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FotografieJosefaKnápkavMuzejnímagalerijnímcentru

Výstava témìø padesáti fotografií Josefa Knápka v Muzejním a galerijním centru v jiním køídle zámku
erotínù bude prodlouena a do 3. ledna. Kromì cyklu nazvaného "Koèovní herci" pøedstavuje
jedenaedesátiletý meziøíèský tvùrce i dalí sérii fotografií s názvem "Pozdrav Janovi" s odkazem na
tvorbu slavého Jana Saudka. Z této série pochází i snímek s pracovním názvem "Apotolové".

Bazén a Skanska opìt v zastupitelstvu Ocenìní pro Karla Hausera a manele Dvorské

(red.)Jak dál postupovat v pøípadì vleklého soudního
sporu mìsta, resp. spoleènosti ST Servis se stavebním
gigantem Skanska, budou rozhodovat zastupitelé na
mimoøádném zasedání v pondìlí 21.12. od 15 hod.
Pøedmìtem jednání by mìlo být pøistoupení na
Ing. Oto Buna
poadavky Skansky, které si tato firma stanovila
základì rozhodnutí Nejvyího soudu. K nìmu se
úspìnì odvolala po dvou prohraných soudech u
niích instancí. V pøípadì odmítnutí tìchto podmínek bude druhou moností pokraèování soudní pøe.
Podmínky, které si Skanska nárokuje, jsou, vzhledem ke kvalitì dodaného díla (stavba je podmáèená
a potøebuje urychlenì rozsáhlou rekonstrukci)
i roènímu skluzu termínu jejího dokonèení, doslova
skandální. Po mìstì chce zaplatit èástku 45 milionù
(31 úhrada nevyplacená kvùli nedodrení termínu +
14 za úroky a vícepráce, které ale byly investorem
zpochybnìny). Pokud mìsto tento poadavek pøijme,
Skanska pak opraví dílo, které patnì postavila. Vedení
mìsta bylo pùvodnì naklonìno diktátu Skansky
vyhovìt, pro zjevný nesouhlas èásti zastu-pitelù ale
nakonec firmì pøedloilo kompromisní návrh. Jak
s ním uspìlo, to se dozví zastupitelé a veøejnost na
zmínìném mimoøádném zastupitelstvu.

(red.)14. ledna se ve velkém Sále KZ uskuteèní
slavnostní pøedání Èestného obèanství a Ceny mìsta
za rok 2015. O laureátech rozhodlo zastupitelstvo
na svém prosincovém zasedání na základì doporuèení mìstské Komise pro udìlování cen.
Èestné obèanství bude takto udìleno hrnèíøi
a keramikovi Karlu Hauserovi a Cena mìsta manelùm Mgr. Jitce a Miroslavu Dvorským.
Èestné ocenìní v pøípadì Karla Hausera návrh
zdùvodnil takto: "Rodina Hauserova je zmiòována
ji okolo roku 1770. Keramickou èinnost provozují
dodnes.Pan Hauser se po vystudování vrátil do dílny
svého otce, aby pokraèoval v rodinné tradici. Výrobky ly do celého svìta, ale i pøesto Karel Hauser pøijal nabídku ronovského Skanzenu a jako keramik
památkáø realizoval komie a malé serie pro propagaci muzea."
Ve zdùvodnìní je zmínìna i aktivní úèast Karla
Hausera na spoleèenském a politickém dìní po
roce 1989. Nìkolik volebních období byl radním,
zastupi-telem a místostarostou. Stál u zrodu
Mezinárodního festivalu cimbálu, svými výrobky
pøispíval na Moravský festival poezie, Valaskou
laku, Baèovcùm aj.
(dokonè. na str. 2)
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Tvùrci filmu Dìda proti fenylketonurii Zmìna poplatkù za parkování u nemocnice

(red.)V úterý 15. prosince se ve velkém
sále KZ uskuteènila Benefièní akce s
názvem "Film Dìda pomáhá nemocným". Tvùrci ryze valaského nízkorozpoètového filmu, jeho premiéra je
naplánována na pøítí rok, se tentokrát
seli, aby podpoøili boj s nepøíjemným
onemocnìním s názvem Fenylketonurie (PKU). Trpí jím i desetiletá
Linda Hruková, ákynì místní ZU,
její maminka pøítomným divákùm
vysvìtlila, o jaké zdravotní postiení
se vlastnì jedná.
Fenylketonurie je zákeøná genetická
choroba, která vyaduje pøedevím
zcela pøísnou a nákladnou dietu, jinak

Adélka Atletkou roku

malým pacientùm hrozí závaná
mentální retardace. Jíst se mùe jen
velmi málo druhù potravin a v drasticky
omezeném mnoství. Pacient navíc
musí dennì vypít dva decilitry speciální
aminokyselinové smìsi nevábné chuti.
Upozornit na toto nepøíjemné onemocnìní a vybrat finanèní prostøedky
na boj s ním obecnì, nejen v pøípadì
malé Lindy, pøijel hlavní pøedstavitel
filmu Frantiek Segrado, hereèka Andrea
Keresteová (ve filmu nehraje, ale v
boji proti této nemoci se angauje) reisér a spoluscénárista Mejla Basel a producentka Marta Santovjáková-Gerlíková. Na pódiu i pod ním pak pøítomné
svými vystoupeními potìili zpìvák
Ondøej Ruml, cimbálovka Valasko s
primáem Vojtou Gerlou a taneèní soubor D-Company ze ZU. Veèerem
provázel moderátor Luká panihel.

(red.)Radnice vyhodnotila zkuební
provoz reimu parkování na parkoviti
u nemocnice, zavedený pøed nìkolika
mìsíci. Ke zpoplatnìní stání pøistoupila
proto, e byla znaèná èást parkovitì
zaplnìna celodenním parkováním
majitelù vozù, kteøí bydlí nebo pracují
v okolí nemocnice a samotní pacienti
tak èasto nemìli kde své voziodlo
zanechat. Docházelo tak k parkování
v pøilehlých ulicích, ale pøedevím k
tomu, e napø. pacienti s potíemi pohybového ústrojí museli do nemocnice
delí úsek pìky.
Reim, kdy se platilo za první pùlhodinu koruna a pak rovnou 30 korun
za celodenní stání, se vak ukázal jako
nevyhovující. Obèan toti nemùe
vìdìt, jestli vyetøení nebo vyøízení v
nemocnici za pùl hodiny stihne a tak
èasto musel zaplatit tøicet korun napø.
za hodinové stání, co není malé
parkovné. Nìkteøí uivatelé parkovitì
to tedy øeili tak, e se kadou pùlhodinu

k vozu vrátili a zaplatili dalí korunu.
To urèitì není ideální stav jak pro parkujícího, tak pro mìsto, které za parkování neobdrelo ani èástku na pokrytí
nákladù na parkovací automat. Dùsledkem takto zvoleného reimu parkování se stala jetì vìtí hustota stání
v pøilehlých ulicích a tím i celkové
zhorení dopravní situace v této
lokalitì.
Nový reim, platný od prosince, zavádí v pracovních dnech od 6 do 16
hod. parkování ve tøech tarifech: 10
Kè za hodinu, 20 za dvì a 30 za celodenní parkování. Mimo tuto dobu je
parkování zdarma.
Do budoucna mìsto ale poèítá se zavedením závory a platbou dle zapoèatých hodin, jak tomu je i v jiných obdobných místech, napø. obchodních
centrech nebo u úøadù. Jejímu okamitému zavedení brání vysoké náklady
na tuto závoru a celý systém, které se
blíí dvìma milionùm korun.

Barokní køí se vrátí na své pùvodní místo

Ocenìní pro...

(dok. ze str. 1)Manelùm Mgr. Jitce a
Miroslavu Dvorským bude udìlena
Cena mìsta jako "ocenìní jejich dlouholetého pùsobení v oblasti ekologie,
ochrany pøírody a environmentální
výchovy dìtí a mládee". V této oblasti
pùsobí takøka celoivotnì, a ji v Domeèku nebo na pùdì ÈSOP. Jedná se o
vùbec první spoleèné ocenìní manelského páru.

