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Šest dětských hanáckých souborů soutěžilo 21. března na přehlídce Vítání jara v Domě 

kultury o postup do krajského kola.               Foto: -kam- 

Foto na str. 1: M. Karásek
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Jaro tu je i není

Ani šestice dětských hanáckých souborů, 

jež první jarní den usilovně vítala v Domě 

kultury jaro, nedokázala zahnat zimu do 

patřičných mezí. Teploty nevzdalující se 

příliš od nuly oběma směry a chybějící 

sluneční paprsky nám pořád připomínají 

vládu paní Zimy. Ptáci sice ráno pějí svoje 

jarní serenády, na záhonech nesměle vy-

kukují první květiny, ale my tyto převrat-

né události sledujeme oblečeni v teplých 

kabátech, zateplených zimních bundách a 

omotáni šálou. 

Pro většinu Čechů zůstávají blížíce se Veli-

konoce původními pohanskými svátky jara 

a plodnosti, které slavili už staří Slované a 

Germáni. Jsou oslavou jarní rovnodennosti 

(slunovratu), zániku zimy a vítání jara, kdy 

se země probouzí k životu a pole čekají na 

své zúrodnění. Pro praktikující křesťany jsou 

Velikonoce nejvýznamnějšími svátky křes-

ťanské církve a patří k nejstarším svátkům 

vůbec.

Každým rokem připadají Velikonoce na 

první neděli po prvním jarním úplňku - tedy 

po prvním jarním dnu 21. března. Proto Ve-

likonoční neděle může být kdykoliv mezi 22. 

březnem a 25. dubnem. 

S jarem se v Kroměříži pojí i hezký zábavní 

program v Domě kultury, pojmenovaný Dar 

dárcům. Všichni, kdo dělají něco navíc pro 

ostatní a jsou soustředěni v neziskových or-

ganizacích, se sejdou a představitelé města 

jim vyjádří dík. Dík v podobě komponova-

ného programu. Celá akce je pojata jako 

příjemné společenské setkání lidí, kteří si 

mají co sdělit.

V dnešním vydání Kroměřížského zpravo-

daje představujeme několik jubilantů, kteří 

dokázali vykonat pro společnost něco navíc 

a v tomto oboru se vyšvihnout na vysokou 

úroveň dosahující profesionality. Město si 

jejich práce váží a ocenilo ji Pamětní medailí 

města Kroměříže. 

Dáme nahlédnout do historie kroměříž-

ské turistiky, Klubu českých turistů, který se 

formoval v roce 1909. Překonal dvě světové 

války, politické změny a vlivy ve státě, nepří-

zeň osudu, různé způsoby řízení, stěhování 

kluboven, technický pokrok, odcházení a 

příchody členů, a přesto vydržel celé stole-

tí s jediným cílem - věnovat se turistice. Jak 

vlastní, tak péči o turistické objekty a trasy. 

Blahopřejeme a ať jim to pěkně šlape dál!

Zapomenout nemůžeme ani na nabídku 

kulturních a společenských programů na du-

ben. Je pestrá a bohatá. Kdo chce, nestráví 

ani jeden nudný večer u televize. 

Hezké chvíle s dubnovým Kroměřížským 

zpravodajem přeje Miroslav Karásek

Řeka ukázala svoji sílu

O víkendu 6. - 8. března ukázala řeka 

Morava vlivem oteplení i trvalého deště 

zejména v severní části toku, že dokáže 

ohrozit své pobřeží. V pátek ráno byl vy-

hlášen první stupeň povodňové aktivity. 

Hladina řeky v té době přesáhla úroveň čtyř 

metrů. V sobotu byl vzhledem k neustále 

vzrůstajícímu průtoku vyhlášen druhý stupeň, 

protože hladina překročila pět metrů. 

Kulminace nastala v neděli dopoledne na 

529 centimetrech. Od tohoto údaje nastal 

opět mírný pokles a uklidnění. 

Text i foto: -kam- 
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Rada Zlínského kraje 

jednala s Radou města 

Kroměříže o aktuálních 

společných tématech 

Rozvoj sociální péče na Kroměřížsku, pro-

gram na obnovu unikátních kroměřížských 

zahrad, problematika kapacity při zpracování 

bioodpadu, otázka potřebné rekonstrukce 

Konzervatoře P. J. Vejvanovského, plán 

oprav komunikací na Kroměřížsku a další 

témata nastolili radní města Kroměříže při 

společném jednání s Radou Zlínského kraje 

vedenou hejtmanem MVDr. Stanislavem 

Mišákem.

„Cílem společných setkání krajské rady 

s místní samosprávou není vyřešit všechny 

problematické záležitosti daného místa. 

Snažíme se vyslechnout naše partnery a 

společně s nimi ve vzájemném dialogu po-

jmenovat problémy, z nichž je třeba hledat 

východisko optimální jak z hlediska města, 

tak z hlediska kraje,“ komentoval hejtman 

Mišák smysl výjezdních zasedání krajské 

rady do měst regionu.

Dlouhá diskuse byla věnována problema-

tice sociální péče v souvislosti s koncepční a 

koordinační  činností v této oblasti.

Také programu obnovy kroměřížských 

zahrad, podporovanému Zlínským krajem, 

byla věnována část společného jednání.

Otevřen byl rovněž problém chybějící ka-

pacity kompostárny v Kroměříži, resp. systé-

mu zpracování bioodpadu.

