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KULTURNÍ SERVIS
CESTA K PÉČI
O ZDRAVÍ
Region (red) - Na YouTube kanálu a facebookové
stránce FN Olomouc je k
vidění záznam první debaty odborníků nazvaný
Ambulance aktivního zdraví. Cílem projektu je připomenout veřejnosti téma
aktivního zdraví a zodpovědného přístupu každého
k vlastní tělesné i duševní
kondici. Letošní série bude
věnována konkrétním diagnózám, jako jsou například diabetes, hypertenze
či obezita.



PODPORA
REGIONÁLNÍ
KULTURY
 Region (red) - Cílem
Programu na podporu kulturních aktivit je rozvoj
významných kulturních aktivit a akcí nadregionálního
významu, tj. aktivit a akcí
přesahujících hranice Zlínského kraje s celostátním
nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj.
V této oblasti vyčlenil Zlínský kraj 2,5 mil. Kč, minimální výše dotace činí na jeden
projekt 70 tis. Kč, maximální 200 tis. Kč. Organizátoři
mohou předložit žádost o
poskytnutí dotace od 3. do
14. března na Zlínský kraj.
Podporovanými
akcemi
jsou například hudební akademie a letní školy vážné
hudby, hudební cykly vážné
hudby, nekomerční festivaly a další kulturní aktivity,
které zásadním způsobem
ovlivňují a obohacují život
regionu.

VÝTVARNÍCI
BUDOU
VYSTAVOVAT
 Bystřice pod Hostýnem

(trn) - Také v roce 2022 budou zámecké sály otevřeny
tvorbě místních výtvarníků,
bienále výstavy s názvem
„Naši“ se uskuteční od 1. do
30. dubna. Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
vyzývá všechny výtvarníky,
ať už z řad malířů, sochařů,
řezbářů či fotografů, kteří
mají zájem své práce na výstavě prezentovat, aby se
hlásili v kanceláři muzea do
11. března. Úvodní schůzka
k výstavě se uskuteční již v
pondělí 21. února.

TÝDENÍK KROMĚŘÍŽSKA

Kroměříž hledá provozovatele
relaxační zóny
Kroměříž (red) - Radnice na léto opět připravuje relaxační zónu, jejímž
hlavním smyslem je oživit
centrální plochu Velkého
náměstí během hlavní
sezony a vytvořit zde příjemné zázemí pro místní
i turisty. Město proto hledá provozovatele, který v
termínu od 29. června do
konce letních prázdnin zajistí občerstvení a provoz
zóny.
Zóna se bude opět nacházet na ploše kolem 200
metrů čtverečních. Město
zajistí lavičky, lehátka,
zastínění, wi-ﬁ připojení,
dřevěný stánek pro zázemí, mobilní zeleň, herní
koutek, přívod elektřiny,

odpadkové koše a toalety i
vratné kelímky s motivem

města Kroměříže. Možné
je také využití dřevěných

stánků, které byly součástí
vánočních trhů na Velkém

Relaxační zóna je místem pro setkávání, konají se zde kulturní i sportovní akce.

náměstí. „Od provozovatele očekáváme kvalitní občerstvení, a to
včetně technického a
materiálového vybavení
nutného pro provoz občerstvení, zajištění denní obsluhy, bezpečnosti
a údržby prostoru a samozřejmě i dodržování
všech platných právních
předpisů
potřebných
pro provozování občerstvení,“ poznamenala
Petra Svačinová, vedoucí
radničního odboru útvar
tajemníka. Zájemci mohou posílat nabídky do
28. února přímo městu
Kroměříž. Provozovatele zóny bude schvalovat
městská rada.

Chceme se podílet na udržení toho nejkrásnějšího,
co nám zůstalo po našich předcích
Některé začátky nebývají snadné, jestliže však
nad počátečními obavami a pochybnostmi zvítězí odvaha, trpělivost a silná motivace, dostaví se
úspěchy. To se podařilo zakladatelkám Hanáckého
folklorního souboru Jabloňka z Martinic Iloně Brázdilové a Petře Zrníkové. V letošním roce oslavují se
svými členy desetileté výročí svého vzniku. Na otázky Týdeníku odpovídá Ilona Brázdilová.

HLEDAJÍ
KNIHOVNÍKA

Morkovice-Slížany
(trn) – Město hledá zaměstnance na pozici vedoucí městské knihovny.
Pracovní poměr bude na
dobu neurčitou s plným
úvazkem,
předpokládaným termínem nástupu je
1. červenec. Zájemci s odpovídající praxí a vzděláním mohou své přihlášky
podat do 21. února.
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KULTURA/SPOLEČNOST

KDY VZNIKL NÁPAD
ZALOŽIT SOUBOR?

Protože sama hraji a zpívám ve dvou folklorních souborech a moje kamarádka
dříve pracovala v mateřské
škole a jako dítě tančila ve valašském souboru, obě nás napadlo založit dětský folklorní
soubor u nás v Martinicích.
Folklor a lidové kroje se nám
totiž oběma moc líbí.
KDYŽ SE VRÁTÍTE
DO ZAČÁTKŮ, JAKÉ
MOMENTY SE VÁM
VYBAVÍ?

mená uchovat naše národní
tradice, krásu hanáckého
kroje a hanáckých písniček
pro další generace. Snažíme se probudit mezi našimi
nejmladšími zájem o folklor,
hudbu, zpěv a tanec.
JAKÝCH ÚSPĚCHŮ
JSTE DOSÁHLI ZA
DOBU SVÉ PŮSOBNOSTI?

