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Ing.Jiří Varhaník
působil 1964 - 1973 . PSMU obohatil
o vlastní filozofii i tvůrčí invenci. S PSMU
uvedl celý sborový cyklus Jana Seidla
Polnice slávy na text Františka Halase,
( byl jeho posledním vystoupením v ČR na
Pražském jaru 1972). Za tzv. normalizace
Výstava, která změnila prostor a posunula čas?
byl zbaven místa vysokoškolského učitele,
Odpověď na otázku zní jednoznačně: ANO.

ACTIS EFFECTOR - Tvořeno světlem

musel opustit PSMU. Od roku 1975 žije
v Anglii, kde působil jako profesor hudebně-teoretických předmětů a kompozice
na Trinity College of Music v Londýně. Ve
vlasti byl znám především jako sbormistr
zejména PSMU, v Anglii převládla činnost
skladatelská. Příležitostně dirigoval i významné sbory např. London Chorale
a Philharmonia Chorus London. Jeho
skladby sborové i instrumentální byly
oceněny v mezinárodních soutěžích, byly
vydány tiskem a hrány v Anglii, Canadě,
USA i jinde. Kantáty (Missa Serena,
Stabat Mater, Mary Magdalene) i jeho
koncerty (pro violu housle, klarinet) jsou
vysoce oceňovány v hudebním světě.
Jeho hudba má výrazně český i moravsky
charakter. Přispěl k věhlasu české hudby
ve světě. Je členem uznávaných hudebních, institucí např. Composers Guild of
Great Britain a Royal Society of Musicians
of Great Britain. Jako první Čech byl
jmenován členem Královské hudební
akademie ve Velké Britanii. V r. 1996 mu
byl udělen čestný doktorát Masarykovy
university v Brně.
Životní osudy A. Tučapského
našly svůj výraz v jeho sborovém cyklu Tři
žalmové zpěvy pro mužský sbor
s doprovodem varhan. Vznikly pro PSMU
v Londýně 2001. Zazněly na závěr koncertu.
Eva Nováková