Tematika školství se soustředila zejména 

na nutnost rekonstrukce historické budovy 

Konzervatoře P. J. Vejvanovského, která je 

ve vlastnictví Zlínského kraje, stojí již 350 let 

a je památkově chráněna. K výuce specifi c-

kého konzervatorního studia poskytuje vel-

mi dobré podmínky, avšak její provozní stav 

již nesplňuje požadované normy. Představi-

telé kraje informovali kroměřížské radní, že 

krajský úřad již pracuje na návrhu nejvhod-

nějšího řešení.

Posledním bodem jednání byla doprava, 

kdy byl představen plán obnovy silnic po-

škozených letošní zimou i hlavní akce, které 

Zlínský kraj na Kroměřížsku připravuje k re-

alizaci v letošním roce. 

Informační portál Zlínského kraje, 

Mgr. Patrik Kamas, tiskový mluvčí

Foto: -kam- 
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Kroměřížské koupaliště 

bude provozovat radnice 

Kroměřížské koupaliště Bajda mění od 

letošního roku provozovatele. Až dosud 

provoz plovárny zajišťoval Nohejbalový klub 

Bajda, počínaje rokem 2009 správa zařízení 

přechází pod město, konkrétně pod Správu 

majetku města Kroměříže. Radnice tak pře-

bírá na svá bedra zejména fi nancování celé-

ho nákladného provozu. 

„Nohejbalový klub Bajda podal v prosinci 

žádost o dofi nancování provozu koupa-

liště za rok 2008, protože nemá dostatek 

prostředků, aby mohl provoz sám zajistit. 

Bylo nutné najít způsob vypořádání tohoto 

požadavku a také navrhnout řešení pro rok 

2009. Jednáním jsme dospěli k řešení, které 

spočívá v tom, že město převezme správu 

zařízení pod svá křídla, podobně jako v pří-

padě zimního stadionu a krytého plavecké-

ho bazénu,“ uvedl starosta Miloš Malý.  

Prvním krokem převodu je nabytí stavby 

technického vybavení z majetku Nohejbalo-

vého klubu Bajda do majetku města, a to za 

smluvní cenu ve výši 700 tisíc korun. „Uvedená 

částka přitom bude sloužit na dofi nancování 

provozu koupaliště za rok 2008,“ poznamenal 

starosta. Podle něj tato změna nebude mít na 

fungování koupaliště žádný zásadní vliv. „Pro-

voz zajistíme ve stejném rozsahu a ve stejné, 

či dokonce lepší kvalitě než tomu bylo dosud. 

Správa majetku města Kroměříže provozuje 

krytý bazén a má tedy s takovýmto zařízením 

zkušenosti,“ je přesvědčen starosta.  

Změna provozovatele se však zatím ne-

projeví na stávajícím technickém stavu kou-

paliště, jehož některé části, jako je například 

dětské brouzdaliště, by potřebovaly gene-

rálku. „Problém je v tom, že některé pozem-

ky pod koupalištěm nepatří městu a jsou 

natolik drahé, že si jejich odkup v tuto chvíli 

nemůžeme dovolit. Dokud nebudou majet-

kové vztahy dořešeny, jsou veškeré investice 

problematické,“ dodal starosta.              -pz- 

Kroměříž má na webu 

druhou nejlepší 

elektronickou službu 

v kraji 

Druhé místo za novou službu „Obrazo-

vé zpravodajství“ si odneslo město Kro-

měříž v soutěži Zlatý erb. Stalo se tak v 

rámci slavnostního vyhlášení výsledků 

regionálního kola 11. ročníku soutěže Zlatý 

erb 2009, která hodnotí webové stránky 

měst a obcí. Ocenění ve čtvrtek 26. března 

převzala v prostorách sídla zlínského kraje 

místostarostka Jarmila Číhalová. 

Služba spatřila světlo světa na sklonku 

léta 2008. Má podobu komentovaného 

obrazového zpravodajství umístěného na 

webových stránkách města Kroměříže a 

přestože je teprve ve zkušebním provozu, 

celkem už ji zhlédlo více než 2500 návštěv-

níků webu. „Ocenění v soutěži Zlatý erb 

nás mile překvapilo. Těší nás o to více, že 

naše obrazové zpravodajství porotu zauja-

lo, i když je teprve ve zkušebním provozu. 

Přestože jsme na počátku našeho snažení a 

máme co vylepšovat, je vidět, že jsme se vy-

dali správnou cestou,“ uvedl mluvčí kromě-

řížské radnice Pavel Zrna. Podle něj se nyní 

radnice hodlá zaměřit zejména na vylepšení 

kvality záznamu a především větší počet a 

aktuálnost příspěvků. 

„Jsem rád, že se tato soutěž pořádá, 

protože je impulsem k tomu, aby obce 

zlepšovaly své informační služby směrem k 

občanům, informovaly je a dávaly také o své 

práci vědět. To vyžaduje spolupráci velké 

spousty lidí a především podporu ze strany 

vedení obce. Všem oceněným za jejich prá-

ci děkuji, gratuluji jim k úspěchu a přeji jim 

hodně štěstí v celostátním kole,“ uvedl při 

předávání hejtman Zlínského kraje Stanislav 

Mišák.

