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Zápisník
Proč na plátně
chybí příběhy
českých dětí?

HOLEŠOV Chtěli billboard, místo
toho polepili svými snímky a citáty
z výuky starý trabant.

Díky tomuto netradičnímu nápa-
du mají studenti oktávy z Gymnázia
Ladislava Jaroše v Holešově nejlepší
maturitní tablo ze všech tříd ve Zlín-
ském kraji. Výrazně uspěli i v celo-
státním hodnocení, v němž skončili
třetí.

„Přitom to celé vzniklo jako sran-
da,“ pousmál se jeden z autorů Mar-
tin Dohnálek.

O úspěchu holešovského tabla
rozhodli čtenáři serveru iDNES, kte-
ří mu dali hlasy v internetovém hla-
sování na portálu rajce.net.

Třída nejdřív uvažovala o tom, že
se nechá vyfotit na billboard. Jenom-
že v místech, která chtěla využít, ne-
byl žádný volný. Proto přišla na
řadu náhradní a jak se ukázalo i ví-
tězná varianta. Trabant.

„Přišel s tím Ali a prakticky hned
bylo jasné, že to bude ono,“ podo-
tkla Lucie Ságnerová. „Jak ho to na-
padlo, nevím. Asi při nějakém dý-
chánku,“ přiznala se smíchem.

Ve hře byla také facebooková
stránka, ovšem myšlenka využít le-
gendární bakelitový vůz z bývalé
NDR jasně vyhrála.

„Trabant jsme sehnali u spolužač-
ky. Její táta ho prý zapomněl vyho-
dit do šrotu, tak nám ho věnoval,“
popsal Martin Dohnálek.

Jenže pak nastaly problémy. „Roz-
cházeli jsme se v názorech na to, jak
má auto vypadat. Fotky byly hotové
během jednoho víkendu, ale co na
karoserii, to bylo horší,“ přiznala Lu-

cie. „Prošli jsme hodně nápadů, tře-
ba duhu nebo různé postavičky.“

Vítězný návrh vznikl při hodině
němčiny, trabant proto zdobí citáty
z výuky. A žádné anonymy. Pěkně
se jmény těch, kteří moudra proná-
šeli. „Citáty jsme zapisovali průběž-
ně celé roky do sešitů češtiny,“ pro-
zradila Jana Rohálová.

Pak se objevil ještě jeden pro-
blém. Barva na autě špatně usycha-
la. Tablo proto vznikalo dlouhé týd-
ny a celou tu dobu bylo tam, kde se
našlo. V Míškovicích u rodiny Frga-
lových.

„Rodiče spolužačky s námi měli
obrovskou trpělivost. A její mladší
sestry nám pomáhaly natírat,“ po-
chvaloval si Jiří Kučera. „Takže jim
ještě jednou děkujeme.“

Trabant ve formě tabla stál na
parkovišti před obchodem blízko
gymnázia. Dovezl ho tam vůz odta-
hové služby.

„To zase zajistil táta další spolu-
žačky,“ upozornila Rohálová. „Ale
když jsme ho nakládali, spadl nám
a museli jsme lepit nárazník.“

Během měsíce, kdy lidé unikátní
tablo v Holešově obdivovali, ho stu-
denti museli třikrát postavit zpět na
kola, někdo si odnesl zpětná zrcátka
a lepený nárazník upadl. Vtip ale ne-
ztratilo a v holešovských student-
ských dějinách bude zapsáno na-
vždy.

Petra Procházková

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Fotoaparát je
běžnou výbavou každého turisty
a cestovatele. Na dovolenou si ho
bere snad každý. Radnice ve Va-
lašském Meziříčí toho hodlá vyu-
žít ve svůj prospěch.

Požádala zdejší obyvatele, aby
dodali snímky náměstí, které v let-
ních měsících pořídí už v Česku či
v zahraničí a které se jim líbí. Po-
slouží jako inspirace pro rekon-
strukci zdejšího náměstí.