Prezentace nevšedních uměleckých objektů Stanislava Vajceho v rotundě Květné zahrady v průběhu letní sezóny 2012
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skladbám Frederika Chopina a představil se na něm i mladý klavírista Richard Pohl. Pro dva koncerty festivalu bylo zvoleno
nečekané emoce a nové zkušenosti.
prostředí rotundy Květné zahrady - 29.6. zde vystoupilo kytarové Trio Nété a 21.7. a zazněly barokní písně v doprovodu loutny ve
vynikajícím provedení Joela Frederiksena z USA - podle reakce početného publika byl tento koncert výjimečným zážitkem, a to jistě
i díky osobnosti interpreta. Koncert 7. 7. v chrámu sv. Mořice v podání souboru Musica Florea dle očekávání byl mimořádným
hudebním zážitkem.Zazněly skladby P. J. Vejvanovského, jeho předchůdců a následovníků .
Tradičně velký zájem veřejnosti byl o koncert ve Sněmovním sále 14. 7. v provedení filharmonie B. Martinů za řízení
T. Netopila. Na posledním koncertě 21. 7. zazněly slavné skladby a árie W. A. Mozarta v podání Moravské filharmonie Olomouc
a sólistů. Hlavním pořadatelem obou posledně jmenovaných koncertů bylo Art Collegium 2002.
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děkanem a kanovníky bohatě nadanou statky pro udržování předsedkyně Klubu MUDr. Evy Novákové.
Informačně velmi hodnotnou i graficky velmi pěkně
stálých a vznešených bohoslužeb. Kostel sv. Mořice se díky
kapitule stal významným náboženským, duchovním a kulturním vypravenou publikaci 750 let kolegiátního kostela sv. Mořice
v Kroměříži vydal Klub Unesco Kroměříž ve spolupráci
centrem celé oblasti.
Unesco je organizací spojených národů pro výchovu, s Muzeem Kroměřížska.
vědu a kulturu a podstatným úkolem Klubu Unesco Kroměříž je
Petr Pálka, Muzeum Kroměřížska
vedle péče o památky města též starost o rozvoj kulturních
tradic Kroměříže, seznamuje s nimi občany města, a chce s nimi
seznamovat i mládež, aby tyto tradice ctila a rozvíjela. Proto
Klub Unesco nemohl zůstat stranou a připojil se k organizaci
oslav 750 let existence kolegiátního kostela sv. Mořice v
Kroměříž, jejichž program byl bohatý a různorodý a probíhal
kontinuálně od ledna vlastně až do začátku listopadu tohoto
roku. V programu oslav najdeme výtvarné soutěže dětí
inspirované kostelem sv. Mořice, množství církevních slavností,
koncertů a ovšem i přednášek pro širokou veřejnost. Na
přípravě přednáškového cyklu se v rámci výročí kolegiátního
kostela sv. Mořice v Kroměříži spolupodílely Klub Unesco
Kroměříž, Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž, Česká
křesťanské akademie, místní skupina Kroměříž, Muzeum umění
Publikaci - sborník
Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Muzeum
„750 let kolegiátního
Kroměřížska a Národní památkový ústav, územní odborné prakostela sv. Mořice
v Kroměříži“ mohou
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zájemci zakoupit
Přípravný výbor akcí k výročí v čele s proboštem Kolegiátní kapitv kanceláři Klubu
uly sv. Mořice P. Josef Říhou, členkou výboru byla i předsedkyně
UNESCO na Riegrově
Klubu UNESCO MUDr. Eva Nováková, která přišla s myšlenkou
náměstí nebo
na ucelené vydání textů přednášek ve sborníku, který by
v Muzeu Kroměřížska
obnášel shrnutí přednesených nejnovějších historických,
a na dalších
uměleckohistorických, archeologických, hudebněvědných, kniprodejních místech
v Kroměříži.
hovnických, restaurátorských, kampanologických (věda
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2012 - významné jubileum UNESCO
40. výročí přijetí Úmluvy o světovém kulturním a přírodním
dědictví UNESCO jsme připomněli 11. června v Arcibiskupském
zámku. Datum nebylo vybráno náhodou. Právě 11. června 1999 ve
Sněmovním sále Arcibiskupského zámku převzal na slavnostním
zasedání členů Okresního shromáždění a Městského zastupitelstva
přednosta OKÚ v Kroměříži Miroslav Pilát z rukou vedoucího
oddělení pro UNESCO MK ČR Mgr. Michala Beneše oficiální kjótský
certifikát, který potvrzuje zapsání kroměřížských zahrad a zámku na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Je mnoho pro svět, pro lidstvo významných úmluv, ale právě
Úmluva o světovém kulturním a přírodním dědictví UNESCO má
pro nás v Kroměříži zcela hmatatelný konkrétní význam. Díky této

úmluvě a následně zápisu na Seznamu UNESCO jsou zahrady
a Arcibiskupský zámek ve společnosti těch nejvýznamnějších
světových památek, takových, které si zaslouží být pod ochranou
celého lidstva.
Připomeňme také, že článek 27 Úmluvy byl součástí již prvních
stanov Klubu UNESCO. „Ukládá členům naplňovat odpovídajícími
prostředky a zejména prostřednictvím vzdělávacích, kulturních
a informačních programů usilovat o to, aby občané ve stále větší
míře oceňovali a respektovali kulturní a přírodní dědictví.“
Na setkání vystoupili i významní hosté: PhDr. Anna Matoušková,
(foto) náměstkyně pro kulturní dědictví MK ČR, Mgr. Michal Beneš
CSc a PhDr.Simona Jemelková z Arcidiecézního muzea v Olomouci,
která podrobně představila památku UNESCO v Olomouci.

Multižánrový hudební piknik
22. června 2012 se již po třetí   konal   v Květné
zahradě multižánrový hudební piknik. K potěšení návštěvníků
od nejmenších dětí až po dospělé zahráli   interpreti vážné               
hudby, jazzu, cimbálové muziky i populární hudby.
Hudební téma podpořil také Dům kultury v Kroměříži, který
uspořádal promítání filmu Mamma mia.
Průběh celé akce i reakce většiny návštěvníků jsou
motivací pro pořádání dalšího ročníku v roce 2013, který
by měl podpořit oslavy 750 let trvání města a přinese řadu                        
zajímavostí jako hudební i vizuální upomínku na bohatou              
kulturní historii města napříč staletími.