(s využitím tiskové zprávy Zlínského kraje)
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Radní upravili ceník 

za parkování ve městě

Kroměřížští radní upravili s účinností od 

4. března 2009 ceník za stání silničních mo-

torových vozidel na místních komunikacích 

ve městě Kroměříži. Cena za stání silničních 

motorových vozidel hrazená prostřednic-

tvím parkovacích automatů zůstává stejná, 

pouze v ulicích Vejvanovského a Pilařova, 

kde doposud platil snížený tarif, se cena do-

rovnává na jednotnou sazbu, a to za parko-

vání do 30 minut 10 Kč a za každých dalších 

6 minut 2 koruny. 

Radní dále stanovili ceny za stání silničních 

motorových vozidel hrazené prostřednictvím 

parkovacích karet. Osoby s trvalým pobytem 

a osoby vlastnící nemovitost v městské pa-

mátkové rezervaci si mohou zakoupit parko-

vací kartu ve zvýhodněné ceně 500 korun na 

běžný rok. Tato karta se vydává na konkrétní 

motorové vozidlo včetně vyznačení registrač-

ní značky na kartě. Fyzické nebo právnické 

osoby, které provozují vozidlo za účelem 

podnikání a které mají sídlo nebo provozov-

nu v městské památkové rezervaci, si mohou 

zakoupit parkovací kartu v cenách: 

- na 1 týden 150 Kč

- na 1 měsíc 600 Kč

- na 3 měsíce 1 700 Kč 

- na 6 měsíců 3 200 Kč

- na 9 měsíců 4 500 Kč

- na 12 měsíců 6 000 Kč

Tyto karty jsou vydávány bez vyznačení 

registrační značky vozidla.

Útulek pro psy může 

zůstat na svém místě 

další tři roky 

Až do konce roku 2012 může zůstat kro-

měřížský útulek pro psy tam, kde stojí v sou-

časné době. Vyplývá to z dohody, kterou 

uzavřela Správa majetku města Kroměříže 

s majitelem pozemků a objektů v lokalitě 

Čápka, společností PMS Reality. Kroměříž-

ská radnice má tedy dostatek času na to, 

aby uspokojivě vyřešila další budoucnost 

tohoto zařízení. 

Město Kroměříž v minulém volebním ob-

dobí prodalo městský útulek pro psy zmí-

něné společnosti. Důvodem byla především 

skutečnost, že zařízení leží v lokalitě, která je 

podle územního plánu určena pro obytnou 

zástavbu a  zdejší existence útulku tedy neby-

la dlouhodobě únosná. „Protože však majitel 

zatím nepočítá s tím, že by výstavbu na tom-

to rozsáhlém území zahájil v dohledné době, 

dohodl se se Správou majetku města Kromě-

říže, která útulek provozuje, že smlouva o 

užívání staveb a pozemků může být prodlou-

žena až do 31. prosince 2012, za což fi rmě 

děkujeme,“ uvedl starosta Miloš Malý.  

Radnice ale i nadále bude připravovat od-

povídající kapacity pro opuštěné či zatoula-

né psy. „Zvažujeme však možnost, že město 

již nebude přímým zřizovatelem a provo-

zovatelem útulku pro psy, ale že si tuto 

službu bude objednávat jako ostatní obce 

u odborníků. Péče o nalezené psy bude 

zajištěna, bude odpovídat všem veterinár-

ním předpisům a my budeme mít jistotu, 

že nasmlouvaný subjekt bude fundovaný v 

oboru,“ připustil starosta. Podle něj také na-

dále probíhají jednání s fi rmou Bedea, která 

vlastní výcvikové středisko pro psy. „Tato 

společnost je zaměřena na psy služební a lo-

vecké, má svůj vlastní areál a předpokládá, 

že jeho kapacitu ještě rozšíří. Tohoto kvalit-

ního zázemí bychom mohli využít v případě 

umístění psů vhodných k dalšímu výcviku a 

v případě některých konkrétních psích ple-

men,“ dodal Miloš Malý. 

Kroměřížský útulek pro psy je dnes do-

movem přibližně šedesáti psů z Kroměříže a 

některých okolních obcí, které mají umístění 

v útulku s městem smluvně zajištěno.     -pz-
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Nová pamětní 

medaile města 

ponese motiv zámku 

Po několikaměsíční diskuzi vybrali kromě-

řížští zastupitelé podobu nové pamětní me-

daile města Kroměříže. Ze tří předložených 

návrhů zvítězil motiv zobrazující průhled 

vstupní branou kroměřížského zámku na 

nádvoří se sochou archanděla Gabriela. 

Kroměřížská radnice udělením pamět-

ních medailí oceňuje občany, organizace či 

významné osobnosti za přínos v oblasti kul-

tury, sportu či veřejného života. „Měli jsme 

k dispozici dva druhy. Tyto medaile nesou 

na lícové straně motiv Velkého náměstí a na 

rubové straně měla jedna z nich motiv Květ-

né zahrady a druhá Podzámecké zahrady. 

Protože už ale máme v zásobě jen několik 

kusů obou medailí, bylo třeba připravit ná-

vrhy pro novou ražbu,“ vysvětlil kroměřížský 

starosta Miloš Malý. Podle něj bude trojice 

medailí tvořit jednotnou sérii.  

