 
Holešov objevilo teprve nedávno díky pravnučce Davi-
da Meisela, která do Holešova přijela hledat odpovědi.  
Odpovědi na to, odkud její rodina vlastně pochází.

Pietního aktu se mimo jiných vzácných hostů zúčast-
nil také izraelský velvyslanec J. E. Daniel Meron. Na pietní 
akt navazovalo slavnostní zahájení festivalu, které svým 
vystoupením zpříjemnili violoncellisté Hoškovi a žáci ZUŠ  
F. X. Richtera Holešov. Zároveň byly třemi významnými muži 
představeny tři doprovodné výstavy, které byly jakožto sou-
částí festivalu k vidění ve velkém sále zámku, v arkádách 
zámku a v synagoze. Výstava fotografa Jindřich Buxbauma 
s názvem „Ze života z božných Židů“ představila svět tradič-
ního ortodoxního judaismu v současnosti. Další výstavou 
byl „David Popper - Paganini violoncella“ a poslední před-
stavenou výstavou byl David Meisel ve fotografii.

Zajímavostí letošního ročníku židovského festivalu bylo 
podobně jako v loňském roce představení nově objeveného 
hebrejského nápisu, který byl nalezen na jaře letošního roku 
na hradu Kurovice. Nápis je 18 cm dlouhý, písmena cca 2 cm 

19. ročník festivalu židovské kultury Ha-Makom 
přinesl mnoho zajímavého i poučného

vysoká, umístěn je asi 110 cm nad úrovní podlahy. Hebrais-
ta Achab Haidler jej překládá jako podpisový nápis: „Napsal 
Josef, syn Šimšona“. V rámci festivalu se uskutečnily také 
komentované prohlídky kurovického hradu.

Odhalený hebrejský nápis nutí k dalšímu zamyšlení
Velice slavnostně byl hebrejský nápis odhalen  

za přítomnosti velvyslance Státu Izrael J. E. Daniela Merona. 

Podařilo se jej objevit díky pečlivému a citlivému přístupu 
k rekonstrukci budovy hradu, kterou s nadšením opravuje 
několik dobrovolníků. Hlavně za účelem odhalení nápi-
su se do Kurovic sjeli vzácní hosté společně s novináři.  
Při tiskové konferenci bylo řečeno mnoho slov, vyřčena 
byla spousta nápadů a předneseno několik myšlenek.

pokračování na straně 6

V případě Vašeho zájmu o získání více informací nás kontaktujte na 
romana.machacova@cz.nestle.com nebo 724 420 689.

OPERÁTOR VÝROBY – nástupní mzda 17 500 Kč
Nástupní bonus 9 000 Kč

TECHNICKÝ OPERÁTOR – nástupní mzda 26 300 Kč
Nástupní bonus 11 000 Kč

Požadujeme SŠ technického zaměření, případně zkušenost na pracovní pozici technického směru výhodou

NABÍZÍME VÁM
Široký systém benefitů, měsíční (až 20% z hrubé mzdy) a roční bonusy, možnost 

navýšení mzdy, příspěvek do programu Benefit Plus, stravování v závodě dotované 
zaměstnavatelem, možnost karierního růstu

Závod Sfinx Holešov aktuálně 
obsazuje pracovní pozice: 
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ÚVODNÍK STAROSTY

Letošní léto není až tak horké a suché, ani nudné…
Vážení a milí Holešováci, 
čas je velmi pomíjivou veličinou a ani jsme se nena-

dáli a letošní léto a prázdniny jsou ve své poslední etapě. 
A nejen to, příroda a počasí nám stále přinášejí různá 
překvapení a dá se říci, že podzimní čas i k nám přichází 
o něco dříve. Jistě ale dorazí i krásné babí léto a zářijové 
zářící sluneční období.

A ty skoro každodenní deštíky a bouřky nám snad 
doplní hladiny spodních vod a neudělají už škody při 
splavování ornice z polí do stavení a na cesty.

Letošní léto je trochu chladnější a jistě pocítí tuto 
skutečnost při vyhodnocení sezony holešovské koupa-
liště, ale snad nebudou propady až tak velké. Podobně 
jako v předešlých letech nás provázejí tradiční problé-
my s  dodržováním nočního klidu, úklidem veřejného 
prostranství, údržbou zeleně i s  mezilidskými vztahy.  
Ale nejedná se o neřešitelné „věci“. A ani tak závažné.

A co nás čeká? O investicích a dění se zmíním  
o něco níže. Ale není špatné si z moudrosti našich před-
ků vzít pár ponaučení: O Vavřinci - „prvním podzimci“ 
- se už nemá cenu zmiňovat. Ale 15. srpen je svátkem 
Nanebevzetí P. Marie (zasvěcen náš kostel): „Panna 
Marie vlaštovky svolává“ a naopak: „Slunce-li na Nane-
bevzetí P. Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti“, ale když: 
„O Nanebevzetí P. Marie prší, tak padesát dní mokrých 
k očekávání máme“.

Následuje 16. srpna sv. Roch (máme jej na balustrá-
dě morového – mariánského - sloupu–světec se psem) 
– a k němu se naopak traduje: „Když prší na sv. Rocha,  
je pak pěkný podzimek“ a „Na sv. Rocha přibude jen bram-
bor trocha“. Nyní se blíží 24. srpen a Bartoloměj: A zde se 
říká: „Jak Bartoloměj velí, takový je podzim celý“. A závě-
rečná pravda: „Bartoloměj svatý léto nevrátí a odpoledne 
krátí…“.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO 
– OTEVŘENÍ „STARÉ BUDOVY“

Od letošního jara probíhá celková rekonstrukce 
„staré budovy“ Mateřské školy Sluníčko v  Havlíčkově 
ulici. Jedná se o zateplení, opravy konstrukcí a interiérů, 
veškerých sítí a dalšího vybavení. Vše intenzivně probíhá 
i přes prázdniny a je nyní ve stádiu závěrečných prací. 

Podle projektu a smlouvy s dodavatelem byl termín 
ukončení v  závěru září. Město jako investor se snažilo 
práce uspíšit a dodavatelská společnost se svými part-
nery se pokusili do začátku školního roku prostory pro 
děti otevřít. Ale z  technologických důvodů a dodání 
některého vybavení není možné zpřístupnit prostory 
pro provoz školky od 2. září. Po dohodě vedení škol-
ky, investora a dodavatelů stavby budou třídy ve staré 
budově otevřeny od pondělí 16. září. V  průběhu první 
poloviny měsíce budou prostory vybaveny nábytkem  
a uklizeny a tím připraveny. Dokončení venkovních pro-
stor bude probíhat v  druhé polovině září. A díky této 
investici v hodnotě asi deseti milionů korun budou mít 
děti krásné nové prostory.

Paní ředitelka Mateřské školy Lenka Krčová vydala 
informace pro rodiče:

Ředitelství Mateřské školy Sluníčko Holešov,  
se souhlasem zřizovatele - Městem Holešov - oznamuje, 
že z  důvodu probíhající rekonstrukce dřevěné budovy 
mateřské školy bude provoz pro nově přijaté děti  
ve školním roce 2019 – 2020 zahájen až v  pondělí 
16. září 2019.

Toto opatření se nevztahuje na děti, které již 
mateřskou školu navštěvují. Pro ně bude provoz zajištěn 
v rámci mateřské školy na pracovišti Havlíčkova a Všetuly 
od 2. září 2019.

O rozdělení dětí budeme podrobněji informovat na 
webových stránkách mateřské školy, před zahájením 
školního roku.

Děkujeme za pochopení…

Vedení mateřské školy se tedy zatím snaží vyře-
šit provoz a služby svými prostředky i s  pochopením 
rodin. V případě potřeby se ale zapojí i město a zbýva-
jící předškolní zařízení tak, aby děti, jež nemají možnost 
býti v péči rodiny, mohly nastoupit provizorně do jiného 
zařízení města.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V ŽOPECH A DALŠÍ INVESTICE 
DO SPORTOVIŠŤ

V  neděli 25. srpna pořádají slavnostní otevření 
nového dětského hřiště aktivisté ze Žop, kteří se ve spo-
lupráci s  osadním výborem a městem spolupodíleli na 
přípravě a vybudování tohoto důležitého a potřebného 
zařízení. Je ve středu obce před hostincem a bude jistě 
významným oživením života celé místní části.

Kromě tohoto zařízení se Žopy mohou pochlubit 
novým pódiem v  kulturním areálu a co víc, v  podzim-
ním období budou zahájeny a také doufejme ukončeny 
práce na víceúčelovém hřišti u zmíněného areálu. Jedná 
se o zařízení, které je dotované projektem ČEZu v rámci 
podpor „Oranžová hřiště“. Rozhodnutí o půlmilionové do-
taci město již obdrželo, ale výrazné finanční prostředky 
přináší do projektu právě město v rámci svého rozpočtu.

V rámci obnov sportovišť a míst pro pohybové vyžití 
obyvatel můžeme ještě uvést, že během září bude osa-
zeno skateboardingové hřiště novými prvky. Toto spor-
toviště si postupné doplnění překážek zaslouží, protože 
patří ke stále a dlouhodobě využívanému, a to po celé 
generace mladých skateboardistů. V příštích letech by se 
měl areál dále doplňovat a upravovat.

A k dokreslení letošních investic do sportovišť ještě 
můžeme uvést dokončení šaten na stadionu Míru a jejich 
doplnění mobiliářem. V současné době proběhlo výbě-
rové řízení a do listopadu budou šatny vybaveny novým 
nábytkem a zařízením. Před městem ale ještě stojí opra-
va klubovny v areálu hřiště, ta by měla být dokončena 
v příštím roce.

Kromě uvedeného pokračují práce na rekonstrukci 
náměstí sv. Anny, proběhne oprava plotu zámecké za-
hrady (u stadionu Míru), všechny tři základní školy při-

pravují v rámci projektů obnovy některých svých učeben 
a prostor, nově je opravena kuchyně (především podla-
ha) v 3. Základní škole atd.

DOPRAVA A NOVÁ JEDNOSMĚRKA
V Holešovsku i při různých setkáních probíhají de-

baty o řešení dopravy a parkování ve městě. Problémy 
nejsou jen ve středu města nebo na velkých sídlištích, 
ale i v dalších lokalitách a také kolem kulturních a pře-
devším školních zařízení. Z tohoto důvodu se připravují 
a také postupně realizují některá opatření, jež by měla 
situaci „alespoň částečně“ řešit.

Město již zadalo zpracování celkového generelu do-
pravy a po výběrovém řízení by měl být tento důležitý 
a pro další rozhodování v dopravě důležitý materiál po 
etapách do dubna příštího roku k dispozici.

Nyní, od konce srpna, město ale přistoupilo k  vy-
tvoření jednosměrky v  ulici Družby (od Dukelské ul. 
po křižovatku s ul. Havlíčkova) a připravuje tam i změ-
nu zajíždění autobusů ke škole. Tato problematika  
je ale mnohem složitější a vyžaduje zásadnější stavební 
úpravy nebo změnu jízdních řádů a tras. V ulici by mělo 
vzniknout i nové parkoviště.

Druhou oblastí, jež město musí co nejdříve vyřešit, 
jsou Smetanovy sady. Jednou z  myšlenek, jak uklidnit 
dopravu v  tomto místě, je vybudovat taková zařízení  
a značení, aby 1. ZŠ byla pro dopravu zpřístupněna od 
ul. Masarykova a 2. ZŠ naopak z ul. Plačkov. K tomu tedy 
směřují další možné návrhy řešení a debata nad nimi.

BOHATÝ LETNÍ KULTURNÍ ŽIVOT 
A PROPAGACE MĚSTA

Letošní léto přineslo v Holešově opět bohatý společen-
ský a kulturní život a zajímavá setkání, která významnou 
měrou přispěla k propagaci města i regionu. Rozhodně se 
jedná o tradiční Festival židovské kultury i s návštěvou dvou 
velvyslanců (i když letos bez poslanců a senátorů – no, ne-
jsou totiž letos žádné volby). Významné bylo oratorium 
Saul a Letní škola barokní hudby, která do města přivádí 
nejen studenty staré hudby, ale také lektory z celého světa. 
Ale za nemalou zmínku stojí i úspěch místních florbalistů – 
Falkoni Holešov – kteří skončili v Turínu třetí na Evropských 
hrách veteránů, když porazili třeba i tým Finska. Vše zmíně-
né nám přináší zviditelnění a dobré jméno.

Nyní nás čekají Dožínky mikroregionu, rozloučení 
s prázdninami a potom 10. ročník festivalu Musica Ho-
lešov. Mezitím ale i řada dalších koncertů a zábavných 
programů (Expo, Žalman atd.). Užijme si je, ale také 
poděkujme všem, kteří nás reprezentují a pozitivně 
přistupují k našemu městu.

Prázdniny se nám přehouply do poslední čtvrtiny. 
Užívejme ještě krásné letní dny i řadu kulturních a spole-
čenských pořadů. Odpočiňme si před náročným podzimem 
i dalším školním rokem. 

Rudolf Seifert
starosta
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ZPRÁVY 

Výpis z usnesení z 16. schůze Rady města Holešova

fólie, plastové obaly, nápojové kartony, sklo, papír  
a lepenka, kovové obaly od potravin a nápojů, železo 
apod.)

• výrobky určené ke zpětnému odběru (ledničky, mraz-
ničky, televizory, rádia, počítače, tiskárny, pračky, 
mikrovlnné trouby, DVD přehrávače, zářivky, výbojky, 
monočlánky apod.)

Za poplatek: stavební a demoliční odpady
Pozn. Železo a papír se vykupuje dle aktuálního ceníku.   

V případě dalších výše neuvedených odpadů je nut-
né případné uložení konzultovat se správcem odpadové-

DO ODPADOVÉHO CENTRA MOHOU OBČANÉ 
HOLEŠOVA ODEVZDAT ZDARMA:
• nebezpečné odpady (obaly od barev a jiných chemi-

kálií, lepidla, rozpouštědla, mastné hadry, pesticidy, 
léky, motorové oleje, fritovací oleje, olejové filtry, 
fotochemikálie apod.)

• biologicky rozložitelný odpad (větve, tráva, listí, 
plevel, zbytky zeleniny a ovoce, kůra, štěpka, dřevní 
odpad)

• objemný odpad (nábytek, matrace, koberce apod.)
• pneumatiky
• využitelné odpady (PET láhve, polystyren, plastové 

Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla 
v domácnostech Zlínského kraje III . 

10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o po-
skytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod.

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu kotlů  
na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy 
za nový ekologický zdroj vytápění - plynový kondenzač-
ní kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. 

Pro potenciální žadatele proběhnou konzultační 
dny, na nichž zodpovědní pracovníci Krajského úřadu 

Odpadové centrum otevřeno i v sobotu celý den 

RADA MĚSTA HOLEŠOVA SCHVÁLILA
• změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 8/2019 dle 

předloženého návrhu
• prodej autovraku Městské policie Holešov prostřednic-

tvím aukční společnosti Totalcar, s. r. o., Praha 4
• povolení výjimek z nejvyššího počtu dětí v jednotli-

vých třídách holešovských mateřských škol pro období 
od 01.09.2019 do 31.08.2020

• v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ a na základě podaných nabídek na 
akci „dodávka a zprovoznění 10 desktopů a 10 monito-
rů na MěÚ Holešov“ společnost DC4 CZ, a. s., Kroměříž, 
Hulínská 2352, IČO 29242681, s nabídkovou cenou 
248.600 Kč bez DPH

• uzavření smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Ho-
lešov o bezúplatném převodu movité věci a smlouvy  
s Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov o umístění věci

• v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ a na základě podaných nabídek  

na akci „Dodávka a zprovoznění 8x 24port L3 switch, 4x 
48port L3 switch, 30x SFP+ modul Sm a 15x patchcord 
LC/LC na MěÚ Holešov“ společnost RAAB Computer,  
s. r. o., Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 421, IČO 055 
58 089, s nabídkovou cenou 333.322 Kč bez DPH

• Operační plán zimní údržby místních komunikací, 
chodníků a veřejných prostranství“ - přílohu č. 5 ke 
smlouvě č. 56/2013 se společností Technické služby 
Holešov, s. r. o., dle předloženého návrhu

• úplatný převod drobného hmotného majetku dle sou-
pisu majetku uvedeného v příloze, sloužícího pro po-
třeby zahradníka v zámecké zahradě, a to společnosti 
Technické služby Holešov, s. r. o.,za cenu 230.882,80 Kč

• proplacení navýšeného rozsahu prací rekonstrukce ob-
jektu šaten na stadionu dle předloženého vyúčtování.

• pozastavení prací na objektu klubovny až do rozhod-
nutí zastupitelstvaměsta o navýšení rozpočtu na III. 
etapu (vybudování nového sociálního zařízení včetně 
kuchyňského koutu a zázemí u klubovny).

• uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 56/2013/ŽP k za-
bezpečení úklidu a čistoty města ze dne 15. 07. 2013 
uzavřené se společností Technické služby Holešov,  
s. r. o., IČO 25583140, Květná 1555, Holešov, dle před-
loženého návrhu.

• zadání veřejné zakázky malého rozsahu na péči  
o městskou zeleň na dobu určitou formou poptávko-
vého řízení, v rámci něhož budou osloveny 3 subjekty.

Zlínského kraje, v jejichž gesci je agenda „kotlíkových 
dotací“, poradí s přípravou Žádosti o poskytnutí dotace. 

Konzultační dny se uskuteční ve Valašských Klo-
boukách 16. 09. 2019 (Valašské Podnikatelské centrum, 
Reprezentační sál, Smetanova 1080), ve Vsetíně 18. 09. 
2019 (Městský úřad Vsetín, Zasedací místnost č. 123, 
Svárov 1080), v Kroměříži 25. 9. 2019 (Radnice, Velká 
zasedací místnost, Velké náměstí 115/1) a v Uherském 
Hradišti 26. 09. 2019 (Klub kultury, Malý sál, Hradební 
1198), vždy od 10:00 do 18:00 hod. po předchozí regis-

ho centra: VěraMrázková, tel. 573 396 722, 573 394 913, 
739 075 515, e-mail: mrazkova@tsholesov.cz

Příjezd do odpadového centra je z ulice Tovární od-
bočkou k ČSAD. Při předávání odpadu je nutné předložit 
občanský průkaz.

PROVOZNÍ DOBA ODPADOVÉHO CENTRA:
Letní období (duben – říjen)
Po – Pá 8.00 – 10.30 11.00 – 17.00
So 8.00 – 10.30 11.00 – 17.00
 Ing. Lenka Brezanská

odbor životního prostředí

Kotlíkové dotace III.
traci od 2. 9. 2019 na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky 
(čas může být upraven dle požadavků na registrace). 
Dne 21. 9. 2019 mohou žadatelé o „kotlíkové dotace“ vy-
užít informačního stánku na Dni Zlínského kraje (14|15 
BAŤŮV INSTITUT). 

S dotazy se obracejte na e-mail: kotliky@kr-z-
linsky.cz. Konzultací je samozřejmě možné využít na 
Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru strategické-
ho rozvoje kraje.

Nabídka práce
Město Holešov přijme brigádníka - pracovnici/pracovníka pro úklidovou práci v budovách Městského úřadu 

Holešov na ulici Masarykově a Tovární. 
Práce budou vykonávány na základě dohody o provedení práce s odměnou ve výši 90 Kč/hodinu podle 

potřeby zaměstnavatele (zástup - dovolená příp. pracovní neschopnost). 
Přihlášky zasílejte k rukám tajemníka městského úřadu do 31. 08. 2019 poštou na adresu Městský úřad 

Holešov, Masarykova 628, Holešov nebo odevzdáním na podatelně úřadu. Obálku označte „Brigáda – úklid“.

Přesun stanoviště 
kontejnerů na ul. Dukelská

Kontejnery na tříděný odpad byly přesunuty v rámci 
ulice Dukelská ze stanoviště u Rusavy na stanoviště mezi 
domy č. p. 417 a 418.

Ing. Lenka Brezanská, odbor životního prostředí

Nádoby na bioodpad 
do domácností

Město Holešov zvažuje pořízení hnědých plastových 
nádob na bioodpad o objemu 120 litrů do domácností. Svoz 
by byl zajišťován společností Technické služby Holešov, s.r.o. 

Z tohoto důvodu žádáme zájemce, aby se přihlásili 
na e-mail: lenka.brezanska@holesov.cz, kde uvedou jmé-
no, příjmení a  adresu trvalého pobytu. 