NA HISTORICKÉ TÉMA

O zničení kroměřížské židovské
obce a synagogy před 70 lety
Spolupráce Švabinského kruhu
a Klubu UNESCO pokračuje
Také v roce 2012 pokračovala spolupráce Švabinského kruhu přátel
výtvarného umění a Klubu UNESCO. Pro členy bylo připraveno
několik společných akcí.
Hned v úvodu roku uspořádal ŠKPVU s Muzeem Kroměřížska a Klubem
UNESCO Kroměříž slavnostní večer při příležitosti významného
životního jubilea paní Marie Zahradníkové – pedagožky, dlouholeté
předsedkyně Švabinského kruhu, nositelky pamětní medaile Maxe
Švabinského, čestné členky Klubu UNESCO Kroměříž, členky Spolku
českých bibliofilů, uznávané sběratelky grafiky a ex libris, znalkyně
a neúnavné propagátorky díla malíře a grafika Maxe Švabinského.
Marie Zahradníková se řadu let také podílela na propagaci města jak
v rámci republiky, tak i v zahraničí, mj. spoluprací s Kruhem přátel
české kultury v Bratislavě a Společností bratří Čapků na Slovensku.
V roce 2007 jí byla Městem Kroměříž udělena pamětní medaile
Karla Mináře za dlouholetou a obětavou práci v oblasti kultury
v Kroměříži. Příjemně prožitý večer, při kterém byla paní Zahradníkové
mj. předána Cena Karla Lichtensteina – Castelcorna, potěšil nejen
oslavenkyni, ale i všechny přítomné.
V měsíci květnu se členové mohli zúčastnit společného zájezdu za
památkami UNESCO, tentokrát do Kutné Hory, kde navštívili chrám
sv. Barbory, Vlašský dvůr, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
nebo Kostnici. Mimořádným zážitkem byla pro všechny i prohlídka
zámku Kačina s odborným výkladem ing. Zdeňka Nováka, ředitele
Národního zemědělského muzea.
S velkým zájmem se setkala i říjnová návštěva další významné
památky UNESCO, vily Tugendhat v Brně, která nadchla nejen
milovníky funkcionalistické architektury. Zájezd byl doplněn
o možnost prohlídky výstavy s názvem Já jsem tvůj zajíc (dialog

s maminkou) – retrospektivy díla dvou významných českých umělců
Petra Nikla a designerky Libuše Niklové.
Švabinského kruh přátel výtvarného umění čekají v roce 2013 velké
oslavy 140. výročí narození Maxe Švabinského (nar. 1873) a 90.
výročí trvání činnosti Kruhu . Jistě se najde mnoho příležitostí, kdy
se k pořádaným akcím připojí i členové Klubu UNESCO, vždyť mnozí
z nich si jistě ještě pamatují rok 1973, kdy bylo 100. výročí narození
Maxe Švabinského vyhlášeno světovým výročím UNESCO.
Dr. Markéta Mercová,
předsedkyně ŠKPVU, členka výboru Klubu UNESCO hostů.