Novou pamětní medaili nechá radnice vy-

robit v počtu 100 kusů a od každé ze stáva-

jících medailí po padesáti kusech. „Autorem 

původních medailí i nového grafi ckého ná-

vrhu je akademický malíř Karel Zeman. Raž-

bu provede Česká mincovna v Jablonci nad 

Nisou, takže si můžeme být jisti opravdu 

vysokou kvalitou,“ dodal starosta.           -pz- 

Otevřené brány 

církevních památek

Zastupitelé města Kroměříže schválili smlouvu 

o spolupráci na projektu „Otevřené brány“, na 

němž se bude podílet Arcibiskupství olomoucké, 

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži, 

město Kroměříž a vše zastřešuje Zlínský kraj. 

Město Kroměříž přispěje na úhradu nákladů 

spojených se zajištěním činností, které jsou vy-

počteny na 80 000 korun na jeden chrám. 

„Otevřené brány“ představuje zpřístupnění 

sakrálních památek Zlínského kraje v době 

turistické sezóny, tj. od 1. května do 30. září 

2009 na 40 hodin týdně. V Kroměříži došlo 

k dohodě s farností sv. Mořice a jedná se o 

kostely sv. Mořice a sv. Jana Křtitele. Samozřej-

mě, že projekt respektuje pravidelný program 

bohoslužeb a dalších chrámových činností. 

Návštěvníci budou provázeni pouze v době 

mimo církevní obřady. Farnost zajistí, aby byl 

v chrámech po celou dobu jejich přístupnosti 

přítomen proškolený průvodce. 

Cílem projektu je rozvoj všeobecné vzdě-

lanosti, duchovní kultury a posílení kulturně-

-historického sebeuvědomění obyvatel kraje. 

Realizací projektu dojde ke zlepšení a rozšíření 

nabídky v oblasti cestovního ruchu. Zpřístup-

něním historicky cenných sakrálních objektů 

se zvýší přitažlivost Zlínského kraje v kulturní 

a duchovní oblasti. Ve prospěch toho zajistí 

Zlínský kraj propagaci a prezentaci projektu, 

vytištění a distribuci propagačních letáků a 

workshop pro budoucí průvodce.            -kam- 
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Eurokomisařka se zajímala 

o novou podobu 

Hanáckého náměstí 

Eurokomisařka pro regionální záležitosti 

Danuta Hübnerová navštívila v pátek 27. 

března Kroměříž. Absolvovala zde program, 

jehož hlavní náplní bylo představení několi-

ka projektů podporovaných Evropskou unií 

včetně projektu revitalizace Hanáckého ná-

městí v Kroměříži, který bude v následujících 

dvou letech největší investiční akcí ve městě.  

Návštěva Danuty Hübnerové v regionu sou-

držnosti Střední Morava začala již ve čtvrtek 

26. března v Olomouci. Do Kroměříže dorazi-

la v pátek ráno a po krátkém přivítání hejtma-

nem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem, 

kroměřížským starostou Milošem Malým a 

dalšími hosty se v hotelu Octárna seznámila 

s vybranými projekty podporovanými Evrop-

skou unií. Poté, co jí starosta Miloš Malý přiblí-

žil záměr města přeměnit bývalé vojenské ná-

stupiště v nové náměstí s parkovou úpravou, 

přesunula se eurokomisařka i celá delegace na 

Hanácké náměstí. S výkladem místostarostky 

Olgy Sehnalové si pak na vlastní oči prohlédli 

areál, který se již od letošního května začne 

pozvolna měnit z nevzhledné asfaltové plo-

chy na plnohodnotné náměstí se zelení, hra-

cími prvky, malým amfi teátrem a parkovacími 

místy po obvodu.               -pz- 

Kroměřížští pedagogové 

oslavili Den učitelů 

Tradiční setkání učitelů z kroměřížských 

mateřských a základních škol připravila na 

středu 25. března zdejší radnice. Pedagogo-

vé, včetně těch, kteří jsou již v seniorském 

věku, si prostřednictvím tohoto setkání při-

pomínají Den učitelů a výročí narození uči-

tele národů J. A. Komenského. Letos se akce 

uskutečnila ve společenském sále Domu kul-

tury v Kroměříži. 

„Byla to menší oslava pro všechny naše 

pedagogy a především společenské setkání, 

na němž byla příležitost popovídat si spolu 

nejen o problémech týkajících se školství,“ 

vysvětlil vedoucí radničního Odboru školství, 

mládeže a sportu Jiří Pánek, podle něhož 

pozvání přijali vedle dvou stovek pedagogů 

a čelních představitelů města také členové 

školské komise Rady města Kroměříže a další 

vzácní hosté. Setkání pedagogů zahájil sta-

rosta Miloš Malý krátkým výčtem záměrů, 

které radnice plánuje pro letošní rok v ob-

lasti školství a sportu. Následoval koncert 

studentů konzervatoře P. J. Vejvanovského a 

kulturní program doplnili žáci hudební školy 

D – MUSIC a tanečního klubu Gradace.  