V minulém Obelisku jsme na tomto místì pøinesli aktuální fotografii torza
barokního køíe, který se vrací na své pùvodní místo. Nìkolik ètenáøù nás oslovilo
s dotazem, jak toto místo vypadalo v minulosti, na dnes ji zbourané domy si toti
nevzpomínají ani nìkteøí pamìtníci. Nyní tedy pøináíme historickou fotografii
této èásti Mostní ulice z období kolem druhé svìtové války.

Ostrùvek u pøechodu opìt zdemolován!
21. listopadu si ve Sportcentru Olomouc pøevzala Adéla Sekyrová cenu
Atlet roku 2015. Letoní sezona byla
úspìná, v èervenci pøivezla bronzovou
medaili z Mistrovství svìta juniorù
IWAS, které se konalo v Nizozemí.V
roce 2015 se také zúèastnila Èeského
poháru, který mìl 6 kol na rùzných
místech republiky, a celkovì skonèila
tøetí mezi enami. Adélka je nejmladí
èeskou reprezentantkou.
Moc bychom chtìli podìkovat
sponzorùm a vem, kteøí Adélce fandí
Dalibor Sekyra

(red.)Témìø ve stejnou dobu, kdy se
jen o pár stovek metrù dál, na Masarykovì ulici poblí základní koly, dokonèoval bezpeèný, nadstandardnì osvìtlený "oranový pøechod", vybudovaný za peníze ÈEZ, dolo ke zdemolování ostrùvku v tìsném sousedství
jiného pøechodu u sluebny Policie ÈR.
Nejedná se o nic pøekvapivého, k takové kolizi dochází od poèátku existence tìchto ostrùvkù zhruba dvakrát
a tøikrát do roka. Kdy je tedy øeè o
bezpeènosti, moná by se chytré dopravní hlavy mohly zamyslet, jestli by
to nechtìlo nìjakou zmìnu?
A na okraj - ani po tøech týdnech není rozbitý beton opraven a na pøechodu
u dolo k dalí nehodì...
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Onehdy jsem navtívila zajímavou a trochu
netypickou vernisá výstavy Tomáe Vaòka, která,
mimochodem, stále probíhá a kterou byste mohli
zhlédnout, tedy spíe slyet. Jde o est míst v kapli se
sluchátky a podle instrukcí se zaposloucháte do zvukù
natoèených pøímo v útrobách prostoru. U kadého
zastavení je cedulka, co máte dìlat. Zarazilo mne, e
pøed a za slovem prosím nebyla èárka. Vimla jsem
si toho u víckrát, e se tak dìje u reklamních sloganù.
Za nás platila v èetinì jasná pravidla. Pokud kromì
slovesa v infinitivu najdete jetì dalí dvì, nutno
oddìlit èárkou. Z tohoto pohledu beru slovo
prosím jako tvar slovesa prosit, èie ádat nìkoho
o nìco. Slovní tvar prosím je samozøejmì také èastá
vsuvka, která vyjadøuje zdvoøilost. Pro mne vsuvka,
kterou lze vynechat, by mìla být oddìlena èárkou.
Teèka. U u jsem chtìla vyèinit za chybìjící èárky
paní kurátorce výstavy, ale natìstí mám ve zvyku
témata nebo nìjaký problém vygooglovat, googlit
nebo gùglovat (Co je to správnì? U blbnu ),
nebo-li vyhledat pøes internet. Dozvìdìla jsem se
k mému pøekvapení, e:  Výrazy, jako prosím, se
natolik ustálily, e je èárkami oddìlovat nemusíme,
ale mùeme (?!). Èasto jsou obsahovì nevýrazné,
øíkají se ze zdvoøilosti nebo zakrývají nedostatky
mluvèího, proto se dají øadit mezi tzv. parazitní slova
a jejich èasté uívání není vhodné  Na protest
proti vylepeným pravidlùm pravopisu trvám
osobnì na striktním oddìlování èárkami, protoe
slovo prosím je sloveso v první osobì, není jen
zdvoøilé, ale má i svou naléhavost, i kdy v laskavé
podobì. Ve své vinotéce jako reakce na Dìkuji,
vdy následuje Prosím a, i kdy to u obchodu
bývá pravidelný závìr mezi zákazníkem a klientem,
má to hluboký význam podìkování za to, e èlovìk
ke mnì pøiel a nìco - cokoliv ode mne koupil, za
co pak já trím zisk, ze kterého ivím svou domácnost.
Frekventovanost výrazu nemusí znamenat nutnì
devalvaci jeho významu. Kdy jindy ne pøed
Vánocemi má význam zcela zvlátní. Dovolte mi tedy,
abych si spolu s Vámi toho krásného slova uila:
Prosím Vás, milí ètenáøi, abyste nepodléhali
stresujícím honbám po obchodech za dárky a
potravinami. Uívejte si, prosím, adventní èas se
svými blízkými nad álkem kávy nebo sklenièkou
dobrého vína. Nezapomeòte, prosím, e v dobì Vaí
hojnosti existují lidé v jiných èástech svìta nebo i
blízko Vás, kteøí budou rádi za obyèejné lidské gesto,
za podanou ruku, za projev lásky a uznání. Usmìjte
se, prosím. Zpívejte s dìtmi koledy, snanì Vás
prosím. Uète svá vnouèata myslet na ostatní a nechte,
prosím, na tìdroveèerním stole talíøek pro
vzpomínku na toho, kdo u stolu u s Vámi nebude,
ale bude navdy dýchat ve Vaem srdci. Nezapomeòte, prosím. Moná, e nemáte tolik penìz, kolik byste
si pøáli pro sebe nebo pro Vae potomky, ale nenechte
se, prosím, spalovat hnìvem, závistí èi árlivostí. ijte
z toho, co máte a buïte, prosím, na sebe hrdí, e
umíte hospodaøit s Vaím platem, dùchodem nebo
sociální dávkou. Mamon nikdy nebyl dobrým
rádcem, ale sluneèní paprsky umí pohladit Vae tváøe
a rozjasnit Vai mysl. Soustøeïte se na svìt kolem
sebe a prosím, jdìte mu vstøíc s otevøenou náruèí.
Buïte zdrávi na dui i na tìle. Prosím vechny obyvatele, abychom byli aktivní obèané - sousedé, a se
nám tu ve spolek dobøe ije ve mìstì, a tím myslím
pøedevím na èlovìka, ale i na pejsky nebo stromy a
kvìtiny. Buïte, prosím, opatrní a nedopuste bezpráví
a levoty. Zrození Jeíka dává vem nadìji a prosím
za vechny válkou zmítané zemì, aby ty ostatní, mocnìjí, ukonèily peklo pro eny a jejich dìti, starce a
nemocné lidi. ijte si krásnì se svou rodinou,
peèujte o své pøátele a mìjte se, prosím,
rádi. Radujte se, prosím, pøiel èas pokoje
a klidu. Máme se tu dobøe. Buïte astni,
prosím. Prosím! Vae Irena Brouwerová
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Na Námìstí se vrátily Vánoce i s døevìným Betlémem
Vánoèní trhy na Námìstí zaèaly.
"Kóóneènì,mìly bìet u od zaèátku
prosince", øíkají jedni. "A v programu
nejsou ádné pecky jako v minulých
letech", píou na sociální sítì druzí.
"A je tam málo stánkù s punèem a
ádné kolotoèe", uklíbají se dalí. Jiní
jsou ale spokojeni a chválí.
Ano, v posledních letech si obèané
mìsta zvykli, e adventní èas na meziøíèském námìstí je nìco jako tøítýdenní gulápárty. Tedy - hlasitá hudba, nejlépe revival, kterou ale nikdo
moc neposlouchá, protoe dùleité
je se potkat s kamarády u stánku s
punèem, vymìnit si novinky ze svìta sportu i politiky a dát si pøi tom
pár kalíkù.
Nové pojetí vánoèních trhù na Námìstí nabídlo jinou koncepci - a svìte
div se - vánoèní. První den tìchto trhù v úterý 15. prosince tak nabídl
krásný koncert skupiny Veselá bída,
která svým moderním pojetím lidové
písnì i vánoèních koled dokázala vykouzlit sváteèní atmosféru. Stejnì
jako napø. vystoupení pìveckého sboru Brouèci ze Z Salvátor. Kdy se k
tomu pøidal pohled na modøe nazdobený vánoèní strom nebo na krásný
døevìný Betlém øezbáøe Romana
Mikue, bylo kadému návtìvníkovi
jasné, v jak kouzelném období roku

se právì nalézá. A e tìch návtìvníkù bylo jen nìco málo pøes
stovku? Bude holt chvíli trvat,
ne si obèané, jejich pøedstava o
Vánocích má tradièní podobu,
zase zvyknou, e má smysl jít se
o Adventu na Námìstí podívat.
Vánoèní program na Námìstí
pokraèuje a do tìdrého dne, kdy
budou od 20,30 hod. hrát Baèovci
a Dechová hudba mìsta. Mezitím