Před 70 lety přišla Kroměříž o početnou židovskou komunitu,
v posledku to bylo kolem 220 lidí, ale ještě v roce 1900 zde žilo
611 lidí židovského vyznání - 4% obyvatelstva Kroměříže. Většina
kroměřížských Židů byla v červnu 1942 nacpána do pár domů
bývalého ghetta v Moravcově ulici a z vlakového nádraží 14. června
1942 transportována přes Olomouc 26.6. do Terezína. Ve městě
zůstalo jen pár Židů žijících ve smíšených manželstvích. Válku                         
a koncentrační tábory přežilo ke 20 židovským Kroměřížanům, z nich
někteří brzy zemřeli na následky útrap a někteří emigrovali. Němci
tak bylo brutálně ukončeno přes 600 roků trvající soužití a vzájemné
obohacování křesťanské a židovské Kroměříže, vždyť první Židé
do města přišli roku 1322. Po transportu Židů do koncentračních
táborů byla především přičiněním německého vládního komisaře
Kroměříže dr. Humplika německými ženisty vyhozena na několikrát
do vzduchu i výstavná nová kroměřížská synagoga, která stála na
velmi exponovaném místě, pohledově uzavírala začátkem 20. století
nově koncipované Komenského náměstí.
První německý vůdce obce a správce města, jak se sám označil,
Humplik, nemohl vystát židovskou stavbu stojící na tak skvělém místě
a z „psychologických důvodů“ vyvinul velké úsilí pro její „odstranění
z tváře města“.
V bezprostřední blízkosti místa, kde synagoga stála, byl 5.10. 1994
odhalen památník obětem holokaustu z Kroměřížska, který připomíná i
existenci a zničení nové synagogy, tvořen je plastikou Olbrama Zoubka
představující Lotovu ženu a memoriální deskou tvaru desek úmluvy.
V textu se dočteme o zničení synagogy dynamitem 5. listopadu 1942.
Tady musíme provést korekci data odstřelu, uvedený 5. listopad je
výsledkem jakéhosi významového šumu a posunu již těsně po válce
v roce 1945, avšak dobový zápis v Pamětní knize farnosti Bl. Panny
Marie v Kroměříži vedené od roku 1917 říká: „Zima pozdě začíná.
Až do sv. Martina nebylo v kanceláři farní třeba topiti. Teprve na sv.
Martina 11.XI. přišel první sníh. V tomto týdnu zbourána židovská
synagoga. Bourali ji střelným prachem. Dnes 16. listopadu stojí z ní
pouze zadní stěny.“
Ještě pár slov k synagoze. Její základní kámen byl položen 2. prosince
1908 k 60. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn, šlo                

V roce 2013 si připomeneme 1150 let od příchodu soluňských
bratří na Velkou Moravu. O významu jubilea a odkazu sv. Cyrila
a Metoděje pro českou státnost a současnost promluvil kněz,
pedagog a bývalý ministr školství prof. Petr Piťha 7. listopadu
v Muzeu Kroměřížska. V prostorech muzea byla současně
zahájena výstava poetických ilustrací ak. mal. Kláry FolvarskéRoseové k Piťhově knize Slyšte slovo a zpívejte píseň, která
přístupným způsobem seznamuje mládež s životy sv. Cyrila
a Metoděje a příběhem Velehradu. Akci pořádal Klub UNESCO
Kroměříž ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií
a Muzeem Kroměřížska.
Eva Nováková
o projev vděčnosti, za jeho vlády získali Židé plná občanská práva.
Kroměřížská židovská obec všude uváděla, že šedesátiletí císařovy
vlády (1848-1908) pro ni bylo podnětem, aby na jeho památku postavila
tuto synagogu. I proto na základě císařova zmocnění mohla synagoga
nést název Jubilejní synagoga císaře Františka Josefa I. Interiér stavby
se vyznačoval novorománskými prvky a exteriér prvky secesními.
Měla vídeňského architekta Jakoba Gartnera, kroměřížského stavitele
Ladislava Mesenského, investorem byla Židovská náboženská obec
Kroměříž a z mecenášů uveďme Davida rytíře Guttmanna nebo Alberta
barona Rothschilda. Pokud jde o místní donátory, byli jimi majitel
cukrovaru ve Zborovicích Heinrich Friess, kojetínský cukrovarník
Theodor Redlich a kroměřížští židovští podnikatelé Ignatz Brauchbar
a Leopold Färber.
Slavnostní zasvěcení Jubilejní synagogy císaře Františka Josefa I.              
v Kroměříži se uskutečnilo za krásného počasí 3. 7. 1910. Program
toho dne: V 1030 hodin přenesení svitků Tóry rabíny pod baldachýnem
ve slavnostním průvodu ze staré synagogy v Moravcově ulici k nové
synagoze, v 1115 uvítání hostů před vchodem, v 1130 uvnitř slavnostní
bohoslužby a v 15 hodin banket v místnostech Concordie - německého
spolku pro podporu estetických účelů.
Během banketu navrhl kroměřížský starosta Veselský uspořádat sbírku
k pořízení sochy Komenského pro stejnojmenné náměstí.
Připomeňme si celek náměstí v popředí s pomníkem J. A. Komenského
(odhalen 1931) na snímku příslušníka kroměřížské židovské obce
Františka Färbera.
Petr Pálka