Město Kroměříž se nejen touto akcí sna-

ží každoročně vyzdvihnout práci učitelů, 

z nichž mnozí se věnují výchově a vzdělává-

ní nad rámec svých povinností, s nasazením 

překračujícím běžnou pracovní dobu a často 

i na úkor svého volného času.          -kam- 

Foto: P. Zrna

Foto: -kam- 
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Třetí nejstarší občanka 

Kroměříže slavila 

101. narozeniny 

Krásné 101. narozeniny v těchto dnech sla-

ví paní Františka Ešlerová z Kroměříže. Naro-

dila se v roce 1908, tedy ještě v době vlády 

císaře Františka Josefa I., a je tak přímým 

pamětníkem celé novodobé existence naší 

republiky. Paní Ešlerová dnes žije v Domově 

pro seniory Vážany, kde ji v pátek 6. března 

navštívila místostarostka Kroměříže Jarmi-

la Číhalová, která jubilantce za celé rodné 

město popřála k tomuto záviděníhodnému 

věku. Františka Ešlerová je v současné době 

třetí nejstarší občankou města Kroměříže. 

Foto: P. Zrna

Na nových cestovních 

pasech budou otisky prstů 

Od 1. dubna 2009 vydává oddělení správ-

ních činností kroměřížské radnice cestovní 

pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem 

dat, který bude nově obsahovat ne jeden, 

ale dva biometrické údaje. K dnes běžně 

používané digitální fotografi i obličeje totiž 

přibudou ještě otisky prstů. 

Všechny ostatní typy cestovních pasů jsou 

platné po dobu v nich uvedenou. K cestám 

do států Evropské unie lze kromě cestovních 

pasů používat také občanské průkazy.

            -pz- 

Justiční akademie 

předsedala mimořádnému 

generálnímu shromáždění 

EJTN v Berlíně

V souvislosti s předsednictvím České re-

publiky v Evropské unii předsedala Justič-

ní akademie mimořádnému generálnímu 

shromáždění Evropské sítě justičních vzdě-

lávacích institucí (European Judicial Training 

Network, EJTN), které se konalo ve dnech 

10.-11. února 2009 na úřadu Ministerstva 

spravedlnosti v Berlíně. Toto generální shro-

máždění EJTN bylo mimořádně svoláno do 

Berlína za účelem posouzení současné situa-

ce EJTN v souvislosti s fi nancováním vzdělá-

vacích aktivit EJTN a justičních výměn EJTN a 

hledáním cest získání lepších fi nančních mož-

ností pro zabezpečení základních cílů EJTN.

EJTN (European Judicial Training Network, 

Evropská síť justičních vzdělávacích institucí) 

vznikla z iniciativy Evropské unie a klade si 

za cíl prohloubit justiční spolupráci mezi 

členskými státy EU a rozšířit a zkvalitnit na-

bídku vzdělávacích programů pro soudce a 

státní zástupce v evropském regionu. Justič-

ní akademie České republiky je členem EJTN 

od roku 2006, v posledních dvou letech se 

aktivně zapojuje do činnosti EJTN, úspěšné 

jsou zejména evropské justiční výměny a za-

pojení Justiční akademie do projektů EJTN 

v oblasti trestního a civilního práva.

V době předsednictví ČR v EU Justiční 

akademie mj. předsedá generálnímu shro-

máždění EJTN a účastní se zasedání řídícího 

výboru EJTN. Justiční akademie bude před-

sedat také řádnému generálnímu shromáž-

dění EJTN v červnu 2009 v Praze.
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Dar dárcům - poděkování 

neziskovému sektoru

Město Kroměříž, Dům kultury Kroměříž, 

Zdravé město a Knihovna Kroměřížska opět 

připravily na 17. března přátelské setkání 

neziskových organizací s partnery města - 

společenskokulturní program v sále Domu 

kultury, nazvaný Dar dárcům. Je to veřejné 

poděkování neziskovým organizacím, jichž 

je na území města bezmála dvě stovky a 

které se už dávno staly nezastupitelnou 

součástí kulturního a společenského života 

ve městě i v místních částech.

Program zahájila a přítomné přivítala 

místostarostka města MUDr. Jarmila Číha-

lová, večer moderovala Daniela Hebnarová. 

MUDr. Jarmila Číhalová a předseda Výboru 

ZZK pro nevládní organizace a neziskový 

sektor ing. Bronislav Fuksa pak předali Pa-

mětní medaile města Kroměříže, jež Rada 

města Kroměříže udělila lidem, kteří po celý 

svůj život dělají něco navíc a dobrovolně.

Pamětní medaili převzali: Gustav Hrabal, 

nositel Zlatého Tylova odznaku. Zpíval v Mo-

ravanu, operách i operetách, hrál ve fi lmu. 

Věnoval se publikační činnosti, zpíval a hrál 

s Hanáckou fi lharmonií, hrál v divadelním 

souboru DK a v Nezávislé scéně, obětavě 

pracoval s nováčky. Antonín Hudeček, ve-

doucí a od roku 1996 i sbormistr pěveckého 

sboru Moravan. Pod jeho vedením dosá-

hl sbor vynikajících uměleckých úspěchů, 

účinkoval při významných jubileích města, 

vystupoval na samostatných koncertech, na 

krajských dožínkách, vánočních koncertech 

i na programech Sokola. Úspěchů dosáhl na 

koncertech v zahraničí, vystupoval ve Vídni 

Jarmila Číhalová, Jaroslav Halama, La-

dislav Františ, Antonín Hudeček, Gustav 

Hrabal a Bronislav Fuksa.         Foto: -kam- 
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nebo v pražské Dvořákově síni Rudolfi na, 

doprovodil sólisty Národního divadla na ad-

ventním koncertu v Národním divadle. Ing. 