V roce 2014 jsme byli pozváni do Lutopecen při pří-

Určitě myšlenky, jestli to
zvládneme a zda se to bude
líbit dětem.

CO JE VAŠÍM HLAVNÍM CÍLEM?

Naším hlavním cílem je podílet se na udržení toho nejkrásnějšího, co nám zůstalo
po našich předcích. To zna-

vydáme kusů. Zatím jsme
nepřemýšleli, že bychom CD
prodávali ve velkém. Samozřejmě případným zájemcům CD zajistíme.

V PROSINCI LOŇSKÉHO ROKU JSTE NATÁČELI NOVÉ CD…

Celkové natáčení trvalo
jen dvě a půl hodiny, a to i s
chystáním věcí, mikrofonů,
světel, a tak jsme nestihli
natočit vše, co jsme měli v
plánu. Hostýn má totiž přesně rozplánované mše. Doufáme, že nám bude umožněno
nahrát zbytek písní ještě v
únoru nebo v březnu, v lednu jsme to nestihli.

Natáčeli jsme nejen materiál pro CD, ale hlavně
videoklip, který je nyní ke
zhlédnutí na YouTube. Myslím, že se klip velice povedl.
Nové CD bude ryze vánoční.
Budou na něm vánoční písně
a koledy. Ještě nevíme, kolik

KDO VŠECHNO A
V ČEM SE NA JEHO
TVORBĚ PODÍLEL?

Byly tam s námi i děti – tanečnice, které kromě tance
předváděly adventní zvyky –
rozsvěcovaly adventní věnec
a ozdobu andělské zvonění,
pouštěly lodičky ze skořápek
po vodě a rozkrajovaly jablíčko. Dohromady nás tam bylo
čtrnáct, z toho šest muzikantů
a zpěvaček a osm tanečníků.
Jedna tanečnice je zároveň i
zpěvačkou, takže to střídala.
PODAŘILO SE VÁM
NATOČIT VŠE, CO
JSTE PLÁNOVALI?

PROČ JSTE ZVOLILI
K NATÁČENÍ PRÁVĚ
SVATÝ HOSTÝN?

Protože je to jedno z nejkrásnějších míst na Moravě.
A hlavně je tam výborná
akustika.
JAKÉ AKCE V SOUVISLOSTI S VÝROČÍM
PLÁNUJETE V LETOŠNÍM ROCE?

Rádi bychom dokončili
zmíněné vánoční CD. Dále
máme v plánu vyloženě
folklorní CD s hanáckými
písničkami, ale to možná až
další rok. K oslavě výročí
plánujeme souborovou akci
s překvapením.
POKUD BY MĚLI RODIČE ČI DĚTI ZÁJEM
O ČLENSTVÍ V SOUBORU, JAKÉ MAJÍ
MOŽNOSTI?

Budeme rádi za každého,
kdo by se k nám chtěl připojit, ať je to dítě nebo dospělý.
Nyní hledáme nové tanečníky – děti ve věku 6 až 13 let.
A také muzikanty – hráče na
violu, housle, cimbál, kde věk
vůbec nerozhoduje. Může
zkrátka mezi nás přijít kdokoliv, kdo by si rád zahrál, zazpíval nebo by se rád přidal do
našich folklorních hudebně-tanečních příběhů na pódiu.
JAKÉ PLÁNY MÁTE
DO DALŠÍCH LET?

CO PRO VÁS DESETILETÉ VÝROČÍ ZNAMENÁ?

Že jsme to zvládli. Hlavně
nás těší to, že s námi některé
děti postupně vyrostly.

ležitosti vytvoření českého
rekordu „nejdelší tlačenka“,
kde nás krátce natočila televize Nova. V roce 2016
naše muzika nahrála píseň
pro Český rozhlas. V roce
2017, na přehlídce dětských
folklorních souborů v Kroměříži Jabloňka zvítězila
a postoupila do krajského
kola v Prostějově, kde získala
cenu za nejlepší hudebně-taneční pásmo s doporučením
programové rady do širšího
výběru z regionální přehlídky Hané. V roce 2019, na přehlídce dětských folklorních
souborů v Kroměříži, získala
Jabloňka opět ocenění za
nejlepší
hudebně-taneční
pásmo. Ve stejném roce se zúčastnila soutěže folklorních
souborů Sedmikvítek v Holešově, kde získala 3. místo.

Foto: Radek Brázdil

Mít v souboru více dětí a
zapojit i dospělé. Dále rozšířit
naši muziku. Ani ne tak cílem,
jako spíš smyslem celé věci
je, aby do Jabloňky všichni
chodili s chutí a radostí. A aby
děti dnešní doby objevily i
jiný svět než moderní technologie, aby se nebály zazpívat,
promluvit a zatančit před lidmi a hlavně aby poznaly naši
minulost, naučily se staré písně a aby měly nač vzpomínat,
až budou velcí.
Naděžda Fraisová