Vánoèní trhy nabídnou øadu vystoupení meziøíèských kol a kapel, Jazzuák, Fleret, Jablkoò,
Reflexy, folklóàní soubor mykòa,
cimbálovku "Od Mezøíèa", rozdávání Betlémského svìtla, i jeíkovskou vánoèní potu. Nebude
chybìt Èertovská pohádka, prodej
kaprù s krásenským Vodníkem,
pøedvánoèní divadelní takaøice
nebo ledové kino. Pìkné Vánoce.

Proè má být rozpoèet na
rekonstrukci obchodním tajemstvím?
V tìchto dnech by mìla být pomalu ukonèena zakázka v hodnotì pøiblinì 18 milionù
kè bez DPH na rekonstrukci stravovacího
provozu meziøíèské nemocnice ve. To by samo o sobì mohla být dobrá zpráva. Avak ti,
kdo se chtìjí o této zakázce dozvìdìt nìco
víc, brzy narazí na to, e rozpoèet na tuto investici je obchodním tajemstvím. Jeliko pan
starosta Bc. Robert Strínek v souèasné dobì
navtìvuje zastupitelstva okolních mìst a obcí
spádových do meziøíèské nemocnice s prosbou o pøíspìvek na tuto investici, tak by se
vichni oslovení starostové a zastupitelé mìli
mít na pozoru. Navíc tam, kde se starosta èi
nìkdo z jeho kolegù se svou prezentací a prosbou teprve chystá, by jej mìli poádat o
vysvìtlení, z jakého dùvodu mìsto tuto situaci
dopustilo a ádat o nápravu - to je zveøejnìní
tohoto rozpoètu.
V tomto duchu byl také zaslán e-mail zastupitelùm a podatelnì mìsta VM.
Jan Bolek
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20 let valaské Adry - vzpomínání i dìkování Pacienty v nemocnici navtívil Mikulá

V sobotu 5. prosince si u pøíleitosti
Mezinárodního dne dobrovolníkù pøipomnìla meziøíèská poboèka organizace
ADRA 20 let své existence. Celodenních oslav, ke kterým patøila slavnostní bohosluba, podìkování dobrovolníkùm a veèerní beseda, se zúèastnilo více ne sto pozvaných. Nechybìli
mezi nimi napøíklad zakladatel èeské
Adry Rudolf Reitz, jeho kolega z cest
do krizových oblastí Jan Lauterbach ani
souèasný vedoucí tuzemských dobrovolnických center Kamil Kreutziger.
Mìsto Valaské Meziøíèí zastupoval
místostarosta Josef Vrátník. Osobnì
podìkoval pøítomným dobrovolníkùm,
kteøí svùj volný èas vìnují seniorùm,
zdravotnì postieným, znevýhodnìným dìtem a sociálnì slabým
spoluobèanùm. Bìhem jedenácti mìsícù
stávajícího roku se do tìchto aktivit
zapojilo víc ne 120 lidí docházející do
18 sociálnì zamìøených zaøízení.

Nezapomnìlo se ani na ty
dobrovolníky, kteøí bìhem
uplynulých dvaceti let
pomáhali nejen v tuzemsku,
ale také v pováleèné Bosnì,
na Ukrajinì, v Bangladéi a
v dalích regionech. Oslavy
zakonèila beseda se vzpomínaným Rudolfem Reitzem a
Janem Lauterbachem, kterou moderovala Dagmar
Církvová. Pøímí úèastníci
humanitárních konvojù
povyprávìli, jaké to bylo
øídit kamiony v úplné tmì,
pøímé palbì èi klièkovat
zaminovaným územím. Pøed dvaceti
lety toti rozváeli pomoc do nebezpeèného Èeèenska a váleèných oblastí
bývalé Jugoslávie. Hoøké vzpomínání
mìlo natìstí sladkou teèku. Jedna
z dobrovolnic vìnovala øidièùm perníkové pøipomínky jejich kamionù. 5.
prosinec toti není jenom dnem
dobrovolníkù, ale zpravidla také
pøichází Mikulá
(va)

(tznvm) Malé, ale i starí pacienty,
hospitalizované v Nemocnici Valaské
Meziøíèí, která je èlenem skupiny
AGEL, navtívil Mikulá se svou druinou. Tìchto rolí se ujaly studentky
Masarykova gymnázia, Støední
zdravotnické koly a Vyí zdravotnické
koly Vsetín, které kromì dìtského
navtívily také oddìlení následné péèe.
Ji s nezamìnitelným tónem zvuku
linoucím se z èertovských zvoncù se
nejmení pacienti pøesvìdèili o tom, e
je pro nì pøipravena netradièní návtìva. Studentky postupnì navtívily
jednotlivé pokoje, kde navodily pøítomným nemocným dìtem pøíjemnou
mikuláskou atmosféru. Následnì byly
dìti za pøedvedenou písnièku èi recitaci
básnièky odmìnìny balíèkem pøipravených dobrot. Vdy je pro nás
dùleité, aby se zde dìti cítily pokud

mono co nejlépe.
Jsme proto rádi, e
jsme mohli zorganizovat spoleènì se studenty návtìvu Mikuláe, který udìlal radost pøítomným dìtem, uvedla stanièní
sestra dìtského oddìlení Ludmila Hrbáèková.
Po obdarování
vech nejmeních
pacientù na dìtském
oddìlení se skupinka
ákyò pøesunula na
oddìlení následné
péèe, kde svou pøítomností naopak rozveselila a potìila
generaci o poznání starí. I starí lidé
reagují na tyto návtìvy velice pozitivnì,
byli jsme mile potìeni. Studentky si
mohly s pøítomnými klienty zazpívat
nejznámìjí vánoèní písnì a potìit je
tak nejen svou návtìvou, ale i
pohlazením, hodnotí pøínos této akce
stanièní sestra následné péèe Nikol
Kretíková

Jak vytvoøit zdravý kolektiv aneb Program podpory prevence rizikových faktorù

áci 1. a 2. roèníku studijních a uèebních oborù SP stavební se v prùbìhu
roku 2015 zúèastnili projektu Zdravì
fungující kolektiv v rámci programu
Podpora prevence rizikových typù
chování, který byl z 60% spolufinancován Zlínským krajem. Do projektu
byli zapojeni jak áci studijního oboru
INZERCE