Ladislav Františ, věnoval se fotografování 

a fi lmování, byl iniciátorem vzniku Klubu 

amatérského fi lmu, jehož je i předsedou. Po 

zániku profesionálního Arsfi lmu zorganizo-

val vznik neprofesionálního Arsfi lmu, který 

se od roku 1994 koná pod patronací světové 

organizace amatérů UNICA. Ing. L. Františ 

je od roku 2003 členem a předsedou České-

ho svazu pro fi lm a video. Poslední dva roky 

vykonává funkci prezidenta Českého výboru 

UNICA - celostátního svazu pro neprofesio-

nální fi lm České republiky. V roce 2005 byl 

jeho fi lm Vyznání vybrán do České národní 

kolekce pro světovou soutěž UNICA 2005 

v Lucemburku. Jaroslav Halama, předseda 

FONOKLUBU Domu kultury Kroměříž. V ro-

ce 1965 byl zvolen členem výboru Českého 

fonoklubu a zakládá FONOKLUB při Domu 

kultury Kroměříž. Jako fonoamatér zajišťo-

val hudební a technickou část vysílání místní-

ho rozhlasu po drátě. V roce 1973 organizo-

val soutěž pod názvem FONORALLYE, která 

se pořádá dodnes. Ve fonoamatérském 

působení získal za své snímky řadu ocenění 

v domácích i zahraničních soutěžích. 

Zaplněnému sálu se postupně představili 

tanečníci Klubu sportovního tance SWING 

při Domu kultury Kroměříž, nejmenší děti 

a Hip hop junioři Dance power, gymnastky 

Sokola Kroměříž, skupina historického šer-

mu Biskupští manové z Kroměříže, Jazzový 

orchestr D-JAZZ při Soukromé ZUŠ D-MUSIC 

Kroměříž, gymnastky SPGŠ Kroměříž a ma-

žoretky ZUŠ Kroměříž.                 M. Karásek

Zastupitelé ocenili 

dárce krve

Pamětní medaile města Kroměříže za 

padesát bezpříspěvkových odběrů krve 

převzali na jednání Zastupitelstva města 

Kroměříže z rukou starosty Miloše Malého 

Eduard Bíma a František Horňanský (na 

snímku). 

Foto: -kam- 
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Veletrh INFOTOUR 

A CYKLOTURISTIKA

Hradec Králové 

13. – 14. března 2009

Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch, 

o.s., se jako součást Východní Moravy  zú-

častnilo 10. ročníku veletrhu turistických 

možností v kongresovém centru ALDIS 

v Hradci Králové, zastupovali je ing. Jana 

Knapková a ing. Zdeněk Butula.

Expozice Centrály cestovního ruchu Vý-

chodní Moravy byla velmi dobře zajištěná, 

podle mínění návštěvníků bylo vhodné pro-

pojení navazujících okresů regionu vizuál-

ně i dostupností nabízených propagačních 

materiálů map, brožurek a tipů na výlety, 

které jsou inspirativní při plánování pobytu 

v tomto regionu. 

Největší zájem byl o cyklotrasy, hipotrasy, 

rekreačně-rehabilitační pobyty a novinky 

v nabídce – např. možnosti plavby po Ba-

ťově kanálu a zejména o ubytovací a stra-

vovací zařízení podél těchto atraktivit i v ji-

ných lokalitách. Tradičně na Kroměřížsku je 

atraktivní památka UNESCO – Arcibiskupský 

zámek a zahrady v Kroměříži, ale pozornost 

také přitahují lokální zajímavosti v okolí, 

doposud málo publikované. Je patrný pří-

klon k domácí turistice zaměřené na sport a 

zdravý životní styl.             -jak- 

Foto: I. Výrková

Kroměřížské poslankyni 

Šojdrové udělil řád 

prezident Sarkozy

Významného ocenění  - udělení řádu Čest-

né legie - se v uplynulých dnech dostalo kro-

měřížské lidovecké poslankyni Michaele Šoj-

drové, která je zároveň předsedkyní Skupiny 

přátel Francie – Česká republika. Současné 

kandidátce na post předsedkyně KDU-ČSL 

totiž udělil vysoké francouzské státní vyzna-

menání prezident Nicolas Sarkozy.

„Informoval mě o tom francouzský velvy-

slanec v Česku. Udělalo mi to samozřejmě 

radost,“ řekla novinářům Šojdrová.

Vyznamenání jí náleží za její aktivní čin-

nost, kterou přispěla k rozvoji a zlepšení 

Foto: -kam- 
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Nemocnice milosrdných 

sester Svatého Vincence 

de Paul v Kroměříži 

získala 100 000 Kč 

V prostorách nemocnice milosrdných ses-

ter Svatého Vincence de Paul byl 16. března 

za účasti místostarostky Jarmily Číhalové 

předán symbolický šek ve výši 100 000 Kč do 

rukou prim. MUDr. Antonína Bařinky. Pení-

ze slouží na vybudování nového rehabilitač-

ního centra a pocházejí z nadačního progra-

mu Stop Hunger společnosti Sodexo. 

„Pochopitelně si takového daru velmi vá-

žíme; jsme si zcela vědomi toho, že senioři 

často nepatří k cílovým skupinám velkých fi -

rem, proto cesta k darům podobného typu 

bývá poměrně trnitá. O to více bychom chtě-

li poděkovat celé společnosti Sodexo za to, 

že si právě seniory zvolila za skupinu, kterou 

bude podporovat,“ říká MUDr. Antonín Ba-

řinka, primář nemocnice. 