Ing. Lenka Brezanská, odbor životního prostředí
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Musica Holešov slaví jubileum, Karel Košárek vzpomíná

lečného CD. Jako kmotra jsme pozvali pana Zikmunda 
– a ten svou řečí okouzlil všechny přítomné a dal celému 
koncertu nebývalý lesk.

Být hudebním dramaturgem patrně není 
zrovna snadnou záležitostí. Jistě musíte mít kon-
cept dlouho před realizací v hlavě, dále oslovení 
umělců, hledání vhodných termínů… je jasné, že 
Vás to stojí mnoho času i úsilí. Jak dlouho zhruba 
trvá taková příprava koncertní řady?

Na tuto otázku nedokážu dát přesnou odpověď – 
například u již zmíněného Topiho Lehtipuu uplynuly od 
prvních kontaktů po první tóny koncertu více jak čtyři 
roky. Nejde jen o to vymyslet a s umělci domluvit zají-
mavý a atraktivní program, velmi často je opravdu ná-
ročné dohodnout oboustranně volný a vhodný termín. 
Co z vlastní zkušenosti mohu říct, že to, co stojí opravdu 
hodně času a energie, jsou takzvané technické věci – 
zajištění a objednání notových materiálů, komunikace  
s umělci a agenturami, domluva časů a prostor zkoušek, 
kompletní grafická a faktická podoba tištěných progra-
mů, průvodní slovo k nim, a tak dále. V drtivé většině 
případů trvá příprava každého koncertu více jak rok.

Jsou tací umělci, kteří se do Holešova často  
a rádi vracejí?

Myslím, že můžu říct, že za těch deset ročníků trvání 
festivalu nevím o žádném účinkujícím, kterému by se ve 
velkém sále zámku hrálo špatně. Naopak, vždy si velmi 
užívám, jak jsou zahraniční hudebníci, nebo i ti čeští, 
kteří jsou v Holešově poprvé, při příchodu do velkého 
sálu překvapení jeho krásou. A také často zmiňují, jak 
dobře se jim hrálo ve skvělé atmosféře před vstřícným 

a citlivým publikem. Z těch, které jsme přivítali více než 
jednou mohu jmenovat třeba houslistu Pavla Šporcla, 
Epoque Quartet, švýcarského dirigenta a flétnistu Kaspa-
ra Zehndera, mezzosopranistku Markétu Cukrovou nebo 
v podstatě rezidenční orchestr Czech Ensemble Baroque. 

A nyní se naopak podívejme do budoucnosti. 
Jakým směrem se Musica Holešov vydá?

Ten směr bych asi neměnil. Spíš bych to nazval cí-
lem, který je ale vlastně stejný jako před těmi deseti 
lety – přivézt do Holešova vynikající umělce, za který-
mi bychom jinak museli cestovat do větších kulturních 
center. V dramaturgii koncertů vedle známých a pro-
věřených titulů uvádět i skladby nové, třeba i hrané na 
netradiční nástroje. Ukázat bohatství hudby jako takové, 
které se projevuje v různých stylech, obdobích a žánrech.  
A v neposlední řadě představit i mladé, mimořádně na-
dané, ještě ne všeobecně známé interprety.

V nejbližší budoucnosti, a to hned 19. září, 
bude zahájena podzimní řada koncertů, na co se 
návštěvníci mohou těšit?

Především na dva zářijové slavnostní koncerty  
k desátému výročí koncertů MUSICA Holešov. Oba 
budou mít i symbolický rozměr. Mám velkou radost,  
že 19. září vystoupí jeden z nejlepších evropských komor-
ních orchestrů z německého Mannheimu. Jeho tradice 
sahá až do poloviny 18. století, kdy po svém angažmá  
v Holešově v něm působili F. X. Richter a Ignaz Holzbauer. 
A právě hudbu těchto dvou „Holešováků“ napsanou jimi 
v Mannheimu a za spolupráce dvou skvělých českých 
sólistek a dirigenta orchestr na koncertě zahraje. Rich-
ter a Holzbauer připravovali hudební půdu pro Mozarta 
a Beethovena. A to jsou právě skladatelé, jejichž hudba 
zazní v sobotu večer 21. září. Beethovenův slavný klavír-
ní koncert č.5 „Císařský“ určitě rozzáří celý zámecký areál.  
A stejně tak co nejsrdečněji zvu na další koncerty – 
Matiné s Jiřím Lábusem a Emilem Viklickým, koncert 
ke státnímu svátku s Markétou Cukrovou a Filharmonií  
B. Martinů Zlín, na skvělé Martinů Voices v listopadu s vý-
jimečným programem amerických spirituálů a gospelů. 
A také na vánoční koncert Štefana Margity a jeho hostů.

Děkuji za rozhovor, ať se dobré dílo daří a Mu-
sica Holešov ať nadále vzkvétá.

Hana Helsnerová

MUSICA Holešov v září oslaví desetileté jubi-
leum. Svou kvalitou a celkovým pojetím přispívá 
už 10 let k prestiži města. Zamýšlel jste to tak už 
od počátku, nebo jste neměl ucelenou představu,  
do jaké podoby se tento projekt vyvine?

V září 2010, kdy proběhly první koncerty pod hla-
vičkou MUSICA Holešov, jsme sice uvažovali o formátu 
hudebního festivalu, ale především jsme chtěli uspo-
řádat několik hezkých klasických koncertů, které se po 
dlouhá léta v Holešově neuskutečnily. Mimo jiné pro 
ně nebyl odpovídající prostor. Pracovně jsme to nazvali 
nultým ročníkem. Bylo neuvěřitelné, že se na tato první 
vystoupení v té době ne moc známém zámku podařilo 
získat takové hudební hvězdy jako Magdalenu Koženou 
nebo Collegium 1704 s italskou sopranistkou Rafaelou 
Milanesi. Odezva byla mimořádná, a tak dnes můžeme 
„slavit“ desátý ročník.

Jste spokojen s tím, jaký si Musica Holešov 
získává věhlas, a jak působí na publikum (které se 
mimochodem rok od roku rozrůstá)?

Samozřejmě mě těší, když vidím, že posluchači od-
cházejí nadšení a z jejich reakcí je patrné, že je koncert 
„oslovil“ a oni na zámku strávili krásný večer. To je ta nej-
důležitější a zásadní věc, hlavní důvod, proč se na orga-
nizaci koncertů podílím. A rostoucí věhlas holešovských 
koncertů je něco navíc – důkaz, že v Holešově dokážeme 
připravit a nabídnout špičkové koncerty.

Holešov díky Vám, coby hlavnímu dramatur-
govi festivalu, hostil už pěknou řádku skvostných 
jmen celoevropského významu. Zůstává Vám 
některé z nich v paměti třeba právě kvůli svému 
významu v hudebním světě? Nebo jste na nějaký 
počin extra hrdý? 

Těch jmen je hned několik – pro mne osobně bylo 
malým zázrakem to, že se v roce 2015 uskutečnil koncert 
European Guitar Quartetu. Tuto čtveřici výjimečných 
kytaristů mají problém na společný koncert získat i vě-
hlasné zahraniční festivaly – všichni jsou totiž naprosto 
časově vytíženi svými sólovými koncerty a projekty. A oni 
„kývli“ na MUSICA Holešov. Nebylo to vůbec jednoduché, 
ale nakonec se to podařilo. Moc jsem si také považoval, že 
ve svém kalendáři našel pro Holešov volné datum i slavný 
finský tenorista Topi Lehtipuu nebo americká houslistka 
Esther Yoo. A samozřejmě koncert Magdaleny Kožené  
a souboru Private Musicke byl v mnoha ohledech mimo-
řádný. A také koncert Ivy Bittové a Škampova kvarteta 
mám hluboce v paměti – proběhl ve spolupráci s vyda-
vatelstvím Supraphon při příležitosti vydání jejich spo-

Karel Košárek a Topi Lehtipuu

MUSICA Holešov 
 Vstupenky na „Podzimní cyklus MUSICA Holešov“ jsou již v podeji v síti Ticketportal – a také v Infor-

mačním centru v Holešově.
Permanentky k podzimnímu cyklu je možné zakoupit pouze na IC v Holešově, nebo přímo při koncer-

tech MUSICA Holešov. (dospělí =800 / zlevněné = senioři, studenti, ZTP = 520,- Kč).
Koncert „Margita Gala“  bude v prodeji od 1. září v síti Ticketportal a na MIC. (1. pořadí vstupenek - bude 

možné zakoupit pouze při koncertech MUSICA Holešov od 1. září 2019.



6 | holešovsko www.holesov.cz

ZPRÁVY 

Vzhledem k umístění a provedení samotného nápisu 
totiž lze konstatovat, že nápis do zdi vyrylo patrně dítě, což 
dokazuje, že Židé své děti vzdělávali od útlého věku. Dále z 
nálezu vyplývá, že pisatelé nebyli na hradě vězni, ba právě 
naopak, mohli se svobodně pohybovat, byli tedy spíše hos-
ty. Otázkou však zůstává, odkud přišli, a proč. Samozřejmě 
bylo předneseno několik domněnek, avšak nápisy zůstávají 
nadále zahaleny jistou záhadou. 

Tradičně probíhalo také pásmo přednášek, které tr-
valo po tři dny. Posluchači se mimo jiné mohli dozvědět, 
jaký je všední život synagogy, jaké byly protižidovské bouře  
v Holešově, kdo byl Šlomo min-ha-Adumim známější pod 
jménem Salamone Rossi, kdo se účastnil boje o Sokolovo, 
zamyslet se nad textem Tóry nebo právě získat podrobné 
informace o hebrejských nápisech v Kurovicích. Zaposlou-
chat se mohli návštěvníci do Sefardských písní v podání 

hudební skupiny Avrix nebo skupiny Corda Magico. Novin-
kou byl hudebně - literární večer, který byl věnován 100. 
výročí Gideona Kleina, rodáka z Přerova. Tento komorní 
večer doplnilo autorské povídání s anglickým muzikologem 
Davidem Fliggem. Samostatný příspěvek si zaslouží nastu-
dování hry Proč se smějeme, aneb Pokus o rekonstrukci 
terezínského kabaretu, díky kterému jsme si z Kina Svět 
odnesli velice silný zážitek.

Celý festival byl tak trochu věnován již zmíněnému 
holešovskému rodákovi Davidu Meiselovi. Díky tomuto 
spojení v Holešově přivítali také chorvatskou velvyslankyni 
Ljiljanu Pancirov a samozřejmě také chorvatský pěvecký 
sbor ZORA z Karlovace, který zazpíval pro Holešov. Program 
tak vyvrcholil sobotním programem, kdy se představil 
Big Band Josefa Hájka, nechyběla ani výuka izraelských 
tanců, dále pak samotné vystoupení taneční skupiny RUT  

„Od Roš hašana až po Šavuot“. 
Oblíbenou tradiční třešničkou na 
dortu pak byl závěrečný koncert 
Kashauer Klezmer Bandu Košice.

SMRTI SE NETŘEBA BÁT
Jaroslav Achab Haidler jako 

jeden z nosných pilířů Festivalu 
židovské kultury si při letošním 
ročníku právem zasloužil ještě 
více pozornosti. Po dlouhém 
očekávání představil svoji knihu, 
kterou vydal právě v letošním 
roce. Nese název „Židovské hřbi-
tovy a pohřbívání“ a rozhodně 

19. ročník festivalu židovské kultury Ha-Makom... 

Ojedinělý umělecký počin
Musím se přiznat, že po skončení tohoto představení 

jsem byl poněkud rozpačitý. Ale v noci mne pronásledovaly 
dost děsivé sny o životě v terezínském ghettu a ráno jsem 
si uvědomil, nemoha se zbavit neustálých vzpomínek na 
představení minulého večera, že to byl velmi silný zážitek.

K jeho vzniku došlo mimořádně zajímavou souhrou 
okolností – americká teatroložka z university v Yorku, 
docentka Lisa Peschel, si vybrala jako svou magisterskou  
a později doktorandskou práci divadlo v terezínském ghet-
tu za druhé světové války. Bádala přímo v České republice, 
a aby mohla mluvit s přeživšími  pamětníky, naučila se 
velmi dobře česky. A podařilo se jí najít texty a dokonce  
i noty českého kabaretu, který hráli vězni v Terezíně v roce 
1943. Po jejich získání se spojila s autorkou divadelních 
her v USA, Kirou Obolensky, která je zapracovala do před-
stavení, zpřítomňujícího a vysvětlujícího jednotlivé scénky 
a písně, plné narážek a jinotajů, týkajících se života v te-
rezínském táboře a místní hantýrky současnému divákovi. 
Lisa Peschel nabídla toto dílo pro potřeby našeho Festivalu 
židovské kultury a známá režisérka, autorka, performerka, 
hudebnice, herečka, zpěvačka, šansoniérka, výtvarnice, 
scénografka Vlaďka Dvořáková, v dřívějších životech Heda 
Pěňová etc., pro tento účel založila amatérské sdružení SEN 
a se svým velkým autorským vkladem hru o hře, či hru ve 
hře nastudovala a v rámci festivalu i předvedla pod názvem 
„Proč se smějeme, aneb Pokus o rekonstrukci terezínského 

pokračování ze strany 2

kabaretu“. Velmi šťastnou okolností bylo, že nálezkyně pů-
vodního kabaretu, Lisa Peschel, přijela do Holešova a ihned 
jí byla přidělena role průvodkyně celým opusem, „Badatel-
ky“, která hru komentuje a svou neodolatelnou češtinou 
vysvětluje. Ale režisérka ji využila i pro zpěv (či spíše milý 
recitativ) některých písní a dokonce i pro tanec. Jejími na-
hrávači byli místní herci a hudebníci – a dokonce i taneč-
níci (V. Dvořáková, M. Kučerková, L. Hublíková, J. Svoboda,  
Z. Janiš, Leško), představující autory původního kabaretu 
(F. Porgese, E. Bernsteinovou-Porgesovou, V. Horpatského 
a P. Stránského), dále „divačka“ I. Vávrová a v dětské roli  
K. Kusá. Židovští autoři kabaretu nezapřeli své okouzlení dí-
lem W+V, některé písně byly dokonce jen lehce upravený-
mi parafrázemi Osvobozeného divadla. I to současné pojetí 
kabaretu se snažilo o hravost a humor, i když samozřejmě, 
při vědomí osudů oněch milionů židovských vězňů a straš-
livých plamenů šoa, všem jen trošku svědomím oplývají-
cím posluchačům mrzl úsměv na rtech i v srdcích. Kromě 
perfektního hudebního podání velmi dobrých muzikantů 
vynikala skvělá a přirozená Libuše Hublíková v mimořád-
ně rozsáhlé a těžké trojroli (tří autorů kabaretu), zahrnující  
i velké taneční a pěvecké sekvence.

Provedení českého kabaretu, sepsaného a uvedeného 
terezínskými autory a herci pro terezínské publikum, je-
jichž drtivá většina zahynula v pekle vyhlazovacích táborů, 
bylo velkým zásahem do našeho svědomí. Vtipy a písničky, 

Festival židovské kultury pravidelně navštěvuje také šestaosmdesátiletá obdivuhodná 
žena, která přežila holocaust Marta Dittrichová (na fotografii s fotografem Jindříchem  Bu-
xbaumem, ředitelkou Nadačního fondu obětem holocaustu Martou Malou a její kolegyní ).

není jen suchopárným seznamem židovských hřbitovů.  
Ač to může znít jakkoliv paradoxně, u této povedené knihy 
se člověk i zasměje. Jak je zasvěceným známo, Achab totiž 
není jen tak obyčejným člověkem. Vyzařuje z něj optimis-
mus a neskutečná energie. Každým rokem všem dokazuje 
neuvěřitelné nadšení nejenom pro své bádání, ale také pro 
vzdělávání, a hlavně lidské bytí. Kdo s Achabem Haidlerem 
absolvoval některou z prohlídek židovského hřbitova nebo 
s ním hovořil na toto (nebo klidně i jiné) téma, jistě ví, jak 
osobitě a zaujatě dokáže hovořit. Při kurzech hebrejštiny 
dokáže své „žáky“ doslova pohltit. Tedy ne že by se za tři 
lekce stihli naučit perfektně hebrejsky, ale zkušenost je to 
k nezaplacení. 

„Smrti se nemusíme bát, spíše bychom si měli dávat 
bacha, abychom si nepodělali život.“ Achab Haidler

 Hana Helsnerová

postavené na všudypřítomném hladu, sekýrování dozorci, 
úmorné dřině a neustálé hrůze ze zařazení do transportů 
směrem do nicoty jistě fungovaly pro vězně tábora jako sice 
morbidní, ale alespoň nějaká zábava ve zcela nenormální, 
děsivé době, pro současného trošku citlivého posluchače 
mají hororový přídech. Takže zážitek opravdu hluboký.  
A doplněný velmi lidskou besedou po skončení představení 
s badatelkou Lisou Peschel a se synem spoluautorů kaba-
retu, manželů Porgesových, Zdeňkem Prokešem, který do 
Holešova na kabaret svých rodičů také zavítal.

Karel Bartošek
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Sobotní vyvrcholení Festivalu židovské kultury
Několik opravdu velkých židovských autorit velmi 

ocenilo, že holešovský Festival židovské kultury Ha-Makom 
letos vstoupil do svého devatenáctého (!!!) ročníku a tedy 
se začíná pomalu rýsovat určitá (a úctyhodná) tradice. 
Bezesporu je náš holešovský festival nejstarším festivalem 
židovské kultury v celé ČR a byl opravdu prvním.

Veškeré letošní festivalové dění vyvrcholilo v sobotu 
27. července a opět již tradičně – sobotní den zahájil do-
poledne na nádvoří zámku velký koncert velkého orchest-
ru, tedy Big bandu Josefa Hájka. Letos se nemohl dostavit 
rovněž tradiční sólista, zpěvák Peter Lipa, ale dramaturgie 
festivalu velmi šikovně nahradila tuto ztrátu originálním 
způsobem. Osvědčená sólistka Zuzana Lapčíková, vystupu-
jící v dřívějších letech s Peterem Lipou, propůjčila tomuto 
koncertu nejen svůj hlas, ale i další umění a to bravurní hru 
na cimbál. A kombinace swingového orchestru s cimbá-
lem, zejména ve skladbách východoevropských židovských 
autorů, to je opravdu moc hezký zážitek i pro fajnšmekry. 
Zpěvem Zuzanu Lapčíkovou doplnila i její dcera, Magdale-
na Mikulková. Takže letošní tradičně netradiční bigbando-
vý koncert stál opravdu za to a velké množství diváků jistě 
nelitovalo tohoto trávení sobotního dopoledne.

I když na sobotu byly hlášeny bouřky, koncert Big 
bandu se odehrál v letním, prosluněném dopoledni. Násle-
dující prezentace tradičního hlavního partnera festivalu, li-
kérky a palírny Rudolf Jelínek z Vizovic, kterou pod názvem 
„125 let od otevření Jelínkovy pálenice na Razově – 1894“ 

s podtitulem „Rudolf Jelínek slovem i chutí – co možná 
nevíte a je dobré vědět“ spolu s ochutnávkou výrobků 
této slavné značky provedl prokurista firmy Ing. Vladimír 
Darebník, už takové štěstí na počasí neměla. Podle předpo-
vědi se zatáhlo a spustil se prudký déšť i s blesky a hromy. 
Spousta návštěvníků ale toužila po ochutnávce pěti druhů 
Jelínkovic, a tak se program přesunul jen do arkády zámku 
a s úspěchem pokračoval – ostatně například hruškovice 
byla skutečně lahodnější nektaru!

Odpoledne program festivalu vstoupil do své závěreč-
né fáze. V 16,00 hodin se přes hustý déšť opět shromáždila 
skupina lidí kolem nové pamětní desky Davida Meisela na 
budově bývalého rabinátu a zimní modlitebny a později 
Charity na náměstí Svobody. Slavnému holešovskému 
rodáku, který se stal jedním z nejvýznamnějších dirigentů 
v Chorvatsku, se přijela poklonit mimořádná a zplnomoc-
něná velvyslankyně Chorvatska v ČR, Její excelence Liljana 
Pancirov. Spolu s ní přišlo k pamětní desce jádro Prvního 
chorvatského pěveckého sboru ZORA z Karlovace, který 

Po perfektních žestích opět pozdravili holešovské 
publikum zpěváci Karlovacké ZORY pod vedením současné 
sbormistryně Radmily Bocek. Opět promluvila česky chor-
vatská velvyslankyně a sbormistryně a zazněly židovské  
a chorvatské skladby včetně rozsáhlého pásma písní ze Šu-
maře na střeše. A po přátelích z Chorvatska, kteří se svým 
zpěvem poklonili svému nejslavnějšímu sbormistrovi, vy-
stoupili ještě jednou osvědčení tanečníci z RUT – tentokrát 
tanečním pásmem „Od Roš hašana až po Šavuot“, ve kte-
rém ztvárnili tradiční židovské svátky celého roku tancem 
na známé židovské melodie. Tanečníci ze skupiny RUT jsou 
už skoro povinnou součástí holešovského festivalu a Hole-
šováci je mají srdečně rádi a asi by si nedovedli představit 
festival bez jejich vystoupení.

A po skončení tanečních svátků už následoval bohužel 
poslední kulturní program festivalu, neskutečně chytla-
vé, temperamentní a skvělé melodie zahrál snad nejlepší 
klezmerový orchestr Česka a Slovenska, Kaschauer klezmer 
band z Košic, skvělí a ohniví muzikanti a zpěváci, kombi-
nující klasický klezmer s východoslovenskou melodikou  
a divokými rytmy. Kaschaueři byli v Holešově už podruhé  
a opět potvrdili své mistrovství.

Koncert pod hvězdami byl skvělou tečkou za ofici-
álním programem festivalu. A ještě soukromou tečičkou 
bylo setkání zpěváků ZORY na lehkém občerstvení v Sala 
terreně zámku. Zde (a později ve velkém sále zámku) mís-
to toho, aby se občerstvovali, více než dvě hodiny zpívali 
tak nádherně, že i ti atlanti na stěnách usedali – národ-
ní chorvatské, filmové a populární písně v tak úžasném  
a nadšeném provedení, že těch pár lidí, kteří je slyšeli, na-
byli pevného přesvědčení, že se jedná o nejlepší pěvecký 
sbor v Evropě.

Karel Bartošek

Foto na dvoustraně: Hana Helsnerová, Milena Machálková

za svou slávu a označení „nejlepší pěvecký sbor v Evro-
pě“ vděčí právě Davidu Meiselovi. V rámci „Pocty Davidu 
Meiselovi“ promluvil holešovský historik Karel Bartošek  
o životě a díle Davida Meisela a o jeho „objevení“ v Holešo-
vě. Následovaly projevy starosty města Holešova Rudolfa 
Seiferta a J.E. velvyslankyně Chorvatska Liljany Pancirov 
(ostatně pronesený převážně kouzelnou češtinou), ve kte-
rých oba vyzvedli na příkladu osudu Davida Meisela velké 
množství společných znaků Česka a Chorvatska a blízkost 
našich národů. Shromáždění pozdravily i hlavní organi-
zátorka festivalu Jana Slovenčíková a sbormistryně sboru 
ZORA Radmila Bocek (rovněž česky!). Sbor ZORA zazpíval 
tři písně – dvě chorvatsky a jednu hebrejsky.

Jen co skončil oficiální vzpomínkový akt u pamětní 
desky, rozvlnilo se holešovské náměstí tancem – a zase 

jsme navázali na mnohaletou tradici a skvělá prostějovská 
taneční skupina RUT, interpretující židovské tance opět 
učila alespoň těm základním tanečním krokům veřejnost 
– kdo chtěl, mohl se výuky zúčastnit a poté publiku spolu 
se členy skupiny zatančit typické židovské tance. Zájemci 
všech věkových kategorií společně s tanečníky RUT vytvo-
řili kruh a nadšeně postupně pronikali do tajů izraelských 
tanců.

A s nadcházejícím večerem potom návštěvníci i účin-
kující rozjeli vrchol festivalu pod hvězdami na zámeckém 
nádvoří. V 19,00 „otevřeli“ závěrečný večer skvělí žesťaři 
Brass Q pod vedením ředitele holešovské Základní umělecké 
školy Petra Juráška zámeckou a věžní hudbou ze 17. a 18. 
století. A protože se jednalo skutečně o zámeckou a věžní 
hudbu, provedlo kvarteto svůj koncert ne na pódiu zámec-
kého nádvoří, ale z okna prvního patra zámecké chodby, což 
jednak navodilo přesnou atmosféru a jednak potvrdilo skvě-
lou akustiku nádvoří. Znalci dobré muziky si přišli na své  
a koupali své smysly v nádherné, zářící hudbě.
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Židovský fotograf Jindřich Buxbaum vystavuje na zámku Jahrzeit
Čtyřicet osm černobílých snímků Jindřicha Buxbauma s názvem Jahrzeit vystavu-

jí arkády Zámku Holešov do 9. září. Jsou mezi nimi i snímky, které autor pořídil letos  
v zimě na židovském hřbitově při příležitosti výročí úmrtí rabína Šacha. 

Jindřich Buxbaum dokumentuje zásadní témata židovství a život mimo Izrael jako 
je například svátek purim, šabat, ale i svatba, pohřeb a obřízka. Kolekce snímků s ná-
zvem Jahrzeit divákovi přiblíží židovské výročí úmrtí blízkého člověka. 

Fotograf je členem Představenstva Židovské obce Olomouc. Fotografuje od svých 
čtrnácti let a častým námětem jeho fotoreportáží je právě život Židů v diaspoře, v Čes-
ku i v zahraničí. Jeho fotografie jsou každoročně spjaty také s holešovským Festivalem 
židovské kultury. 

Dana Podhajská

Kapela Žalman & Spol 
vystoupí 29. 8. na nádvoří 
holešovského zámku 

Žalman vystoupí v tradiční sestavě - vedle Pavla Lo-
honky to bude Petr Novotný, zpěvačka Michaela Hálková 
a kytarista Petr Havrda. Koncert začíná v 19 hodin.

Kapelu Žalman založil v roce 1982 Pavel Lohonka. 
Vydal 17 autorských desek a 7 výběrů, na kterých je více 
než 250 písní. Žalman se zasloužil o popularizaci lidových, 
zejména jihočeských písní, některé z nich tak dostaly pří-
ležitost zlidovět podruhé.  

Vstupenky na holešovský koncert lze již nyní koupit  
v předprodeji v Městském informačním centru za 290 Kč, 
v den konání koncertu za 350 Kč. Více na www.holesov.cz.

Dana Podhajská

Rozloučení s prázdninami se skupinou TEXAS
Město Holešov pořádá v pátek 6. září na Zámeckém koupališti od 17.00 hodin rozloučení s letošními prázdninami 

- veselici s populární country skupinou TEXAS. Přijďte si zazpívat, zatancovat a poslechnout si country a westernové 
pecky. Bohaté občerstvení zajištěno.

Svátek sv. Anny, kdy byly posvěceny oba holešovské 
kostely, letos připadl na pátek, ale oslavovali jsme tuto 
událost v neděli. Už tradičně se na toto výročí schází tzv. 
„stará schola“ (všichni, kteří kdy ve schole zpívali, mají 
čas a chtějí se setkat se známými), oživí si texty a nápě-
vy a doprovodí zpěvem mši svatou o půl desáté. Letos 
se jich sešlo přes 30 a přišli i bývalí ministranti. Sváteční 

Svátek sv. Anny v holešovské farnosti
den odpoledne pokračoval žehnáním aut a motoristům 
a ti, kteří přijali pozvání P. Walczaka na farní zahradu, 
určitě nelitovali. Skvělou cimbálovku nezaskočil ani 
podvečerní příval deště a po přesunu do sucha se v muzi-
círování pokračovalo. Velké poděkování patří všem, kteří  
s organizací jakýmkoliv způsobem pomohli. 

M. Machálková
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Beseda se světovým fotografem, který proslul mužský-
mi akty a fotkami pro lifestylové časopisy, se koná 30. srpna 
2019 od 18 hodin v New Drive Clubu Zámku Holešov. Je to 
již druhá talk show u příležitosti Vanovy výstavy. První be-
seda byla v den zahájení, 16. července. Zájem byl tak velký,  
že Městské kulturní středisko Holešov po jednání s fotogra-
fem přidalo další mimořádný termín. Dalo tak příležitost 
těm, na které se v červenci nedostalo.

Robert Vano vystavuje na holešovském zámku  
do 15. září. Jeho celoživotní tvorbu reprezentuje prodejní 
výběrová kolekce, která veřejnosti nabízí fotky od sedmde-

sátých let až po současnost. Je to 99 černobílých i barevných 
fotek - mužské akty, dokumenty, portréty, zátiší a také výběr  
legendární série Bohemia. Výstava je koncipována tak,  
aby co nejlépe popsala Roberta Vano jako člověka i umělce.  
Městské kulturní středisko nechalo jako bonus k výstavě 
vyrobit kolekci dámských a pánských triček s autorovými 
fotografiemi. Trička jsou v prodeji v informačním centru. 

Jednasedmdesátiletý fotograf se narodil v Nových  
Zámcích na Slovensku maďarským rodičům. Krátce po ma-
turitě v roce 1967 emigroval do USA. Pracoval jako kadeř-
ník, vizážista, maskér a asistent pro fotografy módy, později  

se prosadil jako fotograf světových módních časopisů (Harpers 
Bazaar, Vogue, Elle, Cosmopolitan).  Po roce 1989 se vrátil 
do Československa a usadil se v Praze. V letech 1996 – 2004 
se živil jako umělecký ředitel české edice časopisu ELLE. 
Odsud se přesunul na pozici art directora v agentuře Cze-
choslovak Models, kde působil do roku 2009. Vydal několik 
fotografických publikací, vystavoval například v New Yorku, 
Miláně, Londýně a v Praze. V roce 2010 získává Evropskou 
cenu Trebia za tvůrčí činnost. 

Dana Podhajská 

Fotograf Robert Vano opět v Holešově, pro velký úspěch přijíždí 
na další besedu se svými fanoušky
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Tohle Holešov ještě nezažil (neslyšel a neviděl)
Všichni, kdo mají vztah ke klasické hudbě s napětím 

čekali na snad největší kultuní událost za posledních pa-
desát let v Holešově. Za dramatických okolností nejistého 
počasí (o čemž pohovoříme dále) se ve velkém sále hole-
šovského zámku v pondělí dne 29. července uskutečnilo 
– v rámci holešovského cyklu Musica Holešov a krajského 
cyklu Bacha na Mozarta – velké nastudování jednoho ze 
stěžejních děl Georga Fridricha Haendela (1685 – 1759), 
oratoria Saul. Realizace tohoto náročného projektu se 
ujal Holešovákům dobře známý dirigent a hlavní evrop-
ský specialista na barokní hudbu, Roman Válek se svým 
Czech Ensemble Baroque – orchestrem i sborem a řadou 
proslulých sólistů, přičemž do titulní role se mu podaři-
lo obsadit asi největšího současného světového basistu, 
Adama Plachetku, ale také řadu dalších špičkových zpě-
váků, jako je Piotr Olech (David – kontratenor), Krystian 
Adam (Jónatan - tenor), Natalia Rubis (Méran – soprán), 
Kristýna Vylíčilová (Míkal – soprán), Tadeáš Hoza (vele-
kněz – tenor) a řadu dalších. Jako host vystoupila v or-
chestru skvělá cembalistka Barbara Maria Willi.

Romanu Válkovi se podařilo vytvořit opravdu do-
konalý projekt – a je vidět, že dirigent se svým štábem 
patří k opravdu světové špičce nejen v oblasti interpreta-
ce barokní hudby, ale i všech ostatních složek barokního 
hudebního divadla. Tak hluboké pochopení barokní hu-
debnosti a dramatičnosti včetně „ducha“ baroka asi zatím 
nikde v Evropě nebylo prezentováno. Přitom inscenace  
se nedržela otrocky barokních reálií, naopak vyznačovala 
se velkou mírou stylizace – byla to skutečná „opera v ope-
ře“, vzhled do doby G.F. Haendela, do uvažování a života 
tehdejších hudebníků.

Samozřejmě, zvuk Válkova orchestru je naprosto au-
tentický, používá originální barokní nástroje (nebo jejich 

věrné repliky) a techniku barokní hudby. Rovněž pěvecké 
výkony sboru a řady sólistů, vycvičených na Letní škole 
barokní hudby (ostatně v posledních letech rovněž se 
konající v Holešově) byly velmi věrné baroknímu zpěvu. 
Zejména Piotr Olech s pro naši dobu poněkud nezvyk-
lým kontratenorem jako by vypadl z operního souboru  
z první poloviny 18. století. Ale i všechny ostatní součás-
ti inscenace byly naprosto dokonalé. Zcela uchvacující 
choreografie sboru i sólistů se nechala inspirovat gesty 
rokokových porcelánových sošek královské manufaktury 
ze Sévres. A zatímco sólisté (pokud se zrovna nezařadili 
do sboru) se pohybovali při zachování barokních nadne-
sených gest normálně, sbor používal jakoby zpomalené, 
toporné pohyby, opět dokonale evokující cameru obscuru 
a vrcholně barokní pojetí dění na scéně. Vysoce stylizova-
né kostýmy s odvolávkami opět na typicky barokní ahis-
torické představy oblečení Izraellitů (například velekněz 
měl na sobě sutanu barokního katolického hodnostáře) 
byly báječné – samozřejmě, zatímco pro inscenátory Ha-
endelovy doby byly pravidlem mimořádně přezdobené, 

ale vlastně současné, i když pitoreskně doplněné oděvy, 
účinkující zpěváci měli zjednodušené barokní či raně 
rokokové kostýmy s moderními prvky, tedy opět linie  
k baroknímu pojetí ahistorismu.

Celkové provedení oratoria bylo prostě DOKONA-
LÉ!!!!! Asi jsme se v Holešově ještě nikdy nesetkali s tak 
propracovaným a přitom mimořádným představením.  
A v neposlední řadě – drtivá většina zpěváků i hudební-
ků v oratoriu jsou krásní mladí lidé, na které je radost se 
dívat a ani to není zanedbatelná deviza tohoto vpravdě 
báječného projektu.

Ale, bohužel, nic asi nemůže být bezchybné – před-
stavení, původně zamýšlené pro nádvoří zámku poté,  
co se dopoledne trošku po obloze honily mráčky, orga-
nizátoři přesunuli do hlavního zámeckého sálu. I když se 
celá druhá půlka dne vyznačovala jasnou oblohou, báli 
se o nesmírně drahé hudební nástroje, které by nějaká 
lokální bouřka (i když nepřišla) nezvratně poškodila.  
Ale šest set diváků bylo nad možnosti kapacity sálu a je-
jich napěchování v letním dusnu do omezeného prosto-
ru si vyžádalo svou daň – nesnesitelné horko a vlhkost 
dosahující snad sta procent trápilo nejen obecenstvo,  
ale i všechny účinkující. Pot bohatě stékající ze všech si 
snad vymlel vlastní řečiště uprostřed sálu a nevím, zda 
tak obrovské vlhko nepoškodilo vzácné nástroje víc, než 
nějaká přeháňka. A bylo si snad jen představit, jak na-
prosto úžasný zážitek, vskutku nebeská, rajská zkušenost 
by provedení oratoria bylo venku, kde by nemuseli všichni 
tak moc trpět horkem. Ale dokonalost přináleží jen Bohu 
a tak by snad bylo rouháním, kdyby Saul neměl nejmenší 
chybičku. Stejně jsme ještě něco tak krásného, i když vy-
koupeného utrpením, v Holešově opravdu nezažili.

Karel Bartošek

Mikroúvaha za uplynulým Festivalem židovské kultury
Každý rok se těším na konec července a úzkostlivě si 

jej bráním proti nájezdům jiných akcí, jen abych si mohl 
vychutnat tento svátek tolerance. Nebudu zde popisovat 
jednotlivé pořady od zajímavých přednášek, přes tance 
až po klezmer, na to jsou povolanější. Minulé století  
(2. sv. válka, nacismus, komunismus) naši společnost 
naprosto fatálně poznamenalo a vykořenilo, což vidíme  
i v dnešní době (možná i právě dnes). Přišli jsme z růz-
ných důvodů, ať už rasistických či politických, třídních, 

o miliony lidí, kteří byli po staletí našimi spoluobčany 
(Židé, Němci, Romové…). Dále o šlechtu, o podnikavé 
lidi, o hrdiny, prostě o elitu národa. A za vším je nená-
vist živená z různých zdrojů, strach z jinakosti a závist. 
Společnost tímto nesmírně zchudla. Ne snad ekonomic-
ky, ale hlavně duchovně. Zchudla naše kultura, zchudla 
naše historie. Zchudlo naše myšlení… Je nesmírně 
smutné, že i v dnešní době, v době, kdy si připomínáme 
už 30 let svobody a demokracie, se mezi poslanci na-

parují osoby vyloženě rasistické, a že strach z jinakosti  
je živený dokonce z postu nejvyššího.

Proto je tak velice důležité, abychom hledali kořeny. 
Kořeny své, kořeny obce, kde žijeme, i kořeny celé naší 
společnosti. Náš holešovský Festival židovské kultury  
a podobné akce po celé republice v tomto hledání obrovsky 
pomáhají. Velký dík vedení města, velký dík MKS-ce, velký 
dík pánům, kteří tuto tradici před devatenácti lety založili. 

Mgr. Radovan Machálek 

Na židovském hřbitově opět pracovali dobrovolníci
V Holešově proběhl tradiční workcamp Jewish 

Holešov 2019, mezinárodní dobrovolnický projekt,  
do kterého se každý rok zapojují lidé z celého světa,  
aby pomohli očistit a opravit židovský hřbitov. V rámci 
desetidenního pobytu si navíc kromě výletů po okolí 
také například zahráli kuželky s klienty CPS Holešov. 

 Do Holešova tentokrát přijelo pět velmi mladých 
účastníků v rozmezí osmnáct až třiadvacet let – Fran-
cisco z Mexika, Firdaous z Francie, Alessandra z Itálie, 
Caitlin z USA a Alexandra z Polska. Dobrovolníci si vzá-

jemně vařili tak, aby ochutnali všechny zastoupené me-
zinárodní kuchyně a po zbytek času poznávali kraj, lidi 
a památky. 

Workcamp Jewish Holešov 2019 je tradičním pro-
jektem, který pro pořadatelské Městské kulturní středisko 
Holešov s finančním přispěním Židovské obce Brno zajiš-
ťuje nevládní nezisková organizace INEX-SDA. Konkrétní 
náplní práce dobrovolníků bylo vyhrabat hřbitov, posekat 
trávu, očistit náhrobky a ošetřit jejich kovové části. 
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Blahopřání
V srpnu oslavila naše maminka, babička, sestra 

paní 

ANNA KAŇOVÁ 
z Holešova 

krásných  75 let. Vše nejlepší, hodně štěstí 
a zdraví do dalších let přeje dcera Martina 

a syn Jiří s  rodinou.

Vzpomínka
Dne 3. 9. 2019 vzpomeneme nedožitých 100 

let našeho tatínka, tchána a dědečka pana Josefa 
Januše z Količína.  Za celou rodinu s láskou vzpomí-
ná dcera Ludmila.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Oldřich Dostál 1929 – 2019
Všechny blízké, členy oddílu házené TJ Holešov a hole-

šovskou veřejnost zarmoutila smutná zpráva o úmrtí pana 
Oldřicha Dostála ve dnech, kdy se připravoval oslavit své 
významné životní jubileum. 

Pan Oldřich Dostál se narodil 28. 8. 1929 v Holešově,  
a když  jako malý chlapec přišel o své rodiče, vychovávala ho 
jeho teta. Většinu svého dětství prožil ve zdravotních ústa-
vech, kde mu léčili zkrácenou nohu. Vyučil se pletařem, ná-
sledně vystudoval ekonomickou školu a až do svého odcho-
du do důchodu pracoval v národním podniku LOANA Holešov 
jako účetní. Pro svůj zdravotní handicap se nikdy neoženil  
a celý svůj život se o sebe staral sám. Doma v kuchyni  
se vyučil znamenitým cukrářem a kdo ochutnal jeho koláčky, 
nemohl uvěřit, že je vytvořil Olinek. Neuvěřitelných padesát 

let vedl ekonomické hospodaření oddílu házené a zajišťoval 
prodej vstupenek na domácí utkání.  Ve svém okolí a mezi 
přáteli byl Olinek velmi oblíben, jeho laskavost a vstřícnost, 
zájem o problémy druhých byly samozřejmým projevem 
každého setkání s ním.  Pan Dostál byl velkým sportovním 
fandou, který sledoval snad všechny sportovní přenosy  
a kouzelná byla jeho bouřlivá nálada, když fandil svému 
milovanému fotbalovému týmu Slávie Praha a v případě 
úspěchů i velká radost z nich. 

Na přelomu letošního roku se do jeho všedních dnů  
tiše vkradla nemoc, která značně ztížila jeho život a 22. čer-
vence 2019 jeho unavené srdce navždy utichlo. 

Byl velmi oblíbený a snad každý ho zná jako „náš Oli-
nek“ - Čest jeho památce

Každý prázdninový pátek a sobotu od 9 do 12 a od 13 do 17, se mužete v zámecké kovárně v Holešově podívat 
na práci kováře Stanislava Marconě. Ukázky se konají v rámci pravidelných komentovaných prohlídek Malého muzea 
kovářství. Více na www.holesov.info. (dap)

Patron zrození 
- výzva k hlasování

Podpořte, prosím, přílepský habr převislý ve finále 
ankety STROM ROKU. Důležitý je každý hlas, který strom 
získá. Podle údajů z NPÚ není tento jedinec v žádném  
z dalších parků na Moravě. Hlasuje se on-line  a z každé 
emailové adresy je platný pouze jeden hlas. Hlasovat  
je možné až do 25. září na webu www.stromroku.cz. 

Děkujeme.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás 
pozvat na slavnostní vítání občánků, 
které probíhá v prostorách obřadní 
síně – sala terreny holešovského zám-
ku. Pokud budete mít zájem o přivítání 
Vašeho dítěte, přijďte si dohodnout 
konkrétní termín na Městský úřad  
v Holešově, matrika, přízemí vpravo, 
dveře č. 110. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel. 573 521 355

SŇATKY
Nikol Drábková – Držková
Miroslav Čechmánek – Želechovice

Denisa Sirotová – Nový Jičín
Jan Vaculík – Chomýž

Anastasija Dovbyš – Třebětice
Lukáš Pálka – Třebětice

Jana Navrátilová – Zlín
Jakub Žůrek – Zlín

Soňa Machovská  – Kvasice
Antonín Lustig – Kvasice

Kristina Köglerová – Holešov
Pavel Homola – Tišnov

Lenka Bubeníková – Holešov
Miroslav Odložilík

Nikola Kujová – Hulín
Roman Juřena – Kostelec u Holešova

Andrea Zemanová – Tučapy
Pavel Hlobil –  Tučapy

ÚMRTÍ    
Jindřiška Teplíčková – Holešov
Zdenka Nesvadbová – Holešov
Josef Sedlář – Holešov
Zdeňka Maninská – Holešov
Eva Severová – Holešov
František Zapletal – Količín
Jitka Choltová – Holešov
František Kuča – Holešov
Stanislav Hřeben – Holešov
Oldřich Dostál – Holešov
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Literární soutěž žáků základních škol Holešovska - pokračování
Vítězné dílo žákyně 2. Základní školy Holešov, Marie Pifkové, která se umístila na 1. místě ve III. kategorii žáků 8. - 9.  tříd.

Všední den, který se stal nevšedním

STINNÁ STRÁNKA LONDÝNA
Procházela jsem právě špinavými ulicemi Londý-

na a hledala tržiště. Nemám tušení, jak jsem se mohla 
ztratit. Žiju v těchto prokletých ulicích tohoto špinavého 
města už 5 let. Nikdy jsem se neztratila, tak proč právě 
teď. Zvlášť když už jsem dva dny nejedla. V břiše mi kru-
čelo, hrdlo jsem měla vyprahlé od běhu před Plechov-
kou, nohy mi vypovídaly službu. Pod tou špínou jsem 
měla až nepřirozeně bílou kůži, byla jsem vyhublá, po-
trhané špinavé hadry na mě visely jen silou vůle. Vlasy 
mi spadaly na ramena ve slepených černých pramíncích 
a lepily se mi na čelo.

Kdysi to ale bylo jinak. Žila jsem ve velkém domě 
s rodiči. Byla jsem čistá, oblečená v bělostných šatech, 
na nohou bílé střevíčky, vlasy kaštanově hnědé a krásně 
voněly. To bylo předtím, než jsme o všechno přišli. Moc si 
to nepamatuju, jen že jednoho dne přijeli lidé s několi-
ka vozy a nakládali na ně naše věci, nábytek a oblečení. 
Maminka brečela, tatínek křičel a já byla zmatená. Bylo 
mi 10 a já netušila, co se děje. Tenkrát bylo moje myš-
lení o světě jiné. Myslela jsem, že má každý maminku 
a tatínka, že každý má spoustu voňavých, čistých šatů 
ve skříni. Každý spí v měkké posteli a má vždy stůl plný 
jídla, aniž by mě zajímalo, jak se tam ty věci berou.

Z toku myšlenek mě vytrhly střepy, které se mi 
nemilosrdně zařezávaly do bosých chodidel. Dnes se 
mi musí podařit něco ulovit nebo ukrást. My bezdo-
movci chytáme potulné psy, kočky nebo tlusté potkany, 
kterých je všude spousta. Tady platí: sežer nebo budeš 
sežrán.

Taky bych mohla jít krást na tržiště, ale riskovat,  
že vás chytí a před celým náměstím zbičují, nechci. Roz-
hodla jsem se tedy pro ulovení pár potkanů u řeky. Voda 
vyplavuje na okraj to, co do ní lidé hází a potkani se tím 
živí. Znovu mi mohutně zakručelo v břiše. Rychle jsem 
se rozhlédla a zorientovala se, kudy se co nejrychleji do-
stanu k Temži. Vydala jsem se na jihovýchod, do středu 
Londýna. K řece mi to bude trvat tímhle pomalým, šou-
ravým, tempem asi hodinu. 

Teprve dnes kolem poledne jsem utekla Plechov-
ce. To je jeden z nás ve věku asi třiceti let, ale vypadá 
starší. Má zrzavý, zavšivený, mastný plnovous a stejně 
tak špinavé, dlouhé zrzavé vlasy, které schovává pod 
roztrhanou čepicí, kterou ukradl svému příteli poté,  
co ho zabil. Plechovka mě chtěl chytit a prodat sedlákům 
a zemědělcům. Myslí si, že jsem chlapec a za chlapce se 
platí hodně. Jenže na poli se pracuje tvrdě od úsvitu do 
západu slunce. Dostáváte jídla jen tolik, abyste přežili 
další den. Navíc vás bičují a chovají se k lidem hůře než 
ke zvířatům. A jak to vím? Moje maminka s tatínkem 
tam skončili. Mě poslali za poslední peníze do kláštera, 
ještě než je odvlekl jeden majetný pán, co vlastnil velké 
pole. V klášteře jsem vydržela sotva pár týdnů. Sestry 
byly nemilosrdné, ale i za tu krátkou dobu jsem se se-
tkala s dívkou, která se ocitla na podobném místě jako 

mí rodiče. Svěřila se mi se všemi hrůzami, co se tam dějí.  
Od té doby jsem psala rodičům každý den, ale oni nikdy 
neodpověděli. Pak jsem z kláštera utekla do Londýna, 
kde žiji doteď. Hodně rychle mě okolí seznámilo s tím, 
jak to tady venku chodí. První noc jsem spala v té lep-
ší části města. Připomínalo mi to rodiče a domov. Hned 
první ráno na mě nějaká služka vylila z okna splašky. Byla 
jsem smradlavá a mokrá. Naštěstí bylo léto a mě napadlo 
nic lepšího, než se jít okoupat k Temži. Samozřejmě to 
nadělalo víc škody než užitku, protože řeka zapáchá jako 
smradlavé ponožky a výkaly. Pak jsem se tedy usadila  
v části, kde se zdržovali i ostatní bezdomovci. Myslela 
jsem, že mi pomůžou, ale stal se přesný opak. Obrali mě 
i o to málo, co jsem měla. Zůstala jsem na ulici špinavá, 
smradlavá, bosá a v roztrhaných šatech. Od té doby jsem 
už nikdy nebrečela a nevzdala se. Mohla jsem jít do sirot-
čince, ale tam by to bylo snad i horší než v klášteře. 

Po hodině těžkopádné chůze doprovázené kruče-
ním v žaludku jsem došla k řece. Už z dálky nevábně 
páchla, až se mi udělalo špatně. Rychle jsem zahnala 
nevolnost a sehnula se pro klacík, který by se dal použít 
jako prak, z kapsy jsem vytáhla gumu, co jsem jednou 
vzala v lepší části Londýna. Ještě předtím si s ní hrál 
malý, spokojený chlapeček, který se snažil trefit pra-
kem do stromu. Tedy do té doby, než mu guma praskla 
a on s brekem utekl domů. Teď jsem si gumu uvázala 
na dva konce klacku. Třetí jsem chytla do ruky, vzala 
kamínek, vložila jej do gumy a pomalu se plížila blíž 
k řece. Svažitá země až ke kalné vodě byla děravá jako 
ementál. Díra vedle díry. Pode mnou bylo na tisíc po-
tkaních, krysích a myších nor. Když se mi dnes zadaří, 
odnesu si pěkného, macatého potkana.  Pomalu a tiše 
jsem se plížila blíž k řece. Všechna havěť byla schovaná 
dole, ale jakmile zapadne slunce, tak vylezou. Opatrně 
jsem vyšplhala na nedaleký strom a pohodlně se usa-
dila s myšlenkou, že se dnes najím. Po hodině civění na 
město a ignorování zápachu odpadků konečně zapad-
lo slunce. Za chvíli se z nor začali trousit krysy a malí 
potkani. Ti větší vylézají později. Z kapsy jsem vylovila 
pár kamínků a postřílela několik potkanů, dostatečně 
daleko od té největší nory. Nechci riskovat, že ho vy-
plaším. Za další půlhodinu konečně vylezl ten největší. 
Měl rozměry asi jako kočka z bohatší části Londýna.  
Za sebou táhl velký, tlustý, lysý ocas a ostražitě očichá-
val okolí. Zasadila jsem do praku další kamínek a zamí-
řila. Mám jen jeden pokus.

Spokojeně jsem si to kráčela zadním vchodem  
do kuchyně „U Třech potkanů“. Příhodný název. Byla  
to hospoda pro střední vrstvu, ale málokdo z nich věděl, 
co jedí pod názvem Guláš. Ruka mě tížila pod vahou ob-
rovského, mrtvého potkana. V kuchyni jsem s ním mr-
skla o špinavý stůl přímo před Freda. Ten se na mě udive-
ně podíval, potom se podíval na potkany a řekl:  „Skvělá 
práce, kluku“. Bylo lepší, když si všichni mysleli, že jím 
jsem. „Dík,“ řekla jsem a nastavila ruku pro peníze. Fred 
si otřel ruce do už tak špinavého hadru a z kapsy vytáhl 
měšec peněz, který mi hodil. Jen jsem kývla a odešla.

Peníze jsem si bezpečně uložila do nejméně roztr-
hané kapsy. Když se mi i zítra zadaří, mohla bych koneč-
ně vykoupit své rodiče. Samozřejmě že nemám všechny 
peníze teď a tady u sebe. Schovávám je do tajné schová-
vačky pod naším starým domem. Teď už tam bydlí někdo 
jiný, ale ráda tam chodím a vzpomínám. Dnes tam pů-
jdu a spočítám peníze našetřené za celých pět let. Snad 
mám dost na cestu do nedaleké vesnice, kde by podle in-
formací měli být, a na následné vykoupení. Když už jsem 
byla pár bloků od domu, uslyšela jsem dusot spousty 
bot a křik mužů. „Chyťte toho chlapce!“ zvolal muž v čele 
asi deseti dalších. Byli to lidé ze střední vrstvy a v rukou 
třímali vidle a pochodně kvůli šeru zapadajícího slunce. 
Vzala jsem nohy na ramena a utíkala, co mi síly stači-
ly. Věděla jsem, že dospělým, zdatným mužům dlouho 
utíkat nemůžu. Musím je setřást. Nedaleko odtud se 
staví dům, po lešení bych mohla vylézt na sousední dům  
a tam se jim ztratit na střechách. Co po mně vůbec chtějí? 
Udělala jsem něco? Nebo jsem se jim něčím znelíbila? Na 
tom nesejde. Jsem bezdomovec, můžou se mnou dělat, 
co se jim zlíbí. Navíc jsem ještě dítě. Doběhla jsem k ro-
zestavěnému domu a začala šplhat nahoru. Muži mezi-
tím doběhli ke stavbě. Chvíli se dole přehadovali a to mi 
získalo náskok. Nakonec ale začali po jednom šplhat za 
mnou. Snažila jsem se nedívat dolů a lézt co nejrychleji. 
Na střechách se jim ztratím bez problémů. Nahoře jsem 
se podívala za sebe. První z mužů byl jen kousek ode mě, 
ale lezl pomalu a těžkopádně. Rychle jsem se rozutekla 
po střechách řadových domků. Utíkala jsem, co mi nohy 
dovolili. V úzké uličce jsem přeskočila z jedné střechy na 
druhou. Z toho domu vedl žebřík dolů. Hbitě jsem po 
něm slezla dolů na špinavou ulici a utíkala, kamkoliv, 
hlavně daleko odtud. Nevěděla jsem, jak daleko jsou,  
ale utíkala jsem hodně dlouho, dokud i slunce neza-
padlo. V naprosté tmě jsem procházela lepší částí Lon-
dýna se spoustou obchodů, travnatých předzahrádek  
a velkých domů. Vyčerpaná a hladová jsem si lehla před 
jeden z domů a usnula. 

Ani nevím kdy, ale někdy uprostřed noci mě probu-
dil mužský hlas. Třásl mi paží, ale nezněl rozzuřeně a ani 
na mě nic nelil. Zvedla jsem se k odchodu, ale muž mě 
vtáhl do domu. Ještě rozespalá jsem se nebránila. Teprve 
uvnitř jsem si protřela oči a uviděla před sebou slušně 
oblečeného postaršího muže a ženu ve středních letech 
v noční košili. Jen jsem na ně koukala a nevěděla, co si  
o nich myslet. Chtějí mě prodat nebo něco horšího? 

„Ležel u nás před domem. Je úplně vyzáblý,“ pro-
mluvil muž k ženě. „To je ale dívka!“ vykřikla žena. Tito 
lidé mě neprodali ani mi neublížili. Umyli mě, oblékli, 
nakrmili a dali mi domov. Já jim řekla můj příběh a oni 
mi slíbili, že zachrání mé rodiče. Zjistila jsem, že nemů-
žou mít děti a ve mně viděli naději, jak být úplná rodina. 
Toto přání se jim i vyplnilo, když jsem zjistila, že moji 
rodiče jsou dávno mrtví. A tak jsem se stala členem ro-
diny Watson. Tento den, kdy jsem málem zemřela, jsem  
si zapamatovala jako den, kdy mě zachránili.

Marie Pifková, 2. ZŠ Holešov, 9. A
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V zámecké zahradě vzniká lesní školka, podpořit ji můžete i vy
Novým a v Holešově zatím neznámým projektem 

je otevření lesní školky v zámecké zahradě. Vzniká pod 
organizací Skřítek a vychovateli budou Petra Svobo-
dová a Jakub Šneidr. Jaké jsou jejich představy, a jak 
bude vypadat takový obyčejný školkový den se dočtete  
na řádcích níže.

Lesní školky v  poslední době zažívají velký 
rozmach, čím to je? Jde o moderní smýšlení, kdy 
si uvědomujeme, jak je pro nás příroda důležitá  
a snažíme se to vštípit i našim dětem?

Ano, svět vzdělávání se mění a přirozeně tak reagu-
je na poptávku lidí po jiných, inovativních možnostech  
a přístupech. Lesní školky jsou jedním z nich. Komunity  
v lesních školkách tvoří průvodci a rodiny, které žijí a nebo 
chtějí žít co nejvíce v souladu s přírodou a jejím rytmem. 
Cítí důležitost návratu k jakési přirozenosti, zpomalení  
a citlivému vnímání života. Vědí, že pobyt v přírodě rozvíjí 
lidské bytosti na více rovinách a to je přesně to, co naše 
Země teď potřebuje. Nové generace, které v přírodě přiro-
zeně vyrostou, budou ji znovu rozumět a chránit. 

I když se dětem jako organizace věnujete 
už mnoho let, lesní školka je pro vás úplně nový 
projekt, asi nebylo úplně snadné dotáhnout jej až 
do zdárného konce, kdy konečně můžete zahájit 
provoz, že?

Já sama jsem v této organizaci téměř nováček,  
ale vím, že myšlenka na založení školky dřímala ve spol-
ku již několik let. Čas uzrál, sešlo se pár správných lidí 
ve správném čase na správném místě a školka je téměř 
tu. Konec to ale rozhodně není, spíše začátek. Celý náš 
tým čeká spoustu práce na projektu i v osobním rozvoji 
každého z nás. Tento rok bude pilotní, teprve v praxi zjis-
tíme, jak jsou naše sny a plány reálné a co bude potřeba  
s tím dělat dál. Je nutné udržet si nadšení a vášeň pro 
věc, jinak to nebude fungovat. 

Nicméně, dobrá věc se podařila a Skřítek 
v  září otevře první lesní školku v  Holešově.  
Na co se nejvíc těšíte?

Těšíme se na děti, na náš první kolektiv. Ten se vždy 
zaryje do srdce nejhlouběji. 

Těšíme se na společný čas i práci. Těšíme se, že se 
nebudeme učit o stromech jen z obrázku, ale že si pod 
něj sedneme, pohladíme jeho kůru, ucítíme jeho vůni 
a budeme obdivovat paletu barev jeho listů. A po-
tom budeme pozorovat ruměnice, ty červené brouky,  
co vypadají jako africké masky. A potom obujeme gumá-
ky a postavíme v potoce mlýnek.

  A taky se těšíme na jednu výzvu   -   totiž jedním 
z hlavních principů našeho vzdělávacího konceptu je 
výchova ke ctnostem - https://vychovakectnostem.cz/. 
Jde o vědomé, cílené rozvíjení vnitřních kvalit, které  
v sobě všichni neseme. Každý měsíc tedy chceme pra-
covat s jednou z ctností, například v září se sebekázní, 
v říjnu s přátelstvím a v prosinci se štědrostí. A tak se 
vlastně moc těšíme, co nám tyto zkušenosti vzájemně 
přinesou a čím každého z nás obohatí. 

S dětmi budete trávit téměř veškerý čas v pří-
rodě, jaká bude náplň takového obyčejného škol-
kového dne?

Jednou z našich velkých  inspirací je i dánská peda-
gožka Helle Heckmannová a její zlaté klíče k naplněné-
mu životu - tedy: hodně spát, dobře jíst, mít rád, starat 
se o sebe a žít v rytmu. A o tom přesně bude náš den.

V praxi to bude vypadat tak, že se budeme s dětmi 
scházet až od milých osmi hodin. Až budeme všichni 
pospolu, přivítáme se v ranním kruhu, popovídáme si, 
zazpíváme a vydáme se na výlet do okolí. Cestou si sní-

me svačinu, budeme si trošku hrát a trošku se učit. A nebo 
zůstaneme ve školce a budeme se starat o naše záhonky. 
Potom si dáme dobrý oběd, odpočineme si a odpoledne 
zase hurá do víru dění. Vše se bude samozřejmě odvíjet 
od ročního období a počasí. Důležitá je pro nás rovnováha, 
od každého kousek. Zažívat velká dobrodružství i zdánlivé 
maličkosti jako lehnout si pod strom a pozorovat, jak si vítr 
hraje s větvemi. A nasávat moudrost v tom obsaženou.

Ještě ale chybí spousta věcí, aby to bylo 
„dokonalé“. Dát dohromady potřebnou částku  
se pokoušíte skrze projekt Hit-hit a pomoci může 
každý, komu je váš směr sympatický, a kdo vám 
fandí. Jak projekt přesně funguje, na co peníze 
použijete, a jak tedy mohou zájemci přispět?

Ano, kampaní na Hithitu teď hodně žijeme. Při-
znávám, že tento čas je pro nás hodně napínavý. Výběr 
stanovené částky by nám do začátku velice pomohl.  
Za vybrané peníze bychom mohli splatit jurtu, postavit 
zastřešenou terasu před vstup, doladit kuchyň a koupit 
kamna dříve než začne zima. Je nám jasné, že veškeré 
další vybavení budeme skládat dohromady i za pocho-
du. Hodně nám ale pomáhají aktivní rodiče, díky nim 
máme alespoň základní nábytek. 

Projekt je velice jednoduchý. Zájemci, kteří s námi 
sympatizují a chtějí nás podpořit, mohou na internetu 
otevřít tento odkaz:  https://www.hithit.com/cs/pro-
ject/6125/jurta=-pro-skritkovu-lesni-skolku?fbclid-
IwAR2rxSAV03No3obopVFVj_6O__1kMU6OA2D-
kZNPHUn8wcVoAd4turhVvI4U. Najdou v něm veškeré 
informace o celém projektu, vyberou si sympatickou od-
měnu za svůj příspěvek a odešlou peníze.

Hlavní roli zde ovšem hraje čas. Na výběr peněz 
máme stanovených pouhých 40 dní, pokud se částka 
do té doby nevybere, přicházíme o vše a peníze odejdou 
zpět přispěvatelům. 

Tímto chci opravdu velice poděkovat všem milým 
lidem, kteří nás podpoří a  věnují nám kapku pozornosti 
a času. Moc si toho vážíme. Děkujeme.

Děkujeme za rozhovor a držíme palce.
Hana Helsnerová

Družinové letní tábory jsou na naší 1. ZŠ v Holešově již mnohaletou tradicí. Také letos jsme 
pro žáky připravili 2 příměstské tábory – v červenci a srpnu. Červencový turnus proběhl hned  
ve druhém prázdninovém týdnu. Přes 40 dětí nejen z naší školy prožilo 5 dní nabitých zajímavým 
programem. Výlety do blízkého okolí (Přílepy, Žopy, Stará Ves, Karlovice) střídaly celodenní, které 
směřovaly na prohlídku hradu Bouzova, Javoříčských jeskyní, nebo do Rajnochovic a na Kelčský 
Javorník. Tam děti neodradil ani malý deštík a statečně vystoupaly do prudkého kopce k rozhled-
ně. Při kratších výletech zbyla i chvilka na společné hry a vyrábění obrázků na památku. Věříme, 
že i srpnový týden těsně před nástupem pedagogů do škol se dětem vydaří.                J. Růžičková

Přípravy na zahájení školního roku jsou na 1. Základní škole Holešov v plném 
proudu. Žáci 5. C budou mít kompletně zrekonstruovanou třídu. Spolu se sousedícím 
kabinetem se opravila podlaha, osvětlení, vodoinstalace, omítka a výmalba. V nové 
budově se zase mohou těšit na vybavení jazykových učeben a učeben informatiky. Za-
tím probíhá rozvod kabeláže k jednotlivým žákovským stolkům. Nový nábytek už čeká  
na chodbě. Ve všech těchto učebnách budou mít žáci k dispozici nové výkonnější počí-
tače. Počet tříd informatiky se navíc rozšíří ze dvou na čtyři.

Také vyučující uvítají komfortnější vybavení pro výuku. Nebudou chybět keramické 
tabule s dataprojektory, nové ozvučení v jazykových učebnách nebo software pro na-
hrávání zvukových záznamů a ovládací pult pro jednotlivá žákovská stanoviště.

Všechna tato zlepšení by nebyla možná bez dotace z projektu IROP, kde jsme získali 
více než 3,5 milionu korun a další půlmilion jsme přidali jako spoluúčast ze svého roz-
počtu. Věříme, že obnovené učebny potěší nejen učitele, ale i žáky a jejich rodiče. Výuka 
cizích jazyků a informatiky se tak stane zajímavější i efektivnější.

J. Růžičková

Příměstský tábor na 1. ZŠ Holešov Co nového v září na 1. ZŠ
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SPOLEČNOST

105 let Klubu českých turistů v Holešově (1914-2019)
Konec 19. století se vyznačoval nebývalou aktivitou 

občanů Čech, Moravy a Slezska, která se odrážela ve výstav-
bě nových škol, vzniku Sokola a jiných organizací a spolků. 
Celá doba byla poznamenána nejenom rozvojem kultury, 
ale i probouzejících se sportovních aktivit. V Holešově vznikl 
Sokol v roce 1880 a jeho členové kromě cvičení v tělocvičně 
a divadelní činnosti organizovali pravidelné vycházky do 
přírody. V roce 1888 vznikl samostatný Klub českých turis-
tů (KČT) Čech a Moravy. V Holešově byl založen KČT v roce 
1914 zásluhou zakládajícího předsedy pana Josefa Adama, 
ředitele živnostenské záložny. V období 1. světové války 
byla činnost klubu omezena a s novým elánem se jeho 
činnost rozvíjela po ukončení války. Klub pořádal výlety  
a zájezdy, organizoval údržbu zřícenin hradů (Lukov - kata-
str lukovský patřil tehdy do okresu Holešov) a dbal na kva-
litu turistického značení v Hostýnských vrších. Záslužnou 
činnost prováděl cyklistický oddíl KČT v Holešově v období 
2. světové války, kdy pod záminkou drobných turistických 
akcí oddíl podporoval činnost 1. partyzánské brigády Jana 
Žižky. Po 2. světové válce byla perzekucemi KSČ činnost So-
kola utlumena a k dalšímu rozvoji došlo až v roce 1959, kdy 
vznikl turistický oddíl TJ Tatran Holešov s prvním předsedou 
Františkem Doškem, dlouholetým pracovníkem Sokola  
a zkušeným turistou. Zlatou dobou holešovské turistiky byla 
léta šedesátá a sedmdesátá, kdy stál v jejím čele Vladimír 
Hošek – turista, chatař a tramp. Postupně přibývalo členů, 
vzniklo 5 turistických oddílů mládeže („Tomíci „), jejichž ve-
doucí (Zděněk Foltýn, Jiří Frank, Alois Olivík, Alois Reimer  
a Zdeněk Mičola) s nimi pořádali besedy, dobrodružné výle-
ty, vedli je k poznávání přírody, k turistickým dovednostem 
i k jarnímu čištění lesních studánek. Nelze tu nevzpome-
nout dlouholetých zásluh manželů Olgy a Zdeňka Foltý-
nových, Jiřího Franka, prof. Jana Otáhala, Olgy Dolinkové  
či Aloise Reimera. Prosté vycházky členové postupně obo-
hatili o zajímavé hry a soutěže, a tak z původního skromné-
ho vítání jara se rozrostla poutavá až celodenní turistická  
i společenská akce, kterou turisté nazvali „Otvírání hor“. 
První ročník se konal v roce 1959 na Tesáku, poslední 
dvacátý uzavřel tuto oblíbenou akci v roce 1978 na svahu  
za Skalným. Nezapomenutelný byl například ročník desátý, 
kdy se na pláni pod vrcholem Skalného shromáždilo k plně-
ní bohatého programu přes tisíc lidí nejen z okolí Holešova, 
ale z celé Moravy. Zastoupena byla i Praha a turisté ze Slo-

venska. To bylo v roce 1968, v roce vpádu armád pěti soci-
alistických států na naše území. Uvedené zlaté období dalo 
vznik mnoha dálkovým pochodům, z nichž nejznámější 
byla Holešovská stovka přes Beskydy, jejichž propagátory 
a účastníky byli zejména Josef Večeř, Vladimír Šimeček, 
Jan Novák a Vlastimil Sedlář. Náročnost pochodu a hlavně 
vzdálený start daly podnět ke vzniku „Holešovské padesát-
ky rusavskými kotáry“, která se v letošním roce dožívá, přes 
různé potíže, významného jebilea 50. ročníku. V roce 1968 
obnovením činnosti Junáka v Holešově došlo k úzké spo-
lupráci s jeho členy, vedenými prof. Rudolfem Plajnerem, 
ing. Antonínem Vémolou a MUDr. Eduardem Kavanem. 
Významnou akcí klubu bylo pořádání 17. ročníku „Po sto-
pách partyzánů na Holešovsku“ vedeného Jiřím Frankem 
za spolupráce s p.Neumannem, vojáky RH Holešov a oddílu 
TOM 3009, jehož vedoucím Jiří Frank byl. Tyto akce v období 
let 1973–1979 byly prováděny formou turisticko-branných 
pochodů. Další významnou akcí zrozenou z iniciativy Jiřího 
Franka a oddílu TOM 3009 bylo pořádání tzv. „Pohádkové-
ho lesa“. Velkou poctou pro odbor turistiky bylo pověření 
pořádat celostátní akci turistický pochod „Za posledním 
puchýřem“ v roce 1980, kterého se účastnilo více než 600 
turistů z celého Československa. Nejnáročnějším druhem 
turistické výkonnostní činnosti byla turistika vysokohor-
ská. Prakticky se prováděla ve vysokých pohořích, jako byly 
Vysoké Tatry, nebo v jiných evropských velehorách; úzce se 
svým pojetím přiblížila k výkonům horolezeckým. Oddíl 
turistiky v té době navázal na činnost učitele a horolezce 
Anteka Veverly ve Vysokých Tatrách a navázal úzké kontakty 
se slovenskými špičkovými horolezci Ivanem Gálfym, Joze-
fem Koršalou a dalšími. Horolezecký výcvik byl prováděn na 
Lukově a zejména na Skalném. Výcvik vysokohorské turisti-
ky se základy horolezectví organizoval každoročně v letech 
1980–1989 Josef Cholasta, obětavý pracovník i pohotový 
fotograf. Půvabů zimy si byli vědomi turisté v 70. letech  
20. století, kdy využívali bohaté nadílky sněhu. Každý rok 
se v lednu objevovaly na zasněžených svazích Skalného 
tmavé skupinky stanů. Turisté nocovali i ve zbudovaných 
sněžných záhrabech a iglú. V období 1983–1987, kdy v čele 
odboru stál ing. Dušan Maceška, se turistický odbor rozrostl 
na 125 členů, pořádaly se autobusové celodenní zájezdy po 
Moravě nebo každoroční podzimní několikadenní soustře-
dění na vytipovaných chatách v  Beskydech. KČT se výrazně 

zasloužil o záchranu Zemanovy kovárny. V 60. letech mi-
nulého století se opravovala městská část Holajka, kde na 
jejím okraji se rozpadala stará Zemanova (dříve zámecká) 
kovárna a hyzdila okolí. Zachránil ji vlastivědný kroužek 
doporučením, aby byla dána do správy turistům. Zásluhou 
Vladimíra Hoška a Zdeňka Foltýna se skladiště kovárny 
neúnavnou a obětavou prací změnilo na útulnou klubov-
nu turistů, která byla později  využívána i mladými tomíky  
a junáky. Další činností KČT byla údržba turistických značení 
a na této činnosti měli velkou zásluhu manželé Pospíšilovi, 
kteří tuto záslužnou práci prováděli dlouhých 35 let. V roce 
2000 se předsedou KČT Holešov stal Ing. František Hostaša  
a za jeho působení byly pochody rozšířeny o cyklistické 
tratě na 50 a 25 km a Holešovská 50ka dostala nový ná-
zev: „Holešovská 50ka rusavskými kotáry na kole i pěšky“. 
Činnost odboru byla zaměřena na pořádání autobusových 
zájezdů, vycházek a besed s názvem „Klubový večer s cesto-
vatelem“. Těchto besed bylo uskutečněno v období 2000–
2019 celkem 84. V roce 2012 byl odbor KČT Holešov rozšířen 
o oddíl orientačního běhu, který v Holešově již řadu let vede 
Antonín Peška. Pod jeho vedením dosáhl oddíl významných 
úspěchů i v soutěžích na republikové úrovni. 20. výročí za-
ložení oslaví v září 2019 i oddíl mládeže TOM Medvědí sto-
pa, který vede Jakub Šneidr. Oddíl má průměrně 70 členů 
a velmi bohatou a pestrou činnost. Oddíl mládeže patří ke 
špičkovým oddílům v České republice a je chloubou odboru 
KČT Holešov.                                                          

Ing. František Hostaša

Koupím tuto
ohýbanou stěnu

Tel.: 603 447 040
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POZVÁNKY

CASTELLUM HOLEŠOV 
zve na zájezd do Trenčína a Uherského Brodu

Tradiční každoroční zájezd Castella za památkami naší vlasti se uskuteční letos  
v sobotu14. září. Jeho cílem bude trenčínský hrad a Muzeum J. A. Komenského  
v Uherském Brodě. Přihlášky a zálohu 300,- Kč podávejte v Městské knihovně Holešov, 
kde obdržíte podrobnější informace pro účastníky. Příjem přihlášek končí naplněním 
autobusu. Předsednictvo společnosti Castellum Holešov

Trenčínský hrad – pohled z města

Komenský lidstvu – stálá expozice  Muzea J. A. Komenského

Festivalové léto na Radiu Kroměříž 
pokračuje až do září 

I v roce 2019 jsme vás vzali a ještě vezmeme na ty největší festivaly v regionu,  
ale i v celé České republice absolutně grátis. Letos rozdáváme vstupenky za více než 
250.000 Kč. Sice je už velký krajíc vstupenek odkrojen, stále je ale o co hrát a ještě letos můžete 
díky rádiu Kroměříž vidět např. Tři Sestry, Chinaski, Kryštof, No Name, Desmod, Harlej absolut-
ně zdarma. Kdykoliv z rádia Kroměříž uslyšíte festivalový signál, volejte na 577 477 123.

Rozdáváme celofestivalové parmanentky, či vstupeky na tyto akce:
Trnkobranní - Vizovice 16. a 17. 8. (Chinaski, Kryštof, No Name, Škwor a desítky dal-

ších). Soutěžíme od 12. do 16. 8. - rozdáváme celofestivalové permanentky. 
HRADY CZ - Bouzov u Olomouce 23. a 24. 8. (ARAKAIN A LUCIE BÍLÁ, RYBIČKY 48, KRYŠTOF,  

NO NAME, HARLEJ a další). Soutěžíme od 19. 8. až 23. 8. - rozdáváme celofestivalové permanentky. 
Čau prázdniny - 31. 8. Výstaviště Kroměříž (JAROSLAV UHLÍŘ, JAKUB DĚKAN, MAXÍCI, 

BABY BAND, VÁCLAV UPÍR KREJČÍ a další). Soutěžíme od 26. 8. až 30. 8.
Svatováclavské slavnosti 7. 9. - Výstaviště Kroměříž (Tři Sestry, Anna K., Desmod, Žlutý 

pes, Argema a další). Soutěžíme od 2. 9. až 6. 9.
Stačí vychystat Festivalový signál a dovolat se jako první na 577 477 123. Rádio Kromě-

říž se nově rozšířilo i do oblasti Uherského Hradiště, a to na 88,2 FM. Nově se tak tato oblast 
připojí již k našim dvou frekvencím 103, 3 FM pro Kroměřížsko a 107, 0 FM pro Zlínsko. 
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generacím. Zářným příkladem je Michaela Koudelková, 
která si lektorství užívá a chválí především tu možnost,  
že studenti mohou během letní školy navštěvovat různé 
kurzy a různé třídy. Během pár dnů tak mohou získat cen-
né zkušenosti nejenom ve svém oboru. Michaela Koudel-
ková se představí jako sólistka ve hře na flétnu při prvním 
koncertu podzimní řady Musica Holešov.

Také již zmíněná Markéta Cukrová, která v Holešově 
působila potřetí jako lektorka, se jako sólistka taktéž potřetí 
představí při podzimní koncertní řadě Musica Holešov. Při 
přátelském setkání s vedením města, novináři a zástupci 
projektu Musica Holešov zodpověděla také několik otázek.

Jistě Vás naplňují obě dvě role, která je Vám  
ale bližší? Být lektor nebo interpret?

Momentálně převažuje ta první. Ale jakmile se po-
stavím na jeviště, ihned se do popředí probojuje ta role 
druhá. Spíše si jedno bez druhého neumím představit. 
Učení je taková moje kotva, která mě udržuje u techniky 
a hlavně probíhá v klidu. S tou praktickou částí pak souvisí 
zkoušení, cestování, nervy. Já osobně ale potřebuji oba 
tyto póly, takže mi to takto vyhovuje nejvíce.

Jak Vy osobně nahlížíte na holešovskou Letní 
školu barokní hudby?

Hodnotím ji velice dobře. Jako lektor mám srovnání  
s mnoha jinými historickými hudebními vzdělávacími pro-
gramy a co se týká kvality práce, prostoru a soustředění  
se je tato škola tou nejlepší. Pro studenty je to sice ně-
kolikadenní běh, kdy přebíhají ze studovny do studovny,  
ale na konci sami vidí ten obrovský pokrok, který za těch pár 
dnů udělali. Škola tedy plní svou funkci výborným způso-
bem. Výhodou je také mezioborové setkání studentů, kdy 
nastudují dílo, které do té doby neznali, a na konci se vlast-

ně sejdou na jednom jevišti například instrumentalisté  
s operními pěvci a na velmi vysoké úrovni toto dílo inter-
pretují. Pro některé to může být opravdový začátek kariéry.

Jako zpětná vazba pro vás lektory i studenty 
fungují právě závěrečné koncerty…

Přesně tak a výhodou také je to, že jsou koncerty 
otevřené veřejnosti, kdy si všichni zájemci mohou přijít 
poslechnout, co se to vlastně v Holešově v posledních 
dnech dělo, a co se to ozývalo za zajímavé zvuky z různých 
krásných míst ve městě.

Lektorský koncert proběhl hned na začátku 
Letní školy, nebývá problém se sladit s ostatními 
lektory?

Nesmí to být problém. My jako profesionálové musí-
me být natolik důkladně připraveni dlouhodobým letitým 
tréninkem, že musíme být schopni se na jednu zkouš-
ku sladit, a když to přeženu, tak za hodinu jít na jeviště  
a musí to klapnout.

Co říkáte na město Holešov?
Moc se mi tu líbí, krásné prostory zámku ideálně 

korespondují s tím krásnem, co se tady snažíme vytvořit, 
takže já jsem moc spokojená.

O tom, jaké krásno bylo při Letní škole barokní hudby vy-
tvořeno, se posluchači přesvědčili při závěrečných koncertech. 
Ten holešovský se uskutečnil v pátek 9. 8. 2019 a byl úžasný.

Hana Helsnerová

Letní škola barokní hudby vyvrcholila závěrečnými koncerty
Jednou ročně se na pár dnů do Holešova sjedou 

špičky svého oboru, a sice oboru vážné hudby. A společně  
s nimi pravidelně přijíždí také ti, kteří špičkami svého 
oboru teprve budou, nebo o to alespoň usilují. Řeč je  
o lektorech a studentech letní školy barokní hudby, která 
v Holešově proběhla před několika dny. Mnozí ani netuší, 
jaké talentované poklady naše město během těchto pár 
dnů navštíví. Manžele Válkovy jistě dlouze představovat 
nemusím, kromě nich v Holešově lektorovala například 
Markéta Cukrová - mezzosopranistka, která je ojedinělým 
úkazem na české scéně vokální hudby. Pro neobyčejnou 
všestrannost a cit pro styl je vyhledávanou interpretkou 
hudby od středověku po 20. století, dále pak Robin Ty-
son - operní zpěvák, který působil v The King´s Singers ve 
Velké Británii, Joel Frederiksen - americký basbarytonista 
vystupující se souborem z Mnichova, Anastasia Baraviera 
- violoncellistka rusko-argentinského původu a spous-
ta dalších. 17. ročník Letní školy barokní hudby se nesl  
v duchu Stylus Fantasticus, aneb poklady Kroměřížského 
hudebního archívu. Vznosným úkolem Letní školy barokní 
hudby 2019 tedy bylo vzkřísit tyto poklady zpět k životu. 
Díla byla spartována a po staletích poprvé provedena  
v novodobé světové premiéře. 

Od roku 2003, kdy LŠBH Roman Válek založil, vedli 
výuku kvalifikovaní lektoři celkem z třinácti evropských 
zemí, Mexika a USA a zúčastnilo se jich téměř 1 800 
studentů z ČR, Slovenska, Německa, Srí Lanky, Japon-
ska, Itálie, Ruska, USA, Polska, Černé Hory atd. Společně 
účinkovali na 55 celovečerních koncertech a 43 oratorních 
koncertech, které vyslechlo přes 13 000 posluchačů.

Někteří se ze studentů postupem let vypracovali 
na lektory a předávají tak své nasbírané znalosti dalším 

Dozvuky Jiráskova Hronova, Viktorka válí
Jak jsme konstatovali v minulém Holešovsku, Di-

vadelnímu studiu Viktorka se s nastudovanou Havlovou 
Audiencí velmi daří. To jsme ale netušili, že se díky účasti 
na festivalu Jiráskův Hronov dostanou také do televize 
a na celorepublikové internetové servery. V Jiráskově 
východočeském rodišti se konala vrcholná celostátní 
mezidruhová přehlídka amatérského divadla, kdy sa-
motná účast na ní je otázkou prestiže. „Z úplně jiného 
„soudku“ byla Havlova Audience v interpretaci nového 
souboru (vznikl v roce 2018) Viktorka Holešov. Roman 
Juráň jako Sládek  a Jakub Leško jako Vaněk přivedli v re-
žii Konráda Popela na scénu bodrého moravského sládka 
a subtilního intelektuála, kteří vnesli do dobře známých 
postav dosud nevídané barvy,“ uvedla Jana Soprová. 

Herci DS Viktorka si zahráli předpůlnoční představení, 
které se odehrálo v místní Sokolovně za plného hlediš-
tě a setkalo se s velmi živým ohlasem. „Dvojice Roman 
Uwe Juráň (Sládek) a Jack Leško (Vaněk) si s Havlovou 
poetikou absurdního dialogu rozumí velice dobře a jejich 
souhra v režii Konráda Popela staví na kontrastu a vzá-
jemném neporozumění vlezlého buranství s ostýchavou 
slušností. První festivalový den nasadil vysokou laťku,“ 
uvedly Novinky.cz. 

Pánové ale, zdá se, samou chválou a slávou ne-
zpychli a vrací se s reprízou Audience na „prkna“ domácí. 
A sice do místa, kde to prý celé začalo. Můžete se těšit, 
už 14. září ji zahrají na Holajce.

Hana Helsnerová

KULTURA 
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ZPRÁVY 

Za účasti chorvatské televize a rozhlasu  podepsaly 
v úterý 2. července zástupkyně ředitele ZUŠ F. X. Richtera 
Holešov Mgr. Danuše Pospíšilová a ředitelka Hudební školy 
z chorvatského města Karlovac SnježanaMrljak Dohodu  
o spolupráci a partnerství. Slavnostního podpisu se také 
zúčastnili místostarosta města Karlovace, zástupce župy 

Osobnost Davida Meisela propojila dvě umělecké školy
Karlovac, zástupce velvyslance ČR v Chorvatsku Slavomír 
Goga, ředitel mezinárodní letní kytarové školy Miroslav 
Lončar a také zástupci partnerských škol z Karlovace a okolí. 

Po podpisu smlouvy následoval koncert holešovské-
ho souboru Corda Magico, který byl pozván k vystoupení 
v rámci 20. mezinárodní letní kytarové školy. Koncert pro-

běhl v krásném prostředí Kostela Svaté trojice v Karlovaci. 
Nelly Billová zkomponovala k této příležitosti skladbu 
Song for Karlovac, slova v chorvatštině napsala Iva Svobo-
dová. Koncert vzbudil velký ohlas u posluchačů … „vážení 
hosté z České republiky byli opravdový balzám na duši.“

Mgr. Danuše Pospíšilová

Český zahrádkářský svaz ZO Holešov 
NABÍZÍ: 
- od 24. 8. 2019 moštování a zpracování ovoce v naší 
provozovně na Dlažánkách 
- využití prostor sálu a malé klubovny k rodinným oslavám
ZVE: 
4. 10. - 6. 10. 2019 na připravovanou výstavu v prosto-
rách Domu zahrádkářů

18. 10. 2019 na odbornou přednášku a poradenství 
MVDr. Františka Václavíka „O častých problémech  
v našich zahradách a zahrádkách“. 29. 11. 2019 na při-
pravovanou degustaci našich výrobků a Adventní tvoření  
29. 11. 2019. Připravované akce budou uvedeny  
na webových stránkách www.zahradkari-holesov.cz  
a ve vývěskách naší organizace.                        ZO ČZS Holešov
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PŘÍSPĚVKY

Omladina Martinice ve Vlkolinci
Vlkolinec je místní část Ružomberka, ležící na svahu jednoho z východních výběžků 

Liptovské odnože hlavního hřebene Velké Fatry v bočním údolí Revůce ležící v nadmořské 
výšce 718 m. Tato osada je od roku 1977 vyhlášena památkovou rezervací lidové architektu-
ry a od roku 1993 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Na základě 
partnerských dnů měst Kroměříže a Ružomberka se dne 27. - 28. 7. 19 zúčastnila a zastupo-
vala tak město Kroměříž i Martěnská Omladina na těchto velkolepých slavnostech.  

Po ranní slavnostní mši svaté probíhalo od 10.00 hodin vystoupení všech pozva-
ných souborů, které se představily se svým programem s ukázkami tanců, zpěvů, scének 
ze svého regionu. Naše Martěnská Omladina se představila na úvod Martěnskou polkou, 
dále pak Hanáckou besedou a Varšavěnko-Valašenkou. Nevíme, jestli jsme měli úspěch  
v našem vystoupení nebo při ochutnávce dovezených našich Martěnských koláčků, které 
jsme pak rozdávali po našem vystoupení mezi diváky, a kde jsme byli stále obklopeni zví-
davými diváky, kteří byli nejen vstřícní, zvídaví, ale dávali najevo i milé přijetí. Celá tato 
kulturně společenská akce v krásném prostředí a za pěkného počasí měla velmi dobrou úro-
veň  a všichni členové našeho souboru si odvezli ty nejhezčí  a nezapomenutelné  zážitky,  
což ukazuje, že Slováci a Moraváci mají stále k sobě blízko.

Do Rymic? Do pohádky! 
Marně si teď lámeme hlavu, jestli už jsme viděli hezčí 

skanzen. Ten v Rymicích je kouzelný tím, že jsou domečky 
rozstrkané po celé dědině, a tak si snadno dokážete před-
stavit, že jste najednou o 200 let zpátky. Malebné cha-
loupečky s ještě malebnějšími názvy lákají k zastavení. 
Vítejte U Gajů, U Klimečků, U Vymětalů a Na Potůčkovém. 
Jestli jste tu ještě nebyli, tak honem balte batoh. 

  Rymický soubor lidových staveb je vcelku nenápad-
né místo. Když projíždíte obcí, minete domek se slamě-
nou střechou, ale jinak tu moc známek toho, že tu mají 
schované nádherné chaloupky není. Kdo ale hledá, najde 
rozkošná stavení s modrou podezdívkou, maličkými okén-
ky a doškovou střechou, skryté ve stínu pod rozložitými 
lipami a štíhlými hrušněmi. 

Žít tak v takhle klidné době. Za chaloupkami jsou 
políčka a zahrádky se včelíny, kousek odtud se na kopci 
vypíná majestátný Hostýn, který lidi tehdy upomínal ke 
zbožnosti a pokoře. Tady se čas zastavil. Uvnitř domků 
je chládeček a ticho, na oknech se na sluníčku vyhřívají 
pestrobarevné muškáty. Jen si sednout na zápraží a na 
nic nemyslet. Tak nějak je tu vidět, že toho času bylo dřív 
přece jenom víc. Na práci i na klábosení. 

Rymické domky jsou krásnou ukázkou toho, jak se na 
Hané žilo na přelomu 17. a 18. století. Uvnitř najdete ná-
bytek, nástroje i kroje. Projít se po všech staveních zabere 
kus času, ale přitom si prohlédnete celou ves a dozvíte se 
něco o kraji, kde se Haná pomalu zvedá v Záhoří.  

Domky, které si Rymice schovávají tak trochu pro 
sebe, stojí na původních místech tam, kde kdysi místní 
Hanáci žili a hospodařili. Maličké postýlky, kde se spalo 
tak trochu v sedě, malované talíře a hrníčky, vyřezáva-
né truhly a v nich opasky obíjené pavím peřím. Prostě 
místo, kde se cítíte, jako byste vešli do pohádky. Kromě 

chaloupek tu je větrný mlýn, kovárna, domek sedláře  
a honosná renesanční tvrz. Na dvorku ji hlídají ještě ho-
nosnější sochy soudruhů, které sem přivezli z nedaleké 
Kroměříže. 

 Teď v létě je tu stín a pohodička, v truhlících na ok-
nech bzučí včelky a nad střechami sladce voní dozrávající 
hrušky. Nejkrásněji tu ale musí být o adventu. Ve tvrzi se 
dělají tradiční betlémy, z malých chaloupek voní čaj s me-
dem a v oknech blikotají lampičky a svíčky. Už aby to bylo. 

Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch, z.s. s pod-
porou Zlínského kraje.
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VÝROČÍ

2. 9. 1909  V Míškovicích se narodil KOŠINA František, amatérský archeolog, vlastivědný pracovník a učitel. Kromě učitelského povolání se věnoval historii rodného kraje, zvláště rodné 
obci a okolí. Jako archeolog - amatér, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, se podílí na terénním výzkumu. Výsledkem je řada nově objevených archeologických lokalit na 
jižním Holešovsku, v katastrech obcí Míškovice, Lechotice, Zahnašovice, Ludslavice a Kurovice. Na základě studia archivních pramenů a historického materiálu získal nové 
poznatky k nejstarším dějinám holešovského léna, které zveřejnil ve Vlastivědném věstníku moravském - „Město Holešov jako léno“. Další práce s historickou problematikou: 
„Holešovský venkov před Bílou Horou“, „Tvary návsí a jejich změny v 16. století“, „Původní půdorysy osad na Holešovsku a jejich srovnání s půdorysy zaniklých středověkých 
osad na Drahanské vrchovině“, „Vladykové z Níškovic nebo Nítkovic?“, „O starodávné tzv. Červené knize města Holešova“. Doplnil záznamy v kronice obce Míškovic, zaznamenal 
zvykosloví a lidovou kulturu obce na jižním Holešovsku. Podílel se na přednáškách v rámci Vlastivědného kroužku v Holešově a na kulturních aktivitách v rodné obci, pro kte-
rou připravil vlastivědnou publikaci a množství článků v odborných archeologických časopisech.  Za dlouholetou vlastivědnou a publikační činnost jej ocenilo Zastupitelstvo 
města udělením Velké pečeti města Holešova u příležitosti 92. narozenin dne 4. září 2001. (†31. 3. 2005 v Kroměříži) - 110. výročí narození

9. 9. 1979 Zemřel  HRADIL Karel, sbormistr, hudební skladatel, pedagog, studoval na brněnské konzervatoři varhany a skladbu u prof. Jaroslava Kvapila a Zdeňka Chalabaly. Zakladatel 
pěveckého sdružení „Foerster“ a ženského pěveckého sdružení „Krásnohorská“. Učil v Brně na konzervatoři, komponoval sbory, úpravy lidových písní, složil Vánoční mši kole-
dovou. (*2. 7. 1910 v Ludslavicích) - 40. výročí úmrtí 

12. 9. 1789 Zemřel  RICHTER František Xaver, spoluzakladatel tzv. mannheimské školy, hudební skladatel, houslista a pěvec. Hudební vzdělání získal ve Vídni, Itálii, Francii, Holandsku, 
Anglii. Od roku 1737 působil jako zpěvák - basista v knížecích službách ve Stuttgartu a Ludwigsburku ve dvorní kapele. Poté jako ředitel klášterní kapely Rytířské akademie  
v Ettalu, kde napsal několik skladeb, např. „Italské oratorium“. V roce 1740 získal místo kapelníka v Kemptenu ve Švábsku, od roku 1747 působil 22 let jako houslista, hudební 
skladatel a zpěvák - basista u kapely falckého kurfiřta v Mannheimu. Zde byl roku 1768 jmenován dvorním komorním skladatelem. V roce 1769 odešel do Štrasburku, kde 
obdržel místo kapelníka dómského sboru v katedrále Notre Dame. K světským skladbám patří zejména symfonie, jichž složil 68, dále smyčcová kvarteta, klavírní koncerty, 
sonáty, tria a dueta. Jeho skladby vycházely tiskem v Amsterodamu, Paříži i Londýně. V zahradě holešovského zámku mu byla odhalena busta (v roce 1959 při oslavách 250. 
výročí narození), dílo akademického sochaře Jana Habarty. Pamětní deska pochází z roku 1969. Při oslavách v roce 1959 a 1989 byly vydány pamětní medaile, které navrhl 
akademický sochař Vladimír Kýn. (*1. 12. 1709  v Holešově) - 310. výročí narození a 230. výročí úmrtí 

13. 9. 1854 Narodil se  GOGELA František, botanik a farář. Záhy po narození se s rodiči přestěhoval do Holešova. Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a teologickou fakultu 
v Olomouci. Působil na farnostech v Kyjově, Bílovicích, Místku a Hukvaldech. Na přelomu 19. a 20. století působil v Podhradní Lhotě a Rajnochovicích. Jeho posledním pů-
sobištěm se staly Třebětice u Holešova, kde také zemřel. Pochován je na místním hřbitově. Vedle povinností katolického duchovního se věnoval amatérsky archeologii, své 
celoživotní poznatky zaznamenal v pojednáních o hradech a hradiskách v okolí Hostýna např. „Hrady a hradiska z bližšího a dalšího okolí sv. Hostýna“. Prováděl floristický 
výzkum moravských a slezských Karpat a východní části Chřibů. Jeho rozsáhlý herbář byl uložen zčásti na Sv. Hostýně, ve Valašském Meziříčí a v muzeu v Holešově. Díla: „Flora 
von Rajnochowitz“, „Z květeny Javorníku u Rajnochovic“, „Z květeny východní části hor Hříběcích (Chřibů)“, „Z jarní květeny na Valašsku“. Nedokončené dílo „Květena horstva 
Hostýnského“ nechali v úctě k páteru Gogelovi otisknout již po jeho smrti farníci a obyvatelé Třebětic. Záslužnou badatelskou činnost P. Gogely připomíná pamětní deska, 
umístěná na budově farního úřadu v Rajnochovicích, pořízená z iniciativy bývalého ředitele holešovského muzea PhDr. Josefa Svátka. Nese tento text: „Zde v letech 1897-1907 
žil a pracoval František Gogela, botanik a přední znalec karpatské a podhostýnské květeny. Narozen 13. září 1854 v Podhradní Lhotě, zemřel 27. úmora 1922 v Třeběticích.“ - 
165. výročí narození

17. 9. 1909 Narodil se  VRLA Leopold, prof., překladatel, esejista, literární kritik, redaktor. Vystudoval reálné gymnázium v Holešově a filozofickou fakultu MU v Brně. Působil jako stře-
doškoslký profesor v Chrudimi, Znojmě, v Třebíči a Ostravě. V letech 1938-1942 redigoval společně s Dominikem Peckou časopis katolických středoškolských studentů Jitro, 
ve kterém tiskl první práce pozdějších básníků, prozaiků a malířů. Výrazná byla jeho činnost překladatelská. Z jeho původních prací vyšel tiskem „Přehled dějin francouzské 
literatury od středověku do současné doby“, „Studijní návody - jazyk český“. Vzpomínky na dětství a mládí prožité v rodných Přílepích, Holešově i v Brně na studiích, vyšly pod 
titulem „Kořeny“. (†16. 8. 1991 v Ostravě) - 110. výročí narození

27. 9. 1929 Narodil se  MĚSÍC Václav, významný představitel holešovské vlastivědy, archeologie a muzejnictví, dlouholetý pracovník Městského muzea v Holešově a později Muzea Kro-
měřížska. Obecní školu vychodil v Podhradní Lhotě a Rajnochovicích. Ve studiu pak pokračoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. V lednu 1961 začal pracovat v Městském 
muzeu v Holešově. Do jeho pracovní náplně patřila péče o sbírkový fond archeologie, zajišťování archeologických nálezů, lektorská služba u výstav a expozic, vyhledávání  
a zapůjčování vlastivědné literatury - v jeho činnosti se tak spojovala práce kurátora, archeologa, dokumentátora, knihovníka a lektora. Publikoval drobné odborné články 
v regionálních časopisech, mimo jiné: „Nález mincí v Libosvárech“, „Archeologické nálezy 1967 ve sbírkách Městského muzea v Holešově“, „Zámecká klepátka v Holešově“, 
„Doklad o stavbě hradu Šaumburku“, „K penězokazecké dílně na hradě Křídlo“, „Plavení dřeva v Hostýnských vrších“. V roce 1967 a dále v roce 1983 prováděl na Hostýně 
samostatný povrchový výzkum. (†14. 10. 2013) - 90. výročí narození

VÝROČÍ - ZÁŘÍ
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Choreografie „Mach a Šebestová“ zvítězila v pražské Lucerně
Neděle 19. května 2019 byla pro SVČ TYMY velmi 

úspěšná. Tři naše taneční kroužky byly nominovány 
do finále mezinárodní taneční soutěže Miafest. Tento 
taneční festival má letos již 20letou tradici. Oblastní 
kola probíhají ve všech krajích ČR, ale také na Sloven-
sku a Polsku. Z těchto oblastních kol jsou nominovány 
nejúspěšnější choreografie na finále v Praze. Letošní rok 
byl pro TYMY velmi úspěšný vzhledem k tomu, že se do 
finále dostaly tři taneční kroužky – Baby dance II, Happy 
dance  a Sundance.  Všechny choreografie – „Mimoni – X 
faktor“, „Mach a Šebestová“a „Wonderwomen“ soutěžily 
v kategorii originální dynamic, která se konala právě 
19. 5. v pražské Lucerně. Z Holešova do Prahy vyrazilo 
celkem 80 dětí i dospělých. Všichni byli plni očekávání! 
Ve velmi silné konkurenci všechny choreografie sklidily 
velký aplaus od diváků. Nekonečné pak bylo čekání na 
závěrečné vyhodnocení a verdikt poroty. Choreografie 
„Mimoni –X faktor“ se umístila na krásném 2. místě  
a choreografie „Mach a Šebestová“ ve své kategorii zís-

kala 1. místo a stala se také absolutním vítězem celého 
tanečního bloku. Pro všechna přítomná děvčata, ale 
také jejich rodiče, to byl nepopsatelný zážitek! U mno-
hých se objevily na tvářích slzy štěstí a radosti. Vzájem-
né veselí a objímání nebralo konce. Děkuji všem, kteří 
se podíleli na tomto krásném úspěchu, děvčatům z Baby 
dance II, Happy dance i Sundance. Děkuji také rodičům 
za podporu a největší poděkování si zaslouží Olinka Pe-

šková za dlouholeté vedení tanečního oddělení a za její 
skvělé nápady a příkladnou práci s dětmi.

Všechny tři taneční kroužky vzorně reprezentova-
ly naše SVČ  TYMY, město Holešov a také Zlínský kraj. 
Přejeme všem děvčatům, aby jim tanec i do budoucna 
přinášel radost a potěšení.

Mgr. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

SVČ TYMY Holešov již několik let pořádá příměstský 
tábor s tanečně sportovní náplní ve sportovním areálu  
v Sazovicích. Také letošní tábor plný zábavy, sportu, tance  
a sluníčka si děti pořádně užily.

Každý den na děti čekala spousta zábavných her a soutě-
ží, uskutečnila se sportovní olympiáda, děti hrály míčové hry, 
zaběhly si také Sazku. Největší část programu byla věnována 
nácviku taneční sestavy. Celotýdenní táborový program byl 
motivován dobrodružnou hrou „O poklad Jacka Sperrowa“. 
Všechny úkoly a nástrahy, které Jack po celý týden připravoval, 
se podařilo dětem splnit na výbornou a cesta k pokladu byla 
otevřená. Na závěr se děti setkaly také s hlavní postavou Jac-
kem Sperrowem, který zhodnotil jejich celotýdenní úsilí.

Děkujeme pracovníkům koupaliště a sportovního areá-
lu za vzornou spolupráci.           Olga Pešková, vedoucí tábora

Děti objevily poklad 
Jacka Sparrowa

Holešovští Keltové v Podhradní Lhotě
Nedaleko hotelu Pod Schaumburkem rozbili toto 

léto na čtrnáct dní své ležení Keltové. Jedná se o šest 
keltských kmenů – Bóje a Venety z našich krajů, Helvéty 
z území Švýcarska, Skordisky z balkánského poloostrova, 
Ambarry ze severní Itálie i o Pikty z dalekého Skotska. 
Celkem 43 statečných bojovnic a bojovníků, oděných do 
vlastnoručně vyrobených říz a plášťů v barvách, odlišu-
jících jednotlivé kmeny a s šestnácti náčelníky, bardy  
a řemeslníky, všichni vedení krásnou bohyní Freyou.  
No úplně čistokrevní ti Keltové tedy nejsou, jedná se totiž 
o účastníky, vedoucí a personál dětského tábora, tradič-
ně pořádaného pionýrskou skupinou Dr. Mirko Očadlíka 
z Holešova na známém tábořišti, vždy zasvěceného ně-
jakému tématu – letos jsou to Keltové (v dřívějších le-
tech to byli antičtí Řekové, staří Slované, středověcí lidé  
z doby Karla IV. a spousta dalších). Letošní dobrodružství 
stojí opravdu za to. Stěžejním programem je samozřejmě 
celotáborová hra – „Výprava za Kelty“, ve které jednotli-

vá družstva, pardon, keltské kmeny, hledají ztraceného 
druida, který jediný jim může pomoci k účinné obraně 
před rozpínavými Římany. Činnost v keltském ležení je 
opravdu horečná. Bojovníci si nejprve museli vyrobit 
vlastní keltské oděvy, každý kmen si postavil své vlastní 
oppidum, neboli opevněný tábor a to pouze s použitím 
dřeva, větví, kamenů a listí, nalezeného v lese a prováz-
ků, strážní věž a svatyni pro vzývání přírodních božstev 
a sil. Centrem keltského ležení je posvátný strom a sa-
mozřejmě čistý a očistný oheň, zapalovaný každý večer. 
Keltové se seznamují s řadou dovedností a znalostí, už 
absolvovali výuku keltských tanců, seznámili se s tím, 
jak se pěstuje les a jaké problémy dnes lesáky trápí, 
musí žít v souladu s přírodou. Program je přepestrý, hra 
napínavá a dobrodružná. Vrcholem pobytu bude ná-
vštěva opravdového keltského oppida u České Třebové,  
ve kterém žijí experimentální archeologové přesně podle 
keltského způsobu života, ale navštíví i naše, místní kel-

tské oppidum, jehož mohutné valy jsou dodnes patrné 
na hostýnském vrcholu. A nade vším bdí bůh Cemunnos, 
pod jehož idolem se občas objevuje kouzelný meč, který 
je signálem keltským kmenům, aby se ihned zapojily  
do plnění úkolů táborové hry.

Takže zážitky zcela úžasné - děti si horlivě píší dení-
ky a přispívají do táborové kroniky, posílají si vzájemně 
psaníčka a v nich nadšeně hodnotí svůj pobyt na táboře. 
A vším tím prostupuje senzační prázdninová atmosféra, 
která i ty starší ročníky přinutí přemýšlet, zda nenechat 
pracovní povinnosti za sebou a neponořit se aspoň na 
pár dní do báječného keltského dobrodružství. I když si 
všichni na Kelty jen hrají, jediná pravá je nad vším bdící 
bohyně Freya, která se sice jmenuje Jarmila Vaclachová, 
ale to občanské jméno je jistě jen pseudonymem, vhodně 
volenou maskou. Ano a kávu tam vaří taky moc dobrou...

Karel Bartošek

Letní keramické tvoření se dětem líbilo
V TYMY se uskutečnil příměstský tábor s názvem 

– Letní keramické tvoření. Program každý den začínal  
v 9 hodin pak jsme společně tvořili a hráli a sportovali až 
do odpoledního příchodu rodičů. Kolektiv dětí byl velmi 
různorodý, tvořili ho jak začátečníci, tak i pokročilí kera-
mici. Proto vznikala velice pěkná a originální keramická 
díla. Kromě keramiky děti také výtvarně tvořily – z velké 
části na“ téma příroda“. Motivací byl celodenní výlet do 
Kurovického lomu, který se velmi vydařil nejen počasím, 
ale i pestrou přehlídkou živočichů a rostlin, které zde byly  
k vidění. Na závěr tábora děti s vedoucími připravili vý-
stavku prací, které v průběhu vznikly. Ty nejzdařilejší práce 
budou reprezentovat své autory na některých výstavách, 
soutěžích a přehlídkách. Věříme, že budou opět úspěšné 
tak jako v minulých letech!

Martina TYMY
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ZAHAJOVACÍ HODINY KROUŽKŮ:
2. 9. - pondělí Harmonizační cvičení v TYMY v 10:00 hodin
9. 9. - pondělí Florbal starší – 15:00, Fotbaloví ben-
jamínci – 16:00, Florbal mladší -17:00, Gymnastika 
-18:00, Břišní tance s Jasmínou - 20:00
10. 9. - úterý Zoolog, ekolog -15:00, Jumping trampo-
líny – 15:30, Baby dance I – 15:30, Táborová kytara – 
16:00, Baby dance II – 16:30, Elektrická kytara – 17:00
11. 9. - středa Cvičení žabky -10:00, In-line brusle - 
15:00, Robotika – 15:00, Společenský tanec standart 
– 16:00, Baby robotika – 16:00, Mladý kutil – 16:00, 
Hiphop - 16:00, Atletická přípravka – 17:00
12. 9. - čtvrtek Happydance – 15:00, Dětská kapela 
– 16:00, Zrníčko – 16:00, Zdravé pískání – 16:00, Ani-
máček – 16:00, Sundance - 16:30, Badminton – 17:30, 
Anglická konverzace – 17:00, Kalanetika – 19:00
13. 9. - pátek Břišní tance – 15:00, Společenský tanec – 
latina – 16:00, Základy keramické tvorby a Keramika pro 
dospělé – 16:00, Parkour – 17:00
16. 9. - pondělí Anglická školička – 15:30, Paletka – 
16:00, Barevný svět – 17:00
17. 9. - úterý Mladý debrujár – 15:30
18. 9. - středa Debatní liga -16:00, Reportér – 17:00, 
Barvička /rodiče s dětmi/ - 16:00
19. 9. - čtvrtek Lukostřelba – 16:00
20. 9. - pátek Klub instruktorů – 15:00, Mladý rybář – 
15:30, DOFE – 16:00, Rukodělky – 16:00

Pivovarská
9. 9. - pondělí Balet – 15:00, Pohybovka pro nejmenší – 
16:00, Pompony – 17:00,
13. 9. - pátek Paletka + Barevný svět – 15|:30
19. 9. - čtvrtek Stolní tenis – 16:00
2. 9. Klubovna Smetanovy sady – zahájení činnosti

Školní - DUHA
11. 9. - středa Jóga – 13:30, Jóga 18:00

NOVÉ KROUŽKY
12. 9. - čtvrtek Dětská kapela – 16:00

PŘIPRAVUJEME Box, Sportovní aerobik, Dramatický 
kroužek, Čtenářský kroužek, Němčina pro děti, Rape ski-
pping, Sebeobrana, Karate, Afro tance, Mladý historik, 
Mladý včelařík, Mladý cestovatel,Bowling, Plavání, Že-
lezniční modelář, Prostřeno, Filatelie – na základě zájmu 
úvodní hodiny proběhnou konec září – začátek října

TYMY - plán akcí
JIŽ PROBÍHÁ ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020, bližší informace v kanceláři TYMY  
a na www.tymycentrum.cz, od 1. září bude zápis do 
kroužků probíhat každý všední den od 8:00 do 18:00 
hodin

ZVEME VÁS K NÁM DO TYMY:
ZÁŘÍ:
1. 9. Loučení s prázdninami – v areálu zámecké 
zahrady v rámci Dožínek, dílničky pro děti, ukázka 
činnosti kroužků, možnost přihlásit se do kroužků, 
těšíme se na všechny naše příznivce
5. 9. Centrum preventivní medicíny - možnost vyšet-
ření od 9 do 19 hodin
6. 9. Den otevřených dveří v TYMY – od 15 do 18 
hodin, prohlídka učeben, ukázka činnosti kroužků, 
pro děti připraven skákací hrad, malování na obličej  
a další zábava, vstup volný
7. 9. Den otevřených dveří v TYMY – od 9 do 13 hodin, 
prohlídka učeben, ukázka činnosti kroužků, pro děti 
připraven skákací hrad, malování na obličej a další 
zábava, vstup volný
9. 9. Den otevřených dveří na ulici Pivovarská  
– od 14 do 18 hodin (taneční a výtvarné kroužky)
9. – 13. 9. Světluška – celostátní charitativní sbírka
11. 9. Edit Piaf – zájezd na muzikál do Ostravy, cena 
650,-Kč, 550,- senioři + studenti, přihlášky do 3.9.
12. 9. Lovci podnikavých duchů – zápis od 16 hodin 
v TYMY, zážitková vzdělávací hra pro skupiny dětí  
ve věku 9 - 12 let 
13. 9. Parkourový den – ukázky od 17 do 18 hodin, 
vstup volný, nábor do kroužku
13. – 14. 9. Potáborové setkání s přespáním  
– od 16 hodin - Indiánskou stezkou, Léto s tancem  
a Přírodovědné bádání /možnost přespání v TYMY/ 
od 17 hodin všechny tábory tábory RETASO
23. – 27. 9. Srdíčkové dny – veřejná sbírka o. s. Život 
dětem
24. 9. Den bez aut – od 15 – 17 hodin v areálu TYMY, 
preventivní bezpečnostní akce, kola, koloběžky, do-
pravní značky, atd…
26. 9. Evropský den jazyků - 15 – 17 hodin v TYMY, 
hry s angličtinou, konverzace v angličtině s rodilým 
mluvčím
27. – 28. 9. Noční deskohraní - od 18 hodin, cena: 
100,- Kč pro členy Deskohraní, 150,- Kč ostatní, večer 
s deskovými hrami a nejen to…, přihlášky do 23. 9.
27. 9. Běh za sv. Václavem – sraz v 15 hodin u TYMY

PŘIPRAVUJEME:
2. 10. Hypnotizér Kroulík
5. 10. Všetulský jarmark
6. 10. Eva a Vašek – koncert
13. 10. Krajské finále Zlatý oříšek
19. 10. Den zdraví pro celou rodinu – TYMY
19. – 20. 10. Den s modelovou železnicí – DUHA
1.11 – Slavnost broučků
2. 11. –Krajské kolo Porty a Melodie

Do nově vznikající Dětské kapely hledáme – kyta-
ristu, baskytaristu, hráče na keybord, hráče na bicí  
a zpěváky – bližší info v kanceláři TYMY nebo  
na tel.: 734 358 562

TM KLUB – trávení volného času v prostorách SVČ 
TYMY nebo v klubovně ve Smetanových sadech, po-
platek 200,- Kč za pololetí. V rámci TM klubu budou 
otevřeny Kluby deskových her a Klub objevů.
Klub seniorů – zájemci o setkávání 1x měsíčně a spo-
lečné aktivity – např. keramika, cvičení, rukodělky, 
besedy, deskovky a společné trávení času s dětmi  
a mladými lidmi. Zájemci hlaste se v kanceláři.
Hledáme aktivní externí spolupracovníky pro vedení 
zájmových kroužků : výtvarných, rukodělných, spor-
tovních, hudebních. V SVČ TYMY, Sokolská 70, Hole-
šov - 734 358 562. Všichni zájemci o práci s dětmi jsou 
u nás vítáni. Moto nového školního roku : „SPOLEČNĚ 
OBJEVUJME, POZNÁVEJME A CHRAŇME !!!!“

PŘIHLÁŠKY DO KROUŽKŮ JSOU K DISPOZICI 
V KANCELÁŘI SVČ – TYMY

PROVOZ TYMY
Kancelář SVČ, p. o.: pondělí – pátek 8:00 – 18:00 ho-
din (v období letních prázdnin 8:00 – 16:00 hodin)
Kulečník, stolní fotbálek, stolní tenis, trampolína, 
nájem tělocvičny:
- objednávky na tělocvičnu lze využít dle předchozí 
telefonní domluvy minimálně den předem, objed-
návky v kanceláři či na tel.: 573 39 69 28, 734 358 563

Přejeme krásný zbytek prázdnin a těšíme se na 
vás v novém školním roce!
Pracovníci SVČ – TYMY

Letní soutěž – SVČ TYMY Holešov – vyfoť se s naším 
tričkem jak si užíváš prázdniny.
Na nejlepší z vás čekají zajímavé ceny!! Fotky zasílejte 
na: TYMYLETO@SEZNAM.CZ
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Noční hasičská soutěž Topolčianky
Sbor dobrovolných hasičů Holešov se 3. srpna 2019 zúčastnil noční hasičské soutěže ve 

slovenských Topoľčiankách, se kterými má náš spolek dlouhodobou družbu. Hasičská soutěž 
O pohár starosty města Topoľčianky začínala ve 21:30 hod. na fotbalovém stadiónu TJ Tatran 
v Topoľčiankách a byla pořádána u příležitosti Slovenského národního povstání. Abychom  
si mohli s našimi přáteli v Topoľčiankách chvíli v klidu pohovořit, vyjeli jsme z Holešova 
těsně po obědě. Jelikož se nám tentokrát podařilo poskládat jedno družstvo žen a jedno 
družstvo mužů, bylo potřeba si zapůjčit vozidlo a řidiče od SDH Tučapy, za což jim děkuje-
me. Ještě před zahájením závodů jsme se šli podívat na tamní nádherný zámek. Poté jsme  
se vrátili na zahájení soutěže. Jako první si odběhli útok domácí muži z Topoľčianek, kteří  
se letos stali mistry Slovenska v DPO.

Družstvo žen našeho sboru šlo na trať jako druhé a s časem 17,45 na levém a 17,04  
na pravém proudu si tak vybojovalo 1. místo. Pravá proudařka Kateřina Sypěnová si dokonce 
odnesla pohár za nejrychlejší proudařku v této kategorii. 

Družstvu mužů, kteří bojovali za náš sbor, se bohužel nevedlo a kvůli špatně za-
pojenému rozdělovači nesplnili útok. O tom tato soutěž ale je. Jak zní ve známé písni od 

Lentilky se připravují na Mistrovství Evropy v Itálii
Holešovské mažoretky si odpočinku během letních 

prázdnin příliš neužijí. Poctivě se totiž připravují na blížící se 
evropský šampionát. Velmi nás těší, že se našlo již několik do-
nátorů, kteří se rozhodli podpořit Lentilky pro účast na jejich 
první zahraniční soutěži. 

Začátkem července proběhlo týdenní soustředění v Soko-
lovně Roštín, kde dívky čekalo kromě trénování také i táborové 
hraní, soutěže a zábava. Pro některé naše nejmenší mažoretky 
to byla i zároveň velká zkouška odvahy, protože poprvé zvládly 
více denní pobyt bez svých rodičů. V této skupině nejmladších 
děvčátek – Baby Lentilky - máme nejen šikovné, ale také krás-

né a sympatické mažoretky. Důkazem toho je účast dvou sle-
čen Zuzany Klanicové a Barbory Přikrylové ve finále Mini Miss 
mažoretky 2019. To se konalo v rámci červnového MČR v Po-
děbradech. Obě děvčata předvedla svůj šarm i umění s hůlkou 
a ve velké konkurenci dalších roztomilých slečen patřily obě k 
favoritkám soutěže. Po rozhodnutí odborné poroty se vítězkou 
a Miss mažoretkou stala naše stále usměvavá Barbora Přikry-
lová. Nábor nových mažoretek proběhne během celého září. 
Přijímáme holčičky ve věku 6-10 let. Více informací na www.
mazoretkyholesov.websnadno.cz.

Mgr. Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov, z.s.

autorů Wericha a Voskovce: „Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře,…“  
Všem, kteří náš sbor a město reprezentovali, patří velké díky.  

Ing. Hana Dvorníková, jednatel SDH Holešov
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Nábor do sportovního oddílu
T. J. Sokol Všetuly nabízí pro děti oddíl folklorního souboru „Všetulské Hanáček“ a sportovní oddíl „Všestrannost“. Rozvrh oddílů bude vyvěšen nejpozději první týden  

v září na sokolovně Všetuly nebo na našem Facebooku. Pokud také dospělí mají zájem jakkoliv v Sokole cvičit – aerobik, zumba, volejbal, fotbal, cvičení pro seniory atd…  
– ať se neváhají přihlásit! Více informací na Facebooku Sokola.

Od začátku září až do konce října pořádá klub Juda 
SKP Holešov nábor nových členů. Srdečně zveme děti – 
kluky i holky, dospělé - ženy i muže, aby se přišli podívat 
na náš trénink a v případě zájmu se mohou i tréninku 
osobně zúčastnit.  Nutnou podmínkou je věk min. 6 let  
a alespoň základní fyzické dovednosti (kotoul vpřed, vzad). 

Judo je japonský bojový sport a druh sebeobrany, 
který  využívá zejména pohybu soupeřka, k překonání 
jeho útoku. Po sportovní stránce se jedná o všestranný 
sport, který vyrovnaně zatěžuje celé lidské tělo, a je 
proto výborným prostředkem k rozvoji fyzické kondice, 

Klub Juda SKP Holešov pořádá nábor nových členů,  dětí i dospělých
síly, vytrvalosti a rychlosti. Judu se mohou věnovat lidé 
v každém věku (samozřejmě dle individuálních fyzic-
kých možností). Od září otevíráme „JUDO PRO DOSPĚLÉ“, 
zaměřené na zvýšení pohybových dovedností, fyzické 
kondice a sebeobrany a rádi mezi sebou přivítáme ženy 
i muže, kteří mají zájem o tento olympijský sport, a mají 
chuť zlepšit svou fyzickou kondici a naučit se technikám 
sebeobrany. 

Tréninky dospělých jsou v pátek od 18 hod.,  
v případě zájmu je možné se účastnit i tréninků v úterý  
či čtvrtek. Dotazy ohledně tréninků juda pro dospělé 

(ale samozřejmě i dětí) směřujte prosím na trenéry (Lu-
boš Jindra – 603 723 925, Jiří Hrbáč – 777 836 727), rádi 
Vám sdělíme potřebné informace. V  září pokračuje hole-
šovským judistům závodní sezona 2019 letním soustře-
děním v Rožnově pod Radhoštěm. Doufáme, že se našim 
judistům bude v podzimní části soutěží dařit, a naváží 
na dobře započatou sezonu ziskem medailí z krajských, 
celostátních i mezinárodních turnajů.

Srdečně se těšíme v září na shledání nejen  s našimi 
členy, ale i s novými zájemci.

Za kolektiv trenérů Jiří Hrbáč

Trenérské duo Petr Osokin a Petra Osokinová Janásová absolvovali v červenci pobyt v Thajském království, při kterém navštívili čtyři různé kempy thajského boxu. Na ostrově 
Koh Phangan se zúčastnili tréninků v Diamond gymu pod vedením šampióna Lumpinee stadionu (jeden ze dvou nejdůležitějších stadiónů thajského boxu v Bangkoku) Manchai-
em, se zaměřením na precizní provedení základních technik. Poté se přemístili na ostrov Koh Samui, kde trénovali v klubech Lionheart, True 8 gym a Yodyut gym. V těchto kempech 
proběhl důraz na pohyb a rytmus v ringu a na časování kontratechnik.

Věříme, že se tyto získané zkušenosti promítnou v úspěších Holešovských thaiboxerů v nadcházející sezoně. Zároveň bychom vás rádi pozvali na nábor 5. září, kde si můžete 
thajský box vyzkoušet i kondiční formou.

Thaiboxeři opět v Thajsku
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Holešovští atleti mezi elitou – i v České reprezentaci!
Členové Atletiky Holešov dlouhodobě ukazují, že jsou 

konkurenceschopní jak na krajské, tak moravské i republi-
kové úrovni. Jarní část letošní sezony pak byla v bilanci zís-
kaných úspěchů tou zatím vůbec nejúspěšnější v dosavadní 
historii klubu!

Vzhledem k rostoucí úrovni výkonnosti v mládežnic-
kých kategoriích je v posledních letech obrovským úspě-
chem už samotná nominace na soutěže celorepublikového 
charakteru. Každoročně se konají Mistrovtsví republiky 
vypsaných věkových kategorií, pro kategorii žactva je pak 

velkým projektem, který probíhá 
pro svou organizační náročnost 
jednou za dva roky, Letní olympi-
áda dětí a mládeže.

Ta letos v červnu proběhla 
v Libereckém kraji. Na základě 
nelehkých kritérií se na ni poda-
řilo nominovat a reprezentovat 
Zlínský kraj třem holešovským 
atletům. V mladším žactvu se 
představili Michaela Petrželová 
a Petr Greguš, ve starším žactvu 
pak Jan Sedlář. Právě tomu se 
podařilo dosáhnout z holešováků 
největšího úspěchu, když v běhu na 300 metrů obsadil vel-
mi hezké 6. místo.

Vrcholem dorostenecké kategorie bylo Mistrovství 
republiky v Olomouci. Zde měla Atletika Holešov dvojí za-
stoupení: Denisa Peričová bojovala do posledního pokusu 
o postup do užšího finále. Z mistrovství si nakonec odvezla 
sympatické 9. místo. Finalistou se naopak díky suverén-
nímu výkonu z rozběhu na 800 metrů stal Matěj Eliáš.  
Ve finále dokonale zaskočil papírové favority a za 2. nej-
rychlejší čas v cíli si odvezl domů stříbrnou medaili! Na zá-

Libuše Prchalová reprezentantkou ČR
Mistrovství České republiky horských kol, které se 

letos jelo v rámci závodů Českého poháru v Hlinsku, bylo 
zlomovým závodem pro holešovskou bikerku Libuši 
Prchalovou. Celkovým 7. místem v kategorii juniorek si 
zajistila nejen nominaci na Mistrovství Evropy, ale pře-
devším vysněný dres reprezentantky České republiky.

Libuše si dres v barvách trikolory naší země vybo-
jovala svými dlouhodobými výbornými výkony nejen  
u nás ale i v zahraničí. V posledních dvou letech skončila 
v první desítce na Českém poháru MTB, loni vybojovala 
ve Slovenském poháru místo třetí, skvěle si vedla i na 

světovém poháru juniorů v Novém městě na Moravě. 
Pozvánka do reprezentace byla na dosah.

Na svoji premiéru v dresu České reprezentace na-
stoupila Libuše v již zmíněném Mistrovství Evropy v Brně 
v sobotu 27. 7. 2019. Startovní výstřel zazněl v 10:00  
a více jak padesát elitních závodnic z celé Evropy se vy-
dalo na trať náročného závodu. Barvy České republiky  
v tomto závodu hájilo osm nominovaných reprezentan-
tek včetně Libuše. Ta nakonec dokončila závod na skvě-
lém 36. místě jako 6. nejlepší Češka.

Česká republika, tým 4Ever CykloBulis a město Ho-
lešov má úspěšnou reprezentantku.

Střelecká soutěž
Znovu se ozývaly výstřely pod horou Lysina na 

střelnici v Dobroticích,  kde Klub výsadkových veteránů 
uspořádal již 11. ročník střelecké soutěže z útočné pušky 
CZ 805 Bren a Pi vz. 82. Této zdařilé akce se zúčastnilo  
72 střelců z 24 družstev z Čech, Moravy a Slovenska. Ce-
lou činnost obohatila ukázka hromadného seskoku pří-
slušníků 102. pzpr z Prostějova a  podrobné seznámení 
se zbraní Bren z výzbroje této jednotky. Rovněž občers-
tvení,  které připravili kolegové Maňák s manželkou jen 
doplnilo spokojenost soutěžících na této akci. Nic nepo-
kazila ani změna počasí a soutěžící vyčkali závěrečného 
vyhodnocení, které provedl předseda KVV Dušan Hric.

Celé soutěži dominovali členové slovenských Klubů 
výsadkových veteránů.

Na prvním místě se umístili členové KVV-Topolčany 
s těmito neuvěřitelnými výsledky:
Viera Miháliková - 181 bodů

František Pastrnák - 178 bodů
Radim Kamrla - 178 bodů

Na druhém místě KVV Banská Bystrica, na třetím 
KVV Praha.

Z pohledu výsledků vůbec nás netěší, že v této sou-
těži převážnou část předních umístění získali kolegové 

a kolegyně ze Slovenských klubů. „Prostě, kdo je lepší 
vyhrává."

Poděkování patří velení Policejní školy, vedení měs-
ta Holešov a příslušníkům 102. pzpr za pomoc při orga-
nizaci a profesionálním a bezpečném průběhu soutěže.

   František Lejsek

kladě tohoto úspěchu obdržel reprezentační pozvánku na 
Mezistátní čtyřutkání reprezentačních výběrů (ČR, Sloven-
sko, Maďarsko a Slovinsko). To se uskutečnilo ve slovenské 
Trnavě, a Matěj i na této reprezentační akci našel jediného 
soupeře, který ho dokázal porazit, a získal tak další 2. místo!

Nejen těmto nejúspěšnějším, ale všem, kteří zodpo-
vědně přistupují ke své přípravě, a reprezentují klub i Město 
Holešov na různé úrovni, podle své výkonnosti, patří velké 
poděkování a přání dalších sportovních úspěchů do dalšího 
období!                                               Jakub Hřib
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Vikingské rody obsadily tábor skautek
Náš dvoutýdenní tábor začal v sobotu 20. 7. 2019 na 

nádraží v Holešově. Konal se na stejném místě jako tábor 
kluků – kousek od vesniček Kulířov a Studnice a z Holešova 
nás čekal ještě pořádný kus cesty. První, čeho si po přícho-
du na tábořiště všimla většina z více než třiceti účastnic, 
byla úžasná hlídkovací věž, kterou postavili kluci na svém 
táboře. Náš tábor brzo ožil celotáborovou hrou neboli eta-
povkou nesoucí se v duchu Vikingů. Rozdělily jsme se do tří 
rodů – Bójové, Silurové a Godulové a v těchto rodech jsme 
mezi sebou počas tábora soutěžily a snažily se postavit co 
nejrozvinutější vesnici pro svůj rod. Jeden den šly starší 
skautky na výlet do lanového centra Velká dohoda a potom 
na koupání do lomu. To malé skautky si musely svůj výlet 
vyluštit z šifry. Což úspěšně zvládly a vydaly se do nedaleké 
vesničky Ruprechtov k doškové chaloupce a větrnému mlý-
nu, který je na seznamu čekatelů na UNESCO. Určitě taky 
stojí za zmínku závěrečná hostina plná lívanců a závěrečný 
slavnostní oheň.                     Zajda, 13 let

Tábor skautů korunovala šestimetrová věž
Letos, ostatně jako každý rok, jsme jeli v první polo-

vině července na dvoutýdenní stanový tábor. V okolí tá-
bořiště, které bylo u Studnic u Vyškova, letos řádil kůro-
vec. K samotnému táboru, který jsme stihli postavit za 
tři dny, naštěstí zatím nepronikl. Díky plnému nasazení 
během stavby, od stanů přes latríny až po kuchyň, mohl 
začít tábor plný her a velkých projektů. Hned prvním 
projektem byl zahajovací oheň, který jej slavnostně od-
startoval. Ovšem největším a nejnáročnějším projektem 
pro nás starší skauty byla stavba šestimetrové dřevěné 
dvoupatrové a hlavně vázané věže, pod kterou mohlo 
projet i auto. První patro měla věž z přivázaných prken  
a druhé patro byla svázaná síť, do obou pater vedly la-
nové žebříky. Celá stavba nám v deseti lidech zabrala asi  

6 dní. Během nich jsme museli pokácet a opořízovat 
(tedy zbavit kůry) několik stromů, vykopat díry pro zá-
kladní kůly a především navázat mnoho uzlů, zkrátka 
pořádně se nadřít. Výsledek stál za to a stavba věže, 
která se obešla bez hřebíků, byla pro všechny zajímavá 
zkušenost. A to jsme si i během těchto stavebních dnů 
museli vařit a starat se o chod tábora. S tím nám pomá-
hala i šestice mladších skautů, kteří se během tábora 
vydali také objevovat krásy Moravského krasu, přespat 
pod širákem a na ohni si uvařit večeři. Nakonec jsme tak-
to podařený tábor zakončili 1,5 metrů vysokým ohněm 
ve tvaru hexagonu. O velké projekty jsme prostě letos 
neměli nouzi.

Chunky, 14 let

Za sokolským pírkem…
Ve dnech 15.-19. července se ve všetulské sokolov-

ně uskutečnil příměstský tábor „Za sokolským pírkem“. 
Účastníci tábora byli vtaženi do dění 40. let minulého 
století ve vesnici Všetuly. Děti nejdříve našly starý dopis 
od Františka Nopa, řídícího učitele ve Všetulích a župního 
vzdělavatele Sokola. Ten nechal ukrýt sokolský poklad ně-
kde na zahradě sokolovny před jeho zatčením v roce 1941. 
Na druhý den, kdy se v sokolovně konaly olympijské hry 
ve starém, řeckém stylu, byl v poštovní schránce vložen 
vzkaz od Elišky Sokolové, významné členky Sokola, která 

dětem sdělila, že se poklad nachází u stromu. Třetí den 
byl pro děti velmi náročný – děti absolvovaly pěší túru do 
rymického skanzenu, kde našly ve starém stavení další 
indicii od tajného sokola, který dětem sdělil, že je poklad 
zakopaný v zemi. Nyní už v dětech rostlo napětí a neu-
stále na zahradě hledaly a tipovaly, u kterého stromu by 
mohl být poklad zakopán. Čtvrteční den se nesl v duchu 
myslivosti. Všetulský myslivec si pro děti připravil dopo-
lední program – naučná vycházka do přírody s loveckým 
psem, ukázka mysliveckých zbraní, ale také závod – hod 

granátem, šplh po laně, švihadla, kotouly a nechyběla 
ani střelba ze vzduchovky. V pátek děti obdržely dopis od 
posledního všetulského starosty p. Josefa Stojana, který 
děti žádal, aby Všetuly ochránily před zloději. Děti obec 
statečně uchránily a za odměnu dostaly mapu k pokladu. 
Plné nadšení se doslova vrhly na kopání pokladu, který si 
následně rozdělily – každý dostal sokolské pírko (z pravé-
ho sokola!) a sladkosti. I když byla poslední hodina tábora 
překažena silným deštěm, program pokračoval v sokolov-
ně. Již nyní se těšíme na další ročník tábora!         Vedoucí.
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100 let házené v Holešově (1919 – 2019)
V roce 1946 vybojovali házenkáři SK Holešov titul mis-

trů Československa. V sezoně 1943 – 44 vybojovalo družstvo 
mužů SK Holešov titul mistrů Čech a Moravy. Šlo prakticky  
o zisk titulu mistr republiky. V období tzv. „Protektorátu Čechy 
a Morava“ však označení mistr republiky nemohlo být pocho-
pitelně uváděno. Česká neboli národní házená se však hrávala 
a hraje se i v současnosti jen na území Čech a Moravy. 

Před zahájením sezony 1944 – 45 byla provedena re-
organizace nejvyšší soutěže, při níž ze šesti nejlepších druž-
stev moravské ligy a ze šesti nejlepších týmů české ligy byla 
vytvořena národní liga o dvanácti účastnících. Nová sezona 
byla zahájena 20. srpna 1944 1. kolem, v němž SK Holešov 
před návštěvou 2300 diváků prohrál doma s SK Petřín Plzeň 
7:9, ale dále se již nehrálo.

O čtyři dny později, 24. srpna 1944, vydaly totiž teh-
dejší protektorátní a okupační úřady nařízení, kterým se 
zakazovalo pořádání dlouhodobých mistrovských soutěží 
ve všech sportovních odvětvích a ve všech výkonnostních 
třídách. Důvodem tohoto nařízení byl pochopitelně vývoj 
válečné situace, od východu se totiž blížily fronty. Hole-
šovským házenkářům tím bylo znemožněno obhajovat  
a obhájit svůj mistrovský titul ze sezony 1943 – 44. 

Také v sezoně 1945 – 46 byl zachován model nejvyšší 
soutěže, vytvořený před zahájením sezony 1944 – 45. Elita 
tedy hrála v národní lize o dvanácti družstvech. Holešovský 
tým hrál na podzim r. 1945 šestkrát doma o mistrovské 
body. Zahájil vítězstvím 10:5 nad SK Petřín Plzeň, pak však 
dvakrát remizoval: nejdříve 7:7 s SK Moravská Slavia Brno 
před návštěvou 2000 diváků a pak 5:5 s LK Ikar Plzeň. Další 
tři zápasy na hřišti u parku však holešovský celek vyhrál s 
SK Slavia Praha 8:6, dále s KH Star Moravany 10:7 a nakonec  
s TPK Star Plzeň 6:4.

Na hřištích soupeřů usiloval SK Holešov v pěti zápasech 
o zisk mistrovských bodů. V prvním střetnutí porazil před 
1500 diváky SK Baťa Zlín těsně 9:8, pak opět těsně 8:7 pora-
zil ČSK Hranice. Ve třetím utkání venku prohrálo holešovské 
družstvo s SK Sparta Stará Bělá 4:7 před návštěvou 500 divá-
ků. Oba poslední zápasy na hřištích soupeřů však holešovský 
celek vyhrál vždy o dvě branky. Nejprve zvítězil nad SK Spar-
ta Brno 8:6 a nakonec porazil KH Ikar Kukleny 7:5.

Bilance holešovského týmu na podzim r. 1945 byla 
tedy velmi úspěšná. Z 11 utkání vyhrál SK Holešov 8 zápasů, 
dvakrát remizoval a jedenkrát prohrál. Při aktivním poměru 
branek 82:67 dosáhl 18 mistrovských bodů a obsadil třetí 
místo za Moravskou Slavií s 20 body a Starem Plzeň, který 
zaznamenal při 18 bodech lepší poměr branek.

Také na jaře r. 1946 pokračoval holešovský celek  
v úspěšném tažení. Na vlastním hřišti absolvoval pět mi-
strovských zápasů. Zahájil vítězstvím 11:6 nad tradičním 
rivalem SK Baťa Zlín před zraky 800 diváků, pak rovněž 
přesvědčivě porazil ČSK Hranice 12:6 a těsně 6:5 SK Spar-
ta Brno, který se ovšem na jaře r. 1946 vrátil k původnímu 
názvu Sokol Brno IV. Toto střetnutí sledovalo 1000 diváků. 
V dalším boji na domácí půdě roznesl Holešov KH Ikar Ku-
kleny 12:4 a v posledním klání vyhrál holešovský tým kon-
tumačně 6:0 nad SK Slezská Ostrava, do kterého po podzi-
mu přešla Stará Bělá. Tento celek byl pro vzdání jednoho 
zápasu soupeři vyloučen z národní ligy. Hrací komise však 
nakonec ponechala v platnosti výsledky tohoto družstva  
a jen nesehrané zápasy potrestala kontumačními výsledky. 
Stalo se tak na žádost některých týmů národní ligy. 

Na hřištích soupěřů sehráli holešovští házenkáři šest 
utkání o mistrovské body. Zahájili remízou 6:6 s SK Petřín 
Plzeň, pak porazili v Brně 9:8 SK Moravská Slavia, která byla 
třetím družstvem v nejvyšší soutěži, které na jaře r. 1946 
změnilo název: Moravská Slavia totiž přestoupila do TJ Sokol 
Královo Pole. Ve třetím střetnutí venku porazil SK Holešov 
přesvědčivě LK Ikar Plzeň 10:4, ale potom prohrál v Praze  
s SK Slavia 6:9. V pátém zápase na hřištích soupeřů vyhrál ho-
lešovský tým 9:8 nad KH Star Moravany a v závěru prohrál Ho-
lešov v Plzni 6:8 a TPK Star Plzeň za přítomnosti 1500 diváků.

Jarní série holešovského týmu byla tedy opět výborná: 
z 11 zápasů 8 vítězství, 1 remíza, 2 porážky, aktivní poměr 

branek 93:64 a 17 mistrovských bodů. Po sečtení podzimu 
a jara dosáhl SK Holešov v sezoně 1945 – 46 této výsledné 
bilance: z 22 zápasů 16 vítězství, 3 remízy, 3 porážky, skóre 
175:131 a 35 mistrovských bodů. To vše znamenalo posun 
z podzimního 3. místa na konečné 1. Místo a tím i zisk ti-
tulu mistra Československa. Na 2. místě skončil Star Plzeň 
o jediný bod zpět.

Družstvo SK Holešov tedy v sezoně 1945 – 46 obhájilo 
své prvenství z mistrovského ročníku 1943 – 44, když pou-
ze nařízení okupačních úřadů znemožnilo tuto obhajobu již 
v sezoně 1944 – 45. A kteří hráči se zasloužili o druhý ze 
tří největších úspěchů holešovské házené? Bohumil Hef-
ka, Bohumil Matlach, Ladislav Ludva, Vladimír Bartošek, 
Vladimír Polívka, Vladimír Mostýn, Zdeněk Bobalík, Dušan 
Cvek, Vladimír Pachl, Vladimír Lochman, Rudolf Fuksa, Jo-
sef Glatzner a Oldřich Jedlička. Brankář B. Hefka a útočník J. 
Glatzner přestoupili do Holešova před zahájením podzimní 
sezony v roce 1945 z AK Dřevohostice. Před zahájením jarní 
sezony v r. 1946 se však oba hráči vrátili do Dřevohostic.

Po zisku titulu mistra republiky v sezoně 1945 – 46 si 
příznivci holešovské házené museli počkat plných třináct 
let na dobytí třetího mistrovského titulu, což se podařilo 
v sezoně 1958 – 59. Holešov se těmito velkými úspěchy 
zařadil natrvalo mezi nejslavnější a nejúspěšnější místa  
v dějinách národní házené v Čechách a na Moravě. 

Vlastimil Doležel Bystřice pod Hostýnem

Ligový zápas ČSK Hranice - SK Holešov byl sehrán dne 26. 8. 1945 na hřišti u sokolovny v  Hranicích. Na fotografii jsou 
všichni tři útočníci SK Holešov - hráči v tmavých dresech: Zleva Josef Glatzner, Vladimír Lochman a Vladimír Pachl. Holešov 
vyhrál 8:7 (po poločase 6:6). Fotografii dodal Jiří Ferenc ml. Bystřice p. H.

SPORT

až 1500,- Kč500 až 1500 Kč

Hledám byt 3+1 nebo 2+1, může být i k rekonstrukci. Tel.: 736 717 611. Rodina hledá dům, může být i k rekonstrukci. Tel.: 739 129 737.
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INZERCE

Vychází 21. srpna 2019. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vychází v Holešově 12x ročně. MK ČR E 12040. 

Holešovsko
regionální měsíčník města Holešova

BETONY A LITÉ PODLAHY
Anhydritové a cementové potěry

Aplikační tloušťka od 2 cm

Podlahy garáží  - leštěné betony

Vyrovnání podkladů - pěnobeton

605 350 556
Valašské Meziříčí, tel.:

www.podlahy-bares.cz

Vydavatel: město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, IČ 00287172. 
Tisk: TYPOservis Holešov, náklad 6 000 ks. Redakcí nevyžádané rukopisy a neotištěné 
příspěvky nevracíme ani se k nim nevyjadřujeme. Za věcnou správnost článků odpo-
vídají jednotliví autoři. Adresa redakce: HOLEŠOVSKO, MěÚ Holešov, Masarykova 628, 
769 01 Holešov. Redakční uzávěrka vždy 5. den daného měsíce. Redakční rada si vy-
hrazuje právo nezařadit příspěvky zaslané po uzávěrce. Kontakt: Bc. Hana Helsnerová,  
tel.: 774 359 921, e-mail: hana.helsnerova@holesov.cz; www.holesov.cz



 9.00 Dožínkový průvod od kovárny ke kostelu
   9.30 Dožínková mše svatá - kostel Nanebevzetí P. Marie
   11.00  Dožínkový průvod z kostela do zámecké zahrady
   11.30 Zahájení dožínkového programu v zámecké zahradě
  11.30 Hanácká beseda Kojetín 
  12.15 Vystoupení mušketýrů Green regiment Kurovice
   12.40 Folklorní soubor Zrníčko TYMY Holešov
   13.00 Schola Rymice
    13.30 Folklorní soubor Jabloňka Martinice
    13.50 Folklorní sdružení Omladina Martinice – děti
 14.00 Pohnuté divadlo Loukov
 14.15 Cimbálová muzika Včelaran 
 16.00 - 19.00 Dechová hudba Moravská Veselka & Jožka Šmukař „S písničkou jde všechno líp“
 11.30 - 18.00 Dožínky na kovárně
  Program pro děti i dospělé – „Od zrnečka k bochníku“ - obilí a jeho zpracování 
  v lidové kultuře, ukázky kovářského řemesla.

Bohaté občerstvení,  tombola o skvělé ceny – vše připraveno!
Vstup po celý den volný, změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vás!

Dožínky
Mikroregionu Holešovsko 2019

zámecká zahrada HolešovNeděle 1. září 2019

Navštivte naši  
nově otevřenou  
pobočku v Holešově

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
 Životní a úrazové pojištění
 Pojištění majetku a odpovědnosti za škody
 Hypotéky
 Pojištění vozidel
 Cestovní pojištění
 Penzijní pojištění
 ČP Zdraví – pojištění pracovní neschopnosti
 Servis klientům

Provozuje ČP Distribuce a.s., dceřiná společnost České pojišťovny a.s.

Pavla Návrátilíková – 572 646 687, mob. 725 810 862
Petra Vyoralová – 572 648 056

Dr. E. Beneše 56