Pozemní stavebnictví, Pozemní stavitelství a architektura, Technická zaøízení budov, tak áci uèebního oboru
Instalatér, Klempíø, Malíø, lakýrník a
dekoratér, Montér suchých staveb
a døevostaveb, Tesaø, Truhláø a Zedník,
a dále áci nástavbového studia Døevaøská a nábytkáøská výroba a Stavební

provoz. Celkovì bylo v projektu
zapojeno 361 ákù a 23 pedagogù SPS.
Projekt slouil k tomu, aby se
spoluáci vzájemnì poznali mezi sebou
a s jejich uèiteli a aby se získal lepí
pøehled o fungování tøídy. Po pøechodu
ze základní na støední kolu jsou na áky
kladeny jiné, èasto vyí nároky. A právì tento projekt jim pomohl se rozkoukat, vytvoøit nové kamarádské vazby
a pracovat spoleènì na úkolech, poznat
nové vyuèující a hlavnì tøídního uèitele
z jiné stránky ne jen za katedrou. Uèili
se spolupracovat a lépe rozumìt jeden
druhému.
Projekt Zdravì fungující kolektiv byl
sloen z 9 aktivit, které probìhly ve 2
etapách. Vechny aktivity byly s úèastí
tøídního uèitele pøípadnì dalích
pedagogù koly. Souèástí programu bylo
i prokolení pedagogù v oblasti prevence sociálnì patologických jevù (práce s
áky se specifickými poruchami uèení
a chování) a v oblasti práce s tøídním
kolektivem.
První etapa probìhla v rozmezí mìsícù duben - èerven. Aktivity zahrnovaly
interaktivní besedy na téma Vztahy ve
tøídì, Team building, Sex a vztahy
trochu jinak, Kyberikana a Antikoncepce. Besedy byly organizovány ve
spolupráci s neziskovou organizací
studentský klub Most Val. Meziøíèí, Po-

radnou pro eny a dívky Ronov a terénním sociálním pracovníkem Vsetín. Besedy se uskuteènily v kmenové tøídì
nebo v klubovnì Most, po nich probìhly
diskuze se zamìøením na rozbor besedy,
áci mohli vyjadøovat názory a dojmy,
uèí se tolerovat názory spoluákù.
Druhá etapa probìhla v mìsících záøí
a øíjen. Aktivity se uskuteènily èásteènì
ve kolním prostøedí - pøímo v kmenové
tøídì, a èásteènì v pøírodì, áci byli
jednu noc v chatové osadì Bystøièka.
Jedna aktivita zahrnovala interaktivní
besedu na téma ikana, tu opìt provedl
studentský klub Most, a návtìvu klubu
deskových her VRTULE Val. Meziøíèí.
Druhá aktivita zahrnuje stmelování
kolektivu v pøírodním prostøedí. Aktivity byly zamìøené na prohloubení
vzájemného poznání mezi áky, hlubí
poznání tøídního uèitele, nastartování
spolupráce mezi áky, øeení konfliktù
pøi skupinové práci, zvládání nároèných situací a rozvoj dùvìry. V závìru
zformulovali sami áci spolu s tøídním
uèitelem základní pravidla tøídy. Vìtina
aktivit v pøírodním prostøedí za pøítomnosti tøídního uèitele byla organizována
spoleèností PKLODE s.r.o. Vsetín.
Projekt je úspìnou souèástí
Minimálního preventivního programu
koly.
Ing. Iva Halatová
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Stavebka uspoøádala setkání mladých technikù Ze ivota meziøíèských kol
IS-COP v programu Erasmus+
Obor Technická zaøízení budov uspoøádal 4. prosince pro áky 9. tøíd základních kol Den technické kariéry. Poutavou formou se mladí adepti o technické vzdìlání dozvìdìli, co nabízí maturitní obor Technická zaøízení budov.
áci si napøíklad v modernì vybavených
laboratoøích vyzkoueli, na jakém principu pracuje tepelné èerpadlo, jak se
provádí termosnímkování, jak se regulují otopné soustavy a jak se provozují
vzduchotechnická zaøízení. Souèasnì
áci získali praktické dovednosti v montái rozvodù a 3D modelování v grafických programech. Na závìr áci získali
Certifikát a absolvování kurzu mladých

technikù.
Moderní a stále se rozvíjející obor
Technická zaøízení budov má dlouholetou tradici a nae kola je jediná ve
Zlínském kraji, kde jej lze studovat. Zájemci z øad ákù 9. tøíd, kteøí uvaují o
volbì povolání zamìøeného technickým smìrem, si mohou pøijít udìlat
pøedstavu o náplni studia na dalí Den
technické kariéry, který je naplánován
na 12. 2. 2016. Pøihláku a program
naleznete na www.spsstavvm.cz
Pøijïte a uvidíte. Tìíme se na Vai
návtìvu.
Ing. Petr Poboøil, uèitel odborných
pøedmìtù TZB

Provoz vzduchotechnických zaøízení

Z Vyhlídka na adaptaèním pobytu ve Frytáku
9. - 11. listopadu proili áci VI. A,
VI. B Z Vyhlídka tøi dny v DISu ve
Frytáku, kde pro nì organizátoøi Adaptaèního kurzu pøipravili 3 dny plné her,
diskuzí a proitkù se svými spoluáky,
kde se poznávali jinak ne ve kole a ve
svých tøídách.
Tøi záitkové dny v DISu byly tematicky zamìøeny na poznávání a stmelování tøídního kolektivu a tomuto zadání byl vìnovaný celý program, který
byl díky zkueným instruktorùm veden
odbornì, citlivì a s ohledem na vìk ákù
velmi profesionálnì.
Od samého zaèátku èekala áky samá
pøekvapení - originální pøivítání na
autobusovém nádraí (indiáni a gangsteøi), rùzné aktivity jako DIS
Rallye, Budík,
SMS zprávy,
Identifikace,
raloci a záchranáøi, Lano a
kobereèky,
Rodina Mayerù, Disko
Fryták, Lesní
hra, Hra na
indiány, Stavba
vlastního týpí,
Jak se dostat do
kruhu, Jak dostat jablíèko do
INZERCE

motárny, Horké køeslo pro paní
uèitelku, DIS pevnost se stezkou
odvahy, fotbal a fotbálek, horolezecká
stìna, slaòování, èajovna,
áci soutìili, pracovali v týmech,
uèili se øeit situace a rozhodovat se,
komunikovali, pøemýleli, tvoøili.
Vichni áci se øídili pravidly, která
v DISu platí, úèastnili se kadého
programu i hodnocení jednotlivých
aktivit a tím pøispìli ke zdaøilému
prùbìhu celého pobytu.
Adaptaèní kurz byl pozitivním
pøínosem nejen pro jednotlivce, ale pro
oba tøídní kolektivy.
Mgr. Marie Kratochvílová, Mgr. Jana
Adámková  tøídní uèitelky 6. roèníku

Druhé prosincové úterý probìhla
v aule Integrované støední koly Centra odborné pøípravy a Jazykové
koly s právem státní jazykové zkouky
Valaské Meziøíèí prezentace výsledkù
zahranièní stáe uskuteènìné v projektu
Zvyování kompetencí technikù
v odborné pøípravì v rámci vzdìlávacího programu Erasmus+ Mobilita
jednotlivcù v odborném vzdìlávání.
Dvacítka ákù z 3. a 4. roèníku technických oborù Mechanik strojù a zaøízení, Mechanik elektrotechnik a
Chemik operátor pøedstavila materiály,
které byly zpracovány na základì podzimního dvoutýdenního pracovního
pobytu ve panìlském mìstì Martos.
Pøítomní pedagogové a áci niích roè-

níkù se seznámili se zkuenostmi
získanými prací v sedmi místních firmách, kontaktem s kulturou a gastronomií Andalusie nebo tøeba jen konfrontací s odliným ivotním stylem.
Realizací projektu financovaného
Evropskou unií mohla nae kola ve
spolupráci se zahranièním partnerem
Europroyectos Leonardo da Vinci nabídnout ákùm dalí rozvoj dovedností,
které jistì uplatní v budoucím profesním
ivotì. Na závìr akce øeditel koly Mgr.
Petr Pavlùsek poblahopøál úèastníkùm
k úspìné reprezentaci koly a studovaných oborù v zahranièí a pøedal jim
mezinárodní certifikáty Europass
Mobility.
Ing. M. Sadílek, koordinátor projektu

Nìkteré roèníky I. stupnì Z Salvátor
navtívily Valaské muzeum v Ronovì
pod Radhotìm, kde se úèastnily velmi
zajímavého výukového programu Vánoce na dìdinì. Chodily od chalupy
k chalupì a dovídaly se, jak lidé v døívìjích dobách proívali adventní a
vánoèní èas.
Dìti vidìly pøedení na kolovrátku,
poslechly si pøíbìh o vzniku názvu hory
Taneènica, pozorovaly výrobu
vánoèních oplatkù, ochutnaly perníèky
nebo tradièní mikuláské peèivo,
potkaly Mikuláe, od
kterého dostaly køíaly, dovìdìly se,
jak se vyrábìly svíèky nebo jiné figurky
ze vèelího vosku,
poslouchaly kováøovo klepání kladiva
na rozhavené elezo, sledovaly lití olova, obdivovaly
stromeèek na strop
zavìený, skoøápky
z oøechù plující jako
lodièky v míse s vodou, pochutnávaly si
na èaji z devatera bylin a k tomu zakusovaly perníkovou

buchtu; témìø po pièkách pøicházely
do døevìnice, v ní v oknì rozsvícená
svíce naznaèovala, e rodina v ní bydlící
ji zapoèala tìdroveèerní veèeøi.
Velké podìkování za tak nádhernì
pøipravenou akci patøí vem pracovníkùm Valaského muzea v pøírodì. Ké
nìkterou z tìch valaských tradic zakusíme v naich domovech i o letoních
svátcích.
Pokojné Vánoce pøejí ètenáøùm
Obelisku vichni ze Z Salvátor.
L. Èernochová

Salvátor ve Valaském muzeu v pøírodì
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Z Salvátor zve na ivý Betlém Ze ivota meziøíèských kol
Z a M Køiná hlásí: Byli tady!

Z Salvátor zve vechny, kteøí by se rádi pøili podívat na ivý betlém. Uskuteèní
se v úterý 22.12. v 15 hod. na námìstí. Pøipravují jej áci 8. a 9. roèníku.

IS - COP ve finále gastrosoutìe Svaèina roku!

25. listopadu Lenka Bednáøová,
studentka Integrované støední koly Centra odborné pøípravy a Jazykové
koly s právem státní jazykové zkouky,
postoupila do finále 3. roèníku celostátní gastronomické soutìe Svaèina roku
s Rio Mare. Celkem 15 finalistù vybrala
porota pod dohledem odborného garanta soutìe Mistra kuchaøe Vladimíra
Picky. Soutìící se utkali ve finále 8.
prosince v praském studiu Chefparade+ o ceny v celkové hodnotì
20 000 Kè a tuòákové výrobky Rio
Mare. Do odborné poroty usedl také
Jiøí Král, éfkuchaø a èlen pøedstavenstva
Asociace kuchaøù a cukráøù. ivé finále
moderovala Markéta Hrubeová. Do
soutìe se letos pøihlásilo 123 studentù
z 35 støedních kol.
Mladé kuchaøky a mladí kuchaøi
pøipravovali v korespondenèním kole
originální a rychlou svaèinu za pouití
hlavní suroviny tuòáka Rio Mare.
V ivém finále ukáí vybraní soutìící
své kulináøské umìní pøed odbornou
porotou ve sloení Mistr kuchaø Vladimír Picka a éfkuchaø restaurace Auerole Jiøí Král. Soutì Svaèina roku s Rio
Mare mìla letos i druhou porotu, ve
které usedli zástupci poøadatele soutìe
a Petra Novotná, food fotografka a
food bloggerka.
Odborná porota udìlila 1. místo
v hodnotì 7 000 Kè, druhé místo
v hodnotì 5 000 Kè a bronzovou pozici
v hodnotì 3 000 Kè. Zástupci
INZERCE

poøadatele ocenili jednoho soutìícího
Zvlátní cenou Rio Mare v hodnotì
5 000 Kè. koly dostaly produkty Rio
Mare ve stejné cenì jako studenti. Ve
finále mìli studenti na pøípravu receptu
20 minut. Hlavní surovinu tuòáka Rio
Mare a doporuèené suroviny obdreli
zdarma, náklady na ostatní pouité
suroviny jim uhradil poøadatel. Gastronomickou soutì poøádá spoleènost
Bolton Czechia, která v Èesku a na
Slovensku zastupuje oblíbenou znaèku
tuòákových výrobkù Rio Mare.
Lenka Bednáøová - Palaèinka ze paldové mouky s krémem Rio Mare Paté
Suroviny (4 porce): 120 g lososového
krému Rio Mare Paté; 72 g paldové
mouky; 1 vejce; 60 g podmáslí; 40 ml
nízkotuèného mléka; 40 ml minerální
perlivé vody; 2 líce olivového oleje
Monini; 160 g sýru Cottage; 1 avokádo;
1 líce Chia semínek; 80 g rajèat; 2
lièky ávy ze sicilských citronù
LiMMi; 1 lièka moøské soli; paitka
na dozdobení
Postup: Z prosáté mouky, mléka a
podmáslí vymícháme hladké tìstíèko,
rozlehaná vejce pøidáme a potom, aby
se nám netvoøily zbyteènì hrudky.
Perlivou minerálkou tìsto doøedíme na
poadovanou konzistenci. Pokud je to
èasovì moné, necháme 20 minut
odpoèívat. Avokádo rozkrojíme napùl,
pecku vyndáme zaseknutím vìtím
noem, oloupeme a poté nakrájíme na
pásy, které zastøíkneme ávou LiMMi,
aby neèernaly. Na nízké pánvi a na malém mnoství olivového oleje Monini
udìláme silnìjí palaèinku. Po krátkém
ochladnutí potøeme lososovým krémem
Rio Mare Paté, pøidáme Cottage, nakrájené avokádo s Chia semínky a na
koleèka nakrájené rajèe. Opatrnì, ale
pevnì srolujeme do tvaru uzavøeného
doutníku. Pøekrojíme napùl a dozdobíme paitkou.
Ve finále obsadila Lenka Bednáøová
krásné 2. místo. Blahopøejeme!

Zimní výzdoba u vchodu, vloèky na
oknech, záøící stromeèek, betlémy na
parapetech, zvuky koled ze tøíd, áci
tvoøící výrobky na vánoèní prodejní
výstavu, vùnì perníèkù, skoøice a vonných svíèek. To ve je nae pøedvánoèní
kola.
Byl první prosincový pátek. Andìl
sedìl na obláèku, èáry máry èaroval,
vyèaroval Mikuláe, moc se z toho
radoval  Tuto básnièku pøednesla Terezka Navrátilová ve kolní jídelnì na
úvod mikuláského dopoledne, které
mìly dìti z M a áci speciálních tøíd.
Krátké povídání o adventu a tradicích
nám pøipomnìlo, e kdysi dávno dostávaly maminky a babièky v mikuláské
nadílce pouze oøechy, suená jablíèka,
vestky nebo hruky. I my víme, jak
chutnají! Písnièkou, která byla poskládaná z obrázkù VOKS, jsme pøivolali
Mikuláe. Letos pøiel sám. Jistì se
ptáte: Proè sám?. To proto, e ve

Øemeslné dopoledne

áci 4. roèníku Z Salvátor navtívili
zámek Kinských, kde se zúèastnili výukového programu pro koly s názvem
Øemeslné dopoledne. Pod vedením lektorek si vyzkoueli jednoduché opracování døeva a vyrobili hezké pøedmìty.
Na závìr si prohlédli výstavu ivot plný
námahy, která je pouèila o tom, jak ili
nai pøedkové. Ludmila Èernochová

speckách zlobivé áky nemáme.
Mikulá byl rád, e se koneènì doèkal
ikovných klukù a holek. Vechny
pøítomné obdaroval a slíbil, e se za rok
zase objeví. Kdy odeel, zaèalo spoleèné
tvoøení. Dìti z mateøinky kreslily a
omalovávaly, áèci z 1. stupnì støíhali
andílky a lepili, jejich starí kamarádi
vyrábìli barevné svícínky. Dopoledne
uteklo jako voda. Kdy jsme se vrátili
do tøíd, dozvìdìli jsme se, e ve kole
øádili èerti a vypláceli nezbedníky. To
by se nás ale stejnì netýkalo, take ádné strachy. Ze koly jsme li s veselou
náladou, èertoviny se odehrávaly a
doma. U vás to bylo také tak?
Mgr. Dagmar Machálková, spec.ped.

Podìkování

Dìkujeme sponzorùm Deza, a.s.,
PWO Czech Republic, a.s., AlpineBau
CZ a.s. za finanèní pøíspìvek na nákup
kompenzaèních pomùcek pro dìti a
áky Z a M Køiná. Z darù jsme mohli
zakoupit, mimo jiné, jednu z nejpotøebnìjích pomùcek - chodítko v cenì
29 495,- Kè, které uívá chlapec s kombinovaným postiením, navtìvující
speciální M.
Z a M Køiná
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Úspìná akreditace klinických laboratoøí nemocnice NovéanesteziologicképøístrojePrimusInfinityEmpowered
Ve dnech 6. - 8. øíjna Klinické laboratoøe Nemocnice Valaské Meziøíèí úspìnì absolvovaly nároèný audit
Èeského institutu pro akreditaci (ÈIA)
a obhájily tím svou prestiní akreditaci
podle normy ISO 15189. etøení auditorù ÈIA probíhalo v laboratoøi patologie
a biochemie. Auditoøi dùkladnì provìøili nastavení celého systému managementu kvality. Vysoce hodnotili øízenou dokumentaci, popis procesù a postupù v laboratoøi, management rizik,
systém pøezkoumávání a neustálého
zlepování kvality, zhodnotila postup
etøení primáøka oddìlení klinické
biochemie MUDr. Helena Kosová.
Stìejní èást auditu v laboratoøi
biochemie probíhala pøímo v provozu,
kde byla kontrolována cesta vzorku od
jeho pøijetí a po dodání výsledku. Auditoøi vìnovali znaènou pozornost kvalitì analytické práce. Laboratoø je vybavena pièkovými analyzátory, s kterými pracují plnì kvalifikovaní laboranti.
Auditoøi zdùraznili a kladnì hodnotili
vysokou odbornost a týmovou spolupráci vech zamìstnancù v laboratoøi.
Akreditace laboratoøe znamená její

formální uznání odborné a organizaèní
zpùsobilosti, co je klíèem ke spolehlivosti a srovnatelnosti èinnosti laboratoøe. Podle IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) je zájmem kadé dobøe
fungující zdravotnické laboratoøe nechat si nezávisle posoudit svou zpùsobilost, nebo na základì kladného
výsledku mùe veøejnì doloit vysokou
kvalitu své práce. Akreditované laboratoøe poskytují sluby na vysoké odborné
úrovni a prokazují shodu s poadavky
uvedenými v pøísluné normì, dále pak
funkènost systému øízení jakosti, vèetnì
interního a externího zabezpeèení
kvality. Získáním certifikace ÈIA jsme
naplnili poadavky, které jsou na nai
laboratoø kladeny. Auditoøi konstatovali, e procesy, které vykonáváme
v praxi, jsou naplòovány dle platné
normy, zhodnotila získání certifikace
vedoucí laborantka Mgr. Lucie Kurfûrstová.
Audit ÈIA tím potvrdil trvale vysokou kvalitu slueb poskytovaných laboratoøí. Podìkování za úspìný audit
patøí vem pracovníkùm laboratoøe.

Novorozenecké oddìlení získalo nový inkubátor

Centrální operaèní sály Nemocnice
Valaské Meziøíèí a.s. se mùou pochlubit
dvìma novými anesteziologickými
pøístroji Primus Infinity Empowered od
firmy Dräger. Cena jednoho pøístroje
èinila 850 000 Kè.
Systém Dräger Primus posunuje
vysokou spolehlivost a výkon, pokroèilý monitoring a lepí øízení pracovního
postupu v rámci anesteziologického
týmu. Pøístroj je urèen pro inhalaèní
anestezii nebo ventilaci pacienta bìhem
chirurgických nebo diagnostických
zákrokù. Jedná se o kombinaci ovìøené
konstrukce a moderní technologie, která
odpovídá poadavkùm moderního a

kompletního
øeení pro anestezii
v dnením stále
sloitìjím prostøedí poskytování
lékaøské péèe.
Systém Primus
Infinity Empowered s irokým
displejem Omega
usnadòuje rozhodovací procesy
poskytnutím témìø okamitého
pøístupu k úplným
dostupným údajùm o pacientovi.
Nabízí také pøesnost a výkon elektricky ovládaného ventilátoru a
kombinuje jej s výhodami kompaktního vyhøívaného dýchacího okruhu.
Volitelná funkce Ekonometr pomáhá
uivateli nastavit optimální prùtok
èerstvého plynu pøi minimálním a
nízkém prùtoku èerstvé smìsi, který
pomáhá sníit výskyt pooperaèních
infekcí a sniuje spotøebu anestetického
plynu. Nové anesteziologické pøístroje
jsou pièkovì vybaveny a jsou pro nás
velkými pomocníky pøi podávání
kvalitní a bezpeèné anestezie pro
dospìlé i dìtské pacienty, øíká stanièní
sestra anestezie a manaerka operaèních oborù Pavlína Zbroková.

Novým inkubátorem Isolette 2000
od firmy Dräger
v hodnotì více jak
282 000 Kè se mùe
pochlubit novorozenecké oddìlení
Nemocnice
Valaské Meziøíèí
a.s. Inkubátor poskytuje kontrolované prostøedí pro
pøedèasnì narozené
i donoené dìti do
tìlesné váhy 10 kg.
Øídí teplotu, hladinu kyslíku a vlhkost. Pøehledný elekktronický displej
inkubátoru zobrazuje procento kyslíku, které dítì dostává,
nastavené procento zvlhèování, koní
teplotu dítìte a teplotu prostøedí.
Pokroèilý termoregulaèní inkubátor
spoleènosti Dräger udruje dítì ve
stabilním prostøedí. Okolo novorozence je vytvoøena klidová zóna pomocí velmi malé rychlosti proudìní
vzduchu, která brání ztrátám tepla z
proudìní, zatímco dvojitá vzduchová
clona a regulaèní mechanismus udrují
prakticky stabilní podmínky bìhem
pøístupu k novorozenci. Systém sniuje
stres pøi kadém otoèení, ohnutí i
zatoèení. Snadný pøístup k novorozenci, pohodlné nastavení výky
inkubátoru a snadný dosah ovládacích
prvkù z nìj dìlá skvìlý inkubátor pro

novorozenecké oddìlení valaskomeziøíèské nemocnice. Systém Isolette
8000 díky kompaktní konstrukci
umoòuje snadné ovládání. Lehkost,
kompaktní velikost, snadná montá
podvozku a ergonomické brzdy ovládané nohou umoòují pohyb prakticky
bez námahy.
"Inkubátor zcela vyhovuje naemu
oddìlení. Bude slouit nejen miminkùm
pøedèasnì narozeným, které v této
skøíòce najdou teplé prostøedí podobné dìloze matky s vyí koncentrací
kyslíku, ale také dìtem donoeným, se
ztíenou poporodní adaptací, vyadujícím mimoøádnou zdravotní péèi,
øíká stanièní sestra novorozeneckého
oddìlení Bc. Irena Stromíková.

Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení Nemocnice Valaské Meziøíèí a.s.
získalo pro své pracovitì nový
tracheální intubaèní fibroskop od firmy
Olympus. Pøístroj byl vyvinut pro pouívání se sací pumpou a ostatním pøídavným zaøízením k toaletì dýchacích
cest, vèetnì sledování pøístupových cest
do dýchacího traktu, endotracheální/
endobronchiální intubace a léèbì.
Pøístroj ovládá pøi výkonu lékaø intenzivní péèe, nelékaøský personál oddìlení
zajiuje jeho pøípravu k pouití a
následnou dekontaminaci a uloení.

Oddìlení ARO má dostateènì prokolený
certifikovaný personál na provádìní
bronchoskopie. Novým pøístrojem lze
provádìt jak urgentní
výkony, tak i plánované výkony na oddìlení.
Velkým pøínosem
je pro nás fibroskop
tím, e mùeme provádìt na oddìlení
ARO punkèní dilataèní tracheostomie,
které se døíve provádìly jen na operaèním sále. Je to benefit
jak pro pacienta, tak i pro personál.
Musíme vyzdvihnout i pøínos u rizikových pacientù v intenzivní péèi, protoe mùeme tímto pøístrojem ji zhlédnout dýchací cesty a provádìt jak diagnostické, tak i terapeutické výkony, jako
napø. odbìry vzorku, odsátí hlenu èi
krve, vyzdvihuje pøednosti intubaèního fibroskopu vrchní sestra intenzivních oborù Pavlína Zapletalová.
Cena nového intubaèního fibroskopu
pøila nemocnici na témìø ètvrt milionu
korun - 237 000 Kè s DPH.

V rámci týdne zdraví, které poøádalo
Mìsto Val. Meziøíèí v kapli zámku erotínù, byla nabídnuta pomoc se zajitìním nabízených slueb veøejnosti i Nemocnice VM a.s. Pøítomen byl primáø
oddìlení následné péèe MUDr. Ludvík
Dobe a veobecná sestra z plicní ambulance Petra Steinbauerová. Náplní èinností zdravotnického personálu byla

Spirometrie - tedy mìøení vitální kapacity plic s následným popisem a konzultací lékaøe.
Stanovitì se spirometrií se po celý
program daného dne tìilo velkému zájmu obèanù, kteøí tak mohli absolvovat
zdarma vyetøení funkce plic, tedy jak
dobøe jsou plíce schopné nádechu a
výdechu. Spirometr je pøístroj, který

po vydechnutí do náustku zakreslí
dýchání jako graf závislosti objemu plic
na èase. Kadý návtìvník tohoto
stanovitì byl poádán o maximální
nádech a o maximální nejprudí výdech.
Následnì byl konzultován primáøem
popis ze spirometru s tím, e kdo nemìl
namìøené hodnoty v normì, byl
pozván do plicní ambulance k dalímu

projednání a nastavení léèby.
V rámci týdne zdraví jsem aktivnì
vyhledala slubu spirometrie, kterou
nabízí místní nemocnice. Dìkuji tímto
panu primáøi a sestøièce, e jsem si
mohla vyzkouet a zjistit, jak je na tom
mé dýchání, sdìlila Anna Èerná,
návtìvnice stanovitì spirometrie.
(Stránka obsahuje PR informace NVM. a.s.)

Nový tracheální intubaèní fibroskop pro ARO

Týden zdraví za úèasti valaskomeziøíèské nemocnice
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NebeaMirai:objevyposledníchletvM-klubu Aneta Langerová pøivezla nové album Na Radosti
(smo)Stále více populárnìjí kapely
Nebe a Mirai se vydaly na spoleèné
koncertní turné, se kterým zavítají také
do M-klubu. Nebe se vrací, Mirai si v
tomto sloení støihnou premiéru. Nejen
mladí posluchaèi si zde v sobotu 9.
ledna pøijdou na své. Sklepením budou
toti znít známé rádiové hity Vteøina,
Ne se rozední èi Dítì robotí. Vstupenky
jsou ji v pøedprodeji.
Nebe

Kapela Nebe zaèala rok 2015 velmi
slibnì vyprodaným klubovým turné se
skupinou Jelen. Neusnula vak na vavøínech a tvrdì zaèala pracovat na svém
dalím posunu, pøes nový producentský
tým a po svìí outfit. Frontman této

havíøovské pìtice, Petr Harazim letos
získal cenu OSA pro Nejúspìnìjího
mladého autora v oblasti populární
hudby a dokazuje, e jim právem patøí
místo v programech pøedních tuzemských festivalù a akcí. Na rok 2016
avizuje kapela novou desku, ze které se
aktuálnì v èeském éteru pohybuje singl
Plátìnky a ten se svým úspìchem øadí
vedle jejich nejvìtích hitù Vteøina, Ne
se rozední èi Padáky.
Kromì Nebe se svého partu
chopí také objev posledních
mìsícù a pøedskokani letoního velkého halového turné
skupiny Krytof, kapela
Mirai. Jejich debutový singl
Dítì robotí vyletìl na pøední
pøíèky hitparád raketovou
rychlostí a doposud brázdí
rádiové vlny vedle nejaktuálnìjí skladby Cesta z mìsta. Mirai povstali na základech nepøehlédnutelných
Dolls In the Factory, je se
v M-klubu svého èasu pøedstavili. V souèasné dobì pracují pánové Mirai
Navrátil, Michal Stulík a imon Bílý na
debutovém albu, které plánují vydat na
zaèátku roku 2016. Ne se tak stane,
pøedstaví svou tvorbu právì v M-klubu.

Poletíme? s Muchou vyráejí na turné

(smo)Pátek 15. ledna pøiveze do Mklubu dvì jedineèné brnìnské uskupení.
V rámci spoleèného klubového turné
zde vystoupí skupina dobøe vypadajících
chlapù Poletíme? a femipunková kapela sdruená kolem písnièkáøky Nikoly
Muchové, Mucha. Zaèátek koncertu
je ve 20 hodin a vstupenky jsou ji
v pøedprodeji.
Spoleèné turné, s jeho mylenkou
pøiel frontman skupiny Poletíme?,
nazvaly kapely jednodue a s dùvtipem
Poletíme? s Muchou Tour a v tomto
duchu se rozhodly lítat èeskými kluby
bìhem podzimu 2015 a jara 2016. Skvìlou koncertní podívanou tak nabídnou
i ve Valaském Meziøíèí.
Poletíme? a Mucha jsou dvì výrazné
a osobité brnìnské kapely, jejich
spojením vzniká originální a energií
nabitá show, kdy se paradoxnì enským
prvkem stává vousatý a chlupatý Rudolf
Poletíme?

Branèovský a muský prvek si bere na
starosti køehká Nikola Muchová, která
je ve svém projevu krásnì, a chlapsky
svérázná. Obì uskupení se ji ve Valmezu pøedstavila. Poletíme? hráli v Mklubu a Mucha se pøedstavila na Indies
scénì festivalu Valaský palíèek 2013.
A na co pøesnì se tìit? Poletíme? je
skupina dobøe vypadajících muù hrající
jazz, kántry, punk v turboansónovém
duchu, která klade dùraz na vtipné,
poetické a veselé texty. Ty jsou jemné
i vulgární, pøízemní, nad vìcí, sladké a
pøesto hoøké. ádné písnièky o vìcech,
co se nestaly nebo nikdy nestanou.
Frontmanem kapely je Rudolf Branèovský, hráè na banjo, textaø a zpìvák.
Kapela je fenoménem brnìnských
klubových pódií a jejich koncerty jsou
vdy strhující podívanou pøímo nabitou
pozitivní energií.
Na druhou stranu, Mucha je femipunková kapela sdruená
okolo mladé brnìnské
písnièkáøky Nikoly Muchové, která dlouho vystupovala sama pouze
s kytarou. Avak jednoho
dne nadeel èas zmìny a
dohromady se dala kapela
ze zkuených muzikantù
z kapel ty Syèáci, Kvìty
èi Budoár staré dámy.
Tvorbì Nikoly Muchové
to dalo zcela nový a velmi
osobitý projev, jen zaujme syrovým temperamentem. Jejich písnì jsou
sice vulgární, pro ostré
slovo nejde nikdy daleko,
leè chytré a plné dùvtipu.

I pøes vstupné pøevyující 500 korun pøivítal ve ètvrtek 10.12. zpìvaèku Anetu
Langerovou a její kapelu zcela zaplnìný velký sál KZ. Pøijela zde v rámci svého
turné k novému, kritikou i posluchaèi velmi chválenému albu Na Radosti. Koncert probìhl v návaznosti na novou desku v komornìjím a pøed Vánocemi o to
pøí-jemnìjím duchu a diváci odcházeli více ne spokojeni.
Foto Ivo Laák

O Vánocích za kulturou aneb co nabízí mezi svátky meziøíèský M-klub

(smo)Vánoce jsou
svátky klidu, míru, ale
pro nìkteré i stresu. A
tak je potøeba nìjakého toho odreagování a strávení volného
veèera napøíklad na
jedné z kulturních akcí, Tichonov
které po èas Vánoc pøipravil M-klub. Pomyslnou òùru vánoèních vystoupení ve sklepení Mklubu zahájí u v sobotu 19. prosince
novì vzniklá domácí formace Island
Sun, která zde zároveò pokøtí debutové
EP Losing Days. Na svùj koncert s
Island Sun

nìjích skladeb ale
potìí i premiérou
nìkolika nových.
S kapelou i sólovì si
zahraje dritelka Andìla Jitka uranská i
cimbalista Jarek Lamo a celý veèer
26.12. zahájí countryfolková skupina Podjezd.
Hned následující veèer 27. prosince
bude ve znamení dalích místních kapel.
Chystá se zde toti Folknmetal
Sunday, na které od 19. hodiny vystoupí
Jan Hlucháò s Radkem Gerlou,
Martin Veømíøovský a Band, skupiny
Nebeztebe, Artificial Life a Secrets of
Separation. Komu do noty nepadnou
mladí umìlci, má monost v pondìlí
28.12. zamíøit na koncert skupiny
Rockoví liáci, která hraje staré èeské
hity, a jejich hostù nebo si jít v úterý
Fred Madison

hlavièkou Christmas Night si pøizvala
brnìnskou partu Bombs from Heaven,
kopøivnické Rise Up Phoenix a
z Bratislavy kapelu Last of Us. Vánoèní
jízda bude pokraèovat tìpánským
koncertem folklorbeatové skupiny
Docuku, která si pro své fanouky
pøipravila playlist svých nejoblíbeDocuku

29.12. poslechnout, co nového pro fanouky pøipravuje valmezská indie
kapela Tichonov. Ta si na koncert do
M-klubu pøizvala alternativnì rockovou kapelu Peter Pan Complex a
fanouky stále oblíbenìjí uskupení Fred
Madison, které skvìle zahájilo listopadový koncert Tata Bojs ve velkém
sále KZ.
Sváteèní kulturní taení v M-klubu
zakonèí poslední den roku 2015
improvizaèní soubor Valouny, který
opìt pøipravil IMPROSILVESTR.
INZERCE
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Dárek
! pod stromeèek? No pøece výhodný pøedprodej vstupenek na festival Valaský palíèek 2016

(smo)Folk-blues-beat festival Valaský palíèek zahajuje pøedprodej vstupenek
na pøipravovaný 34. roèník, který se v areálu zámku
erotínù uskuteèní od 23.
do 25. èervna 2016. V prodeji jsou v tuto chvíli celofestivalové vstupenky za
nejnií monou cenu 340
Kè a pouze v limitované edici do konce roku 2015.
A na koho se tedy mùeme tìit? Z dùleitých
jmen èeskoslovenského big beatu let
60. to budou zpìvák Viktor Sodoma,
kytarista Radim Hladík a varhaník Jan
Farmer Obermayer v The Matadors.
Pavol Hammel po více ne dvaceti
letech zavítá do Valaského Meziøíèí
s kapelou Prúdy, Marián Varga vzkøísí
své Collegium Musicum a Frantiek
Griglák s Fedorem Freem po delím

Pøehled nejprodávanìjích knih
1. Manuál zralé eny, Pawlowská H. )
2. Dívka ve vlaku, Hawkins P.
3. Vstupte bez klepání,
Hubeòáková Z.
4. Husitská epopej III.,
Vondruka V.
5. Dívka v pavouèí síti,
Lagercrantz D.
Kniní novinky:
Kdo chce víc - Lila se
stala svìdkyní vrady, ale ne ve je tak,
jak se zdá, Roberts N.
Manuál zralé eny - kniha povídek
o rodinì, lásce a enách., Pawlowská H.
Nejkrutìjí mìsíc - nový pøípad
vrchního inspektora Gamache,
Pennyová L.
astné a veselé - dramatická situace
s rukojmími se nebezpeènì vymyká
kontrole, Patterson J.
Kawa 9 - emotivní a humorný pøíbìh
známého autora, Cubeca K.

èase oiví skupinu Fermáta.
K big beatu 60. let patøí také
zpívající sourozenci Hana
a Petr Ulrychovi, kteøí ve
festivalovém programu celoveèerním koncertem
pøedstaví svou tvorbu se
soubory Javory Beat a
Javory.
45 let po premiéøe zde
kapela Blue Effect s big
bandem KYX Orchestra
obnoví program Nová
syntéza z roku 1971, pánové Varga, Hammel, Hladík, Griglák a
Freo se vrátí ke spoleènému projektu
Zelená pota z roku 1972 a jeden z nejvýznamnìjích souborù èeské alternativy Extempore s Mikoláem Chadimou poprvé ve Valaském Meziøíèí
zahraje poøad Velkomìsto, který
v premiéøe zaznìl za dramatických
okolností na IX. Praských jazzových

dnech v listopadu 1979.
Dramaturgie festivalu slibuje také úèast
nìkolika výrazných osobností hudby
60. let z Velké Británie, pøipravuje do
komorního prostøedí M-klubu komponovanou irskou scénu, speciální bluesový program s úèastí zahranièních hudebníkù a koncerty folkových písnièkáøù. K tradièním doprovodným akcím
stále patøí i prezentace brnìnského
vydavatelství Indie Records. Umìlce,
kteøí se v zaèátcích etablovali na meziøíèské scénì, letos zastupuje Oscarová
zpìvaèka Markéta Irglová, která do

rodného mìsta pøijede z Islandu a
uvítáme zde také islandského hudebníka
Svavara Knútura.
Návtìvníci areálu zámku erotínù
se tedy v programech 34. Valaského
palíèku mohou na tøi dny tak trochu
vrátit do jedineèné a nezapomenutelné
atmosféry psychedelie 60. let, a to nejen
hudbou, ale i rozsáhlou výstavou
Psychedelia ve vizuální kultuøe beatového vìku 1962 - 1972 v Muzejním a
galerijním centru, její vernisá festival
Valaský palíèek ve ètvrtek 23. èervna
2016 odstartuje.

27.-29. listopadu probìhl XXV. roèník
významného èeského sborového
festivalu Mezinárodní festival adventní
a vánoèní hudby s Cenou Petra Ebena. Dìtský pìvecký sbor MIBIDIZO
ze ZU Alfréda Radoka byl u toho a
bodoval. Z Prahy, kde se festival konal, si sbor pøivezl ocenìní laureát festivalu, zlaté pásmo - vítìz kategorie a
zvlátní cenu za provedení skladby
Jaakobin pojat.
Úèast na soutìním festivalu byla pro
zpìváky z dìtského pìveckého sboru
MIBIDIZO pøíleitostí pøedvést své
kvality v mezinárodní konkurenci a
pøed odbornou porotou. Ve sboru máme øadu nových èlenù, proto jsme velmi
rádi, e vidìli, jaké monosti prezentace
a rùstu sborový zpìv nabízí, uvedla Jana Krejsová, pedagoka ZU Alfréda
Radoka.
Pro sbor byla úèast velkou výzvou a
moností vyzkouet si èást repertoáru,
se kterým pojedou soutìit do zahranièí.

V dubnu 2016 se toti MIBIDIZO
chystá na mezinárodní soutìní festival
v Rakousku. Dìti se na úèast peèlivì
pøipravují, co dokládá vynikající hodnocení porotcù soutìe, které je pro
dìti velkým úspìchem.
Dìti si díky úèasti na mezinárodním
festivalu adventní a vánoèní hudby
mohli zazpívat v takových sálech jako
je Koncertní sál praského Hlahoru
nebo kostel sv. Anny, uvedla Eva Jeíková, vedoucí pìveckého sboru a dodala: Vystoupení bylo velmi zdaøilé. V
porotì usedly pièky èeského sborového
umìní, mimo jiné prof. Jiøí Koláø èi Jiøí
Chvál. Jsem velmi ráda, e jsme mìli
monost posouzení i od tìchto velikánù
sborového zpìvu. Profesof Jiøí Koláø
na adresu MIBIDIZA uvedl: Vynikající
výkon v pestrém, zajímavém, kontrastním soutìním programu. Velmi dobrá
pìvecká technika, intonace, vyrovnaný
kompaktní zvuk. Sbor mùete slyet
27. 1. v Muzeu øeznictví od 17 hodin.

Mibidizo bodovalo v Praze!
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