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Konzervatoř oslavila šedesátku
Foto: J. Soporský

Kroměříž - Už nějakou
chvíli před devatenáctou hodinou „zalévaly“ kroměřížský
zámek fanfáry. Z balkonu na
nádvoří vítala přicházející posluchače dechová sekce symfonického orchestru. Jakoby
tím hudebníci chtěli říct, že
dnešní pátek bude pro diváky
skutečně mimořádný. Nejen-

že vrcholilo Kroměřížské hudební léto 2009, ale možnost
uzavřít celou sérii dostali
mladí absolventi Kroměřížské
konzervatoře P. J. Vejvanovského. Studentský symfonický
orchestr vedený dirigentem
Viktorem Kozánkem spolu se
smíšeným sborem, který řídí
sbormistryně Lenka Poláško-

PSYCHOLOG RADÍ

Spěchej pomalu
„Nemám čas! Nestíhám!
Nemám kdy si odpočinout.“
Mnoho dalších podobných vět
zaznívá z úst moderního člověka v poslední době stále častěji.
„Je krize, a tak se každý musí
hodně ohánět, aby si vydělal
na živobytí,“ slyšíme odjinud.
Statistiky však vypovídají zcela jinak: lidem stále více a více
narůstá počet hodin volného
času. Je to možné? Nespletli se
statistikové, tak jak je tomu v poslední době třeba u průzkumů
volebních preferencí? V tomto
případě ne. Výsledkem veškeré
té robotizace, mechanizace a
elektronizace, kterou po pádu
komunistického režimu u nás
zažíváme, je nárůst času, který
můžeme věnovat sobě, svým
blízkým nebo svým zálibám. Pokud tedy podstatou našeho života není zabývat se malichernostmi a zbytečnostmi. A i kdyby měl
den o několik hodin více, stále
bychom nestíhali a potřebovali
více času.
Kdysi jsem četl příběh, který
velmi dobře ilustruje náš problém. Do Německa přiletěl na
konferenci vědec z Japonska.
Na letišti na něho čekal kolega,
který měl za úkol doprovodit ho
na hotel. Jen co vyšli před letištní halu, chytil hostitel milého
Japonce za rukáv a rychle ho tahal do připraveného autobusu.
Jen co se zavřely dveře, Němec
s úlevou prohlásil: „Tak a ušetřili
jsme minimálně čtvrt hodiny, co
bychom museli čekat na další
autobus, kdyby nám tento ujel.“

Jeho protějšek mu však ihned
položil neočekávanou otázku:
„A co s tím časem budeme dělat?“ Ano, je to náš problém.
Co budeme dělat s časem, který
jsme ušetřili při rychlé jízdě
autem nebo při přecházení na
červenou? Věnujeme ho naší
rodině, přemýšlení o vlastním
životě nebo veřejně prospěšným
záležitostem?
Psychologové se v poslední
době snaží najít odpovědi na aktuální, ale palčivé otázky: Proč
člověk neumí odpočívat? Proč
se vrhá do překotné činnosti, jejímž důsledkem může být stres,
syndrom vyhoření nebo dokonce infarkt? Výsledky bádání asi
nikoho nepřekvapí. Moderní
člověk neumí být sám se sebou
v tichu, své problémy „zametá
pod koberec“ a utíká před nimi,
někdy postrádá smysl života a
má chaos ve svých hodnotách
díky tomu, že upřednostňuje ty
materiální.
A co nám tedy psychologové
doporučují? Jednak ujasnit si
své životní cíle a vytvořit si žebříček hodnot. Najít si činnost
s jinou náplní, než je naše zaměstnání, a vyčlenit jí konkrétní
čas ve svém životě. Pracovat na
vytváření a udržování hodnotných vztahů s jinými lidmi. V neposlední řadě pak žít střídmě,
nebo spíše chcete-li uměřeně.
Ale o tom všem již psali staří filozofové a lidé jim stejně nevěnovali pozornost. Může tomu být
tedy v dnešní době jinak?
Pavel Motyčka
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vá, pojaly prestižní vystoupení
jako oslavu 60. výročí založení
své konzervatoře. Již na úvod
zaznělo dílo, které v posluchačích mělo navodit atmosféru,
jež vládla v kroměřížském
zámku snad někdy před třemi
sty lety. Skladbu napsal tehdejší trubač pro svého pána,
biskupa Karla LichtensteinaCastelcorno a jmenoval se P. J.
Vejvanovský. Po něm nasál Sněmovní sál atmosféru Ameriky
minulého století. Rhapsody in
Blue s Borisem Krajným u klavíru je něco, co se živě neslyší
často. Tento klavírista, který
vystupoval ve 35 zemích pěti
kontinentů, je živoucím důkazem kvality, kterou produkuje
kroměřížská konzervatoř. Gershwinova skladba připravila
půdu pro dalšího Američana.
V hledišti seděl autor skladby
pro Trombon a orchestr David
Gaines. Skladbu napsal pro

Roberta Kozánka, který se tak
mohl prezentovat jako další
místní absolvent světových parametrů. Po přestávce nastoupil šedesátičlenný školní sbor
a společně se sólisty zpěváci
zapěli Dvořákovo Te Deum, op
103 pro sóla, sbor a orchestr. Skladba sklidila ohromné
ovace a konzervatoristé proto
po děkovačce „přibalili“ ještě
jednoho Dvořáka. Na odchod
domů zazněla jeho rozverná
Humoreska.
Povedla i celá dramaturgie
koncertu. Vložit mezi velikány
světového významu Gershwina
a Dvořáka soudobou vážnou
hudbu se ukázalo jako vynikající nápad. David Gaines s Robertem Kozánkem dali totiž jejich
symfonickým dílem koncertu
další velmi zajímavý rozměr.
Oba se za to dočkali bouřlivého
potlesku.
Antonín Kuzník

Andělské krajiny
na Fotobraní 2009
Foto: M. Pilát
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Prohlídkové okruhy
na zámku v Holešově
Foto: M. Drechslerová

Holešov (mary) - Všichni zájemci o kulturní vyžití a milovníci historie zvlášť by si neměli
nechat ujít návštěvu zámku v
Holešově. I když zatím tento historický objekt není plně zrestaurován, prohlídkové okruhy
na něm fungují v míře takřka
neomezené. Správce zámku Jaroslav Radecki se nikdy netajil
tím, že na holešovském zámku
hodlá jít nevšední cestou: „Chci,
aby před očima lidí historie doslova ožila.“ Na završení letošní
sezony ke konci října proto pan
Radecki se svými spolupracovníky připravuje k prohlídce i
bohatý doprovodný program
jak pro děti, tak pro dospělé.
Návštěvníky čeká nejen nepostradatelný zasvěcený průvodní
komentář, ale i zábavné scénické výstupy v kostýmech s dobovými rekvizitami. Originální

tečkou a pomyslnou třešinkou
na dortu bude noční prohlídka,
která umocní magickou zámeckou atmosféru o prvky tajemna, mystiky a napětí. S touto
tradicí se výhledově počítá i
do budoucna. Do konce sezony
budou „dobíhat“ ještě normální
prohlídkové okruhy startující v
10 a ve 14.30 hodin pro alespoň
sedmičlenné výpravy. Zájezdy
a větší skupiny se mohou na
hodině individuálně domluvit
předem.
Bližší informace se zájemci
mohou dozvědět nebo se objednat přímo na telefonu správce
zámku 777 760 122 nebo v
Městském informačním centru
na telefonu 573 395 344.
Nechte se přenést o několik
století zpátky a dopřejte si noční
zámecké dobrodružství. Bude
to stát za to!

Foto: S. Domanský

Kroměříž (rc) – Jsme obklopeni fotografiemi. V novinách, časopisech, rodinných
albech, uměleckými fotografiemi. Členové fotoklubu se
však snaží ve svých dílech i
o něco víc. Chtějí si podmanit světlo, barvy a zdůraznit
obsah. Samozřejmě se jim to
vždycky nepodaří. Také proto
se scházejí ve Fotoklubu Domu
kultury v Kroměříži, aby o
svých fotografiích mohli vzájemně mluvit a také se vzájemně kritizovat.
Z velkého množství fotografií vybrali letošní kolekci pro
fotobraní. Bude vystavovat
15 autorů se 115 snímky. Svou
tvorbu chtějí srovnávat s těmi

nejlepšími. Na letošní ročník
fotobraní si přizvali výborného českého fotografa Jana
Anděla z Prahy. Ten své snímky vystavoval v celé Evropě a
na salonech a soutěžích získal
řadu ocenění. Je nositelem
titulu ASČF. Fanoušci fotografie si jistě vzpomenou, že na
celostátní soutěži Objektivem
a očima, kterou kroměřížský
fotoklub pořádal, získal jednu
z hlavních cen.
Slavnostní vernisáž Fotobraní 2009 se uskuteční ve
vestibulu Domu kultury Kroměříž ve čtvrtek 15. října v
16 hodin. Výstava potrvá do
29. října a veřejnosti je přístupná denně.

V koryčanském hipocentru si dali dostaveníčko milovníci
a obdivovatelé koní a dalších atrakcí s koňským sportem spojených. K vidění bylo nejen kovbojské umění, ale také noční
ohňová show.

ZAMYŠLENÍ

Zoufalí rodiče a jejich ještě zoufalejší děti
Svobodní rodiče jsou více
k pláči než ti socialističtí. Dříve
se rodiče báli jakkoli vystupovat z davu, tedy mlčky snášeli
nepravosti kolem svých dětí a
vždy je vedli k tomu, aby děti
nezlobily, aby nemuseli následně řešit problémy. Všichni, tedy
rodiče i děti, si byli vědomi, že
když vystoupí z davu a budou
na sebe nepřiměřeně upozorňovat, problémy budou kruté,
soudruzi si na povýšené rodiny
dokázali pěkně došlápnout a
přinutit je k poslušnosti.
Máme svobodu a s ní i svobodnější děti i rodiče. Volala mi
známá se svým zážitkem. Byla
na pískovišti se svým dítětem,
když jiný hrubián otec fyzicky
napadl desetiletého kluka a aby
zpečetil svou sílu, tak mu před
všemi ostatními dal pěstí do
obličeje. Blázen! Grázl! Toto je

vzor pro naše děti? Kéž by někdo jiný v brzké době dal jemu
pěstí do jeho hloupého obličeje.
Co je úžasného na tom, když
silnější zmlátí slabšího? Kdyby
před tímto silákem stál kulturista, sklopil by hlavu a metal by
pryč, před desetiletým klukem
si však pohojil své nízké sebevědomí. Kdyby chtěl všem přítomným ukázat, jaký je vychovatel,
dokázal by desetiletého fracka
zvládnout slovy.
A přitom vůbec nejde o žádný nevídaný jev. Dnešní svobodní rodiče vesměs odmítají
výchovu svých rodičů, a proto
často bývají hrubiány (sprostě
mluví před svými dětmi), agresory (je jim jedno, kdy alespoň
slovně zaútočí, hlavně že stále
ukazují všem kolem sebe svou
sílu, ať již jde o kritiku učitelů
nebo ostatních rodičů a jejich

dětí) a také anarchisty (vysmívají se všemu, co ostatní ctí a
respektují – proto nevedou děti
ani k disciplíně, ani k pořádku
či respektu). Otázkou zůstává,
k čemu takto vychované děti
dojdou. Odhadovat můžeme,
že z nich mohou být pouze a jen
hrubiáni, anarchisté a agresoři. Vždyť rodiče jsou nejsvatější
vzor všech dětí, a proto je jejich
děti kopírují, přejímají hodnoty
svých rodičů do svého života a
bohužel většinou nemají jinou
šanci než opět žít život, jaký žili
jejich rodiče. Opravdu chcete,
aby děti žily život, jaký vy sami
žijete?
Je namístě si připomenout,
že smyslem rodiny je připravit
dítě do života. A i když to vypadá, že dnešní svět se s nikým
nemazlí, tak agresivita není
dobrou cestou, hrubá síla už

dnes nic neřeší a je trestána víc
než za doby Marie Terezie. Také
anarchisté nemívají na růžích
ustláno, společnost je odsuzuje,
nesouhlasí s nimi, bojí se jich, a
proto s nimi ostatní lidé nechtějí mít nic společného. A hrubiáni? Ti zase mohou kamarádit
pouze se sobě rovnými, protože
slušný člověk se s hulvátem
nikdy nedomluví. A tak aniž
si to uvědomujeme, vedeme
děti do propasti, a místo toho,
abychom je naučili žít ve společnosti různých lidí, nutíme je
žít pouze s lidmi na okraji společnosti. Slušnost, respekt, úcta,
tolerance a pochopení jsou nejzákladnější lidské vlastnosti a
rodiče mají povinnost k těmto
vlastnostem své děti vychovat.
A stačí k tomu tak málo. Být
dobrým vzorem svých dětí.
Radka Skácelová