„Reagovali jsme na podnět jed-
noho z místních, jeho nápad se
nám zalíbil,“ vysvětlila mluvčí
města Vendula Králová. „Chceme

nasbírat co nejvíc fotografií zají-
mavých náměstí nebo stavebních
prvků.“

Na městský úřad tak mohou
obyvatelé zasílat fotky odpočinko-
vých zákoutí, vodních prvků nebo
drobných detailů, které je na ces-
tách zaujmou.

„Fotografie, které nám lidé po-
šlou, si prohlédnou radní, zastupi-
telé i pracovníci odboru školství,“
uvedla Králová.

V šanonech úředníků ale foto-
grafie neskončí, prohlédnout si je
bude moci každý. Radnice vytvoří
fotogalerii náměstí, kterou umístí

na své webové stránky a Face-
book. Jde o první krok, kterým za-
čala širší diskuzi s občany na toto
téma.

„Máme v plánu změnit tvář ná-

městí. Vycházíme z dlouhodobé
úvahy a z diskuzí s občany,“ po-
znamenal starosta valašského Me-
ziříčí Jiří Částečka. „Lidé nové ná-
městí chtějí.“

Meziříčská radnice chce znát
názor občanů poté, co rekonstruk-
ce náměstí Svobody v sousedním
Vsetíně vzbudila negativní emo-
ce. Je na něm tmavá plocha s bílý-
mi kruhy, které dominuje památ-
ník osvobození. Druhé místní ná-
městí – Dolní opravili ve Vsetíně
už v roce 2002.

Nejenom velká města na Valaš-
sku upravují svá náměstí. Ještě
dál než v Meziříčí jsou v Uher-
ském Hradišti. Radní už mají v ru-
kou projektovou dokumentaci.
Diskuze s občany o nové podobě
Masarykova náměstí se tu vedou
od roku 2005.

„Znovu budeme návrh projed-

návat s občany na veřejném jed-
nání na podzim,“ upozornil mís-
tostarosta Uherského Hradiště
Stanislav Blaha.

Zbrusu novým náměstím se
mohou pyšnit v Kroměříži. Loni
tu dokončili Hanácké náměstí.
které dřív sloužilo jako vojenské
nástupiště k bývalým kasárnám.

„Po odchodu armády byly nut-
né rozsáhlé úpravy,“ připomněl
mluvčí kroměřížské radnice Pavel
Zrna.

Centrum dostalo parkovou
úpravu včetně fontánky a dětské-
ho hřiště. Navíc vzniklo přes sto
parkovacích míst pro auta a osm
pro autobusy.

„Předpokládáme, že k tak roz-
sáhlé opravě v následujících le-
tech nedojde, byla to mimořádná
věc,“ poznamenal Zrna.

Daniela Čunková

Krátce
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Sauny v akvaparku
mění provozní dobu
Provozovatelé akvaparku
v Uherském Hradišti se rozhod-
li změnit otevírací dobu pro
wellnes aktivity. Ti, kdo míří do
areálu kvůli relaxaci a odpočin-
ku ve finské sauně nebo turec-
ké lázni, musí přijít až ke konci
týdne. Od dnešního dne bude
wellnes centrum od pondělí do
středy uzavřené. V dalších
dnech zůstává otevírací doba
od 14 do 21.30 hodin. (fuk)

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Učitelé vyzkoušeli
stará řemesla
Pedagogové ze základních
a středních škol z celého kraje
se setkali v Ekocentru Kosenka
ve Valašských Kloboukách. Při-
jeli si sem vyzkoušet stará ře-
mesla, vyslechli přednášky
o ekologii v kraji a podívali se
na chráněná území. Na progra-
mu byla například výroba sví-
ček nebo plstění ovčí vlny, na-
vštívili také pasivní dům v Hos-
tětíně. (fuk)

Z línský filmový festival
skončil rekordní ná-
vštěvností a pochvalný-

mi slovy zahraničních osobnos-
tí. Ovšem pro české tvůrce ne-
byl zrovna radostný. V hlav-
ních soutěžích se sice dva čes-
ké filmy objevily, ale neuspěly.

Proč? Podobně jako v minu-
lých letech se totiž porotcům
víc než česká pohádka, byť na-
táčená na zámku v Buchlovi-
cích, líbil skutečný příběh. Vy-
právění postavené na realitě
a na tom, co děti školou povin-
né trápí a zajímá.

Takové filmy umí nádherně
natočit ve skandinávských ze-
mích. Dostávají mezi děti fil-
my o nich samotných a baví
tak nejen je, ale i jejich rodiče.
Sama už jsem několikrát sedě-
la v sobotu dopoledne u televi-
ze a s šestiletou dcerou sledo-
vala příběh z Norska, Švédska,
ale taky z Francie nebo Kana-
dy.

Je to škoda. Pamatuju, jak
jsem jako malá hltala každý díl
Tajemství proutěného košíku,
jak mě bavili Páni kluci, Malý
velký hokejista nebo Pětka
s hvězdičkou. Všechny nedáv-
no vysílala televize. A zase
jsem seděla s dcerou a nemoh-
la uvěřit, že ji baví třeba i čer-
nobílí Kamarádi.

Je to tak. Děti asi potřebují
i něco jiného než další a další
pohádky s dobrým koncem.

Exotické tance ve Zlíně

Tibetští mniši ukáží
rituální tance
Jedinečný zážitek slibují pořada-
telé úterního vystoupení na ná-
dvoří zlínského zámku. Poprvé
v Česku tady předvede své rituál-
ní tance třináct tibetských mni-
chů. Přiblíží rituály, které se ode-
hrávají jen za zdmi klášterů v Hi-
málaji. Tancovat budou ve vyře-
závaných maskách dobra a zla,
v kostýmech a za doprovodu tra-
dičních hudebních nástrojů. „Ta-
nec zasáhne smysly i emoce
všech přítomných. Každé gesto
i taneční krok má přesný vý-
znam,“ prozradil o vystoupení
cestovatel Rudolf Švaříček, který
historicky první vystoupení mni-
chů v tuzemsku zprostředkoval.
Součástí představení je promítá-
ní filmu o tibetských klášterech,
dalajlámovi nebo nejposvátnější
hoře světa Kailas. Vystoupení za-
číná v 19 hodin. Vstupenky stojí
200 korun. (fuk)

Chodit po „kočičích hlavách“ na náměstí a dívat se na
rozpraskaný beton se mnoha lidem ve Valašském
Meziříčí nelíbí. Radnice proto vyzvala občany, ať
nabídnou inspiraci.

Trabant jako tablo Toto je vítězný projekt holešovských maturantů. 4x foto: luci-sg.rajce.idnes.cz

FAKTA

Vyfoťte náměstí
Termín, kdy by měla začít úprava
náměstí ve Valašském Meziříčí, není
jasný. Radnice zatím sbírá nápady,
jak by centrum města mohlo
vypadat.
Fotografie, které poslouží jako
inspirace, mohou lidé posílat do
1. září na adresu
aubrechtova@muvalmez.cz.
Do e-mailu je nutné uvést jméno
fotografa, věk, město a stát, kde
snímek vznikl.

Jana
Fuksová
redaktorka
MF DNES

Vítězná i další tabla si prohlédněte na
adrese rajce.idnes.cz/tabloroku2011.

Tanec tibetských mnichů
Foto: Archiv pořadatele

Auto místo billboardu
Studenti holešovské
oktávy se původně chtěli
vyfotit na billboard,
nakonec své tablo ztvárnili
na starý trabant. Jsou na
něm jejich snímky stejně
jako výroky, které zazněly
při studiu.

zlin.idnes.cz

Nejlepší tablo v kraji: starý trabant
zdobí výroky holešovských studentů

Chcete změnit náměstí? Pošlete
fotku, radí radnice v Meziříčí