Předání daru je výsledkem projektu fi rem-

ní společenské odpovědnosti „Pomoc stáří“, 

který společnost Sodexo zahájila v srpnu 

minulého roku a který je součástí celosvě-

tového programu fi remní fi lantropie „Stop 

Hunger“ jenž se zabývá bojem proti hladu a 

kvalitou stravování. 

„Je mi velkou ctí být u toho, když se tyto pe-

níze dostávají do rukou pana primáře MUDr. 

Bařinky, jinými slovy, do těch správných ru-

kou,“ řekl Jiří Uher, obchodní ředitel společ-

nosti Sodexo. „Na částku 100 000 Kč přispěl 

jednou korunou každý, kdo si v našich provo-

zovnách od 1. do 12. prosince 2008 zakoupil 

tzv. Stop Hunger Menu,“ doplnil Jiří Uher.

Projekt Stop Hunger se po celém světě 

zaměřuje na různé oblasti. „V Čechách jsme 

vybrali seniory právě proto, že se jedná o 

opomíjenou skupinu. Nepříznivý demogra-

fi cký vývoj spolu s neexistující důchodovou 

reformou a žalostným stavem některých 

zdravotnických zařízení by nám všem při-

tom měly být dostatečným důvodem tuto 

skupinu podporovat,“ shrnul Jiří Uher ze 

Sodexa.         Z tiskové zprávy Sodexo

vztahů mezi Francií a Českou republikou. 

Poslankyně přiznala, že takovou poctu ani 

nečekala a zásluhy přičítá právě Kroměříži: 

„Město má totiž už více než čtyřicet let tr-

vající partnerství s francouzským Chateau-

dunem. V rámci něj jsem Francii navštívila 

a vytvořila spoustu kontaktů. Následkem 

toho se také oba národy lépe poznaly,“ při-

pomněla Šojdrová.

Vyznamenání si převezme 16. dubna na 

francouzském velvyslanectví v Praze. „Ráda 

bych tam pozvala také zástupce Česko-fran-

couzské společnosti z Kroměříže, jejichž po-

moci si při tom všem hodně vážím,“ uzavře-

la Šojdrová. Mezi nositeli řádu Čestné legie 

jsou například prezidenti T. G. Masaryk a V. 

Havel nebo spisovatel M. Kundera.      -kam- 

Dopis evropského 

přátelství

Z partnerského francouzského města 

Chateaudun přišla v březnu zajímavá a láka-

vá nabídka. Tamní radnice se rozhodla vydá-

vat elektronický bulletin, na jehož obsahu se 

budou podílet její družební města. Takže si 

informace z Kroměříže zanedlouho přečtou 

v Cap-de-la-Madeleine v Quebecku v Kana-

dě, v německém Schweinfurtu, v Marcheně 

ve Španělsku, v Arklow v Irsku a v domácím 

Chateaudunu. Zatím byla určena čtvrtletní 

periodicita bulletinu. 

V prvním vydání připomeneme Kroměříž 

jako sídlo památek UNESCO a doplníme nej-

novějšími snímky. Zajímavostem z Chateau-

dunu budeme věnovat zvláštní pozornost.

-kam- 
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Kroměříž je mou srdeční 

záležitostí

„Město Kroměříž mi učarovalo hned při 

první návštěvě počátkem devadesátých let 

minulého století. Přitáhlo si mě a já mu zcela 

propadl,“ přiznal se místopředseda Senátu 

Parlamentu ČR a čerstvě jmenovaný čestný 

člen Klubu UNESCO Kroměříž Petr Pithart. 

„Proto jsem se do jeho architektonických 

skvostů rád vracel. A obdivoval činorodé 

lidi, kteří tu žijí. Lidi, kteří mezi památkami 

žijí, vdechují jim tvořivou energii, a proto žijí 

i samotné památky.“ 

Druhý nový čestný člen Klubu UNESCO 

Kroměříž fotograf František Zahradníček, 

rodák z Kroměříže, je mimo jiné autorem 

velkolepé série dokumentárních snímků 

předložených mezinárodní komisi, jež posu-

zovala přihlášku zámku a zahrad v Kroměří-

ži na Listinu světového kulturního a přírod-

ního dědictví UNESCO. Až doposud přijímala 

komise dokumentaci v černobílém prove-

dení. Až z Kroměříže přišly poprvé vysoce 

kvalitní barevné snímky. I toto rozhodnutí 

přispělo v roce 1998 k příznivému komise 

v japonském Kjótu. Zahájení výroční členské 

schůze Klubu UNESCO Kroměříž zpestřilo 

vystoupení žáků Základní školy, Kroměříž, U 

Sýpek, kteří v symbolech přiblížili významné 

okamžiky z historie města, především půso-

bení osvíceného biskupa Karla Lichtenštejna 

Castelkorna v olomoucké diecézi.

Zpráva o činnosti klubu v jubilejním roce 

2008 opět potvrdila bohatou a pestrou ná-

plň každého měsíce, která kulminovala v let-

ních měsících a pak slavnostním zasedáním. 

„Myslím, že jsme oprávněni konstatovat, 

že dobré jméno Klubu UNESCO Kroměříž 

jsme i v roce 2008 obhájili a zejména jsme 

se zasloužili řadou významných akcí o dů-

stojné připomenutí 10. výročí zápisu zahrad 

a zámku na Listinu světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO,“ uvedla před-

sedkyně Eva Nováková.

Usnesení, jež výroční členská schůze přija-

la, vyjadřuje podporu Klubu UNESCO Kro-

měříž projektu vybudování Národního cen-

tra zahradní kultury v Kroměříži, který se 

stane významnou příležitostí pro další zvele-

bení zahrad, ale zároveň vytvoří zcela nové 

činnosti pro celý komplex Arcibiskupského 

zámku a zahrad v Kroměříži nejen v národ-

ním, ale evropském měřítku. Projekt bude 

mít bezpochyby velký význam pro Kroměříž 

jako město památek UNESCO. 
M. Karásek

Čestní členové Klubu 

UNESCO Kroměříž

Mgr. Antonín Lukáš - čestný předseda, 

MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., PhDr. 

Vladimír Přikryl - in memoriam, PhDr. Milan 

Syruček, Antonín Puchar, Mgr. Václav To-

mášek, Mgr. Milan Beneš, CSc., Ing. Zdenka 

Skaličková, Marie Zahradníková, prof. RNDr. 

Helena Illnerová, DrSc., Mgr. Jitka Dvořá-

ková, JUDr. Petr Pithart, František Zahrad-

níček.

František Zahradníček a Petr Pithart, 

čestní členové Klubu UNESCO Kroměříž, 

v rozhovoru s předsedkyní klubu Evou 

Novákovou.           Foto: -kam- 
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Nejvyšší státní zástupkyně 

JUDr. Renata Vesecká 

navštívila Justiční akademii

Ve středu 5. února navštívila Justiční 

akademii nejvyšší státní zástupkyně JUDr. 

Renata Vesecká. Během své pracovní ná-

vštěvy si nejprve prohlédla sídlo Justiční 

akademie – vznosnou neorenezanční bu-

dovu (Gustav Meretta1876) na Masarykově 

náměstí v Kroměříži, která je státní kulturní 

památkou a představuje v městské lokalitě 

významnou architektonickou dominantu. S 

obdivem zhlédla architektonicky působivé 

reprezentační prostory auly, schodiště, ar-

kádové dvorany i moderně zrekonstruova-

né knihovny. 

Poté se spolu s ředitelkou Justiční akade-

mie JUDr. Danielou Kovářovou odebrala na 

oběd, při kterém se živě zajímala především 

o systematiku celoživotního vzdělávání pro 

účastníky seminářů pořádaných pro pracov-

níky státních zastupitelství nejen v Kroměří-

ži, ale i v pražském pracovišti v Hybernské. 

Dlouhé odborné diskuzi byly podrobeny 

společné projekty, na nichž chtějí obě stra-

ny i nadále vzájemně participovat, soustav-

ně je naplňovat a trvale rozvíjet.

Paralympijský školní den

Poslední únorová středa byla pro žáky 

6. ročníků ZŠ Slovan netradičním školním 

dnem. Žáci neseděli v lavicích jako obvykle, 

ale měli možnost si například vyzkoušet po-

hyb na invalidním vozíčku, chůzi se slepec-

kou holí nebo přímo sporty určené pro pa-

ralympioniky. To vše v rámci projektového 

dne, který byl uspořádán a veden studenty 

Fakulty tělesné kultury v Olomouci. 

Paralympijský školní den je vzdělávací pro-

jekt, který má za cíl informovat děti o pro-

blematice paralympijských sportů a osob 

se zdravotním postižením. Pomocí různých 

aktivit se tak žáci učí respektovat sportovní 

výkony handicapovaných a celkově zlepšit 

své postoje k těmto lidem. 

Každá třída měla připravený program ak-

tivit, který probíhal celé dopoledne. Žáci si 

mohli nejprve vyzkoušet mobilitu na vozíku 

a mobilitu bez zrakové kontroly. Nejzajíma-

vější pro ně byly dva paralympijské sporty 

„boccia“ a „goalbal“. Při boccii si zkusili, 

jaký mají smysl pro strategii a přesnost. 

Jejich úkolem bylo vžít se do osoby s těž-

kým postižením a pomocí rampy umístit 

svůj míček co nejblíže k cílovému míčku. 

Pro goalball bylo důležité vnímat prostor 

a orientovat se v něm. Hráči s klapkami 

na očích museli poslouchat ozvučený míč 

a nevpustit jej do své brány. Aby žáci získali 

ještě více znalostí z oblasti paralympijské-

ho sportu, byl pro ně připraven speciální 

kvíz a také setkání s paralympionikem, 

který jim zodpověděl případné otázky. Na 

závěr se žáci naučili pravidla basketbalu na 

vozíku. Každý z nich si tento obtížný sport 

vyzkoušel a odvážní hráči se utkali v závě-

rečném zápase s panem ředitelem a třídní-

mi učitelkami. Žáci odcházeli tento den ze 

školy plni neobvyklých zážitků a zajímavých 

zkušeností. 
Mgr. Jana Husaříková, 

ZŠ Slovan Kroměříž
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Bezpečné město 

pro sluchově postižené

Nová služba městské policie umožňuje 

sluchově postiženým osobám spojit se rych-

le s linkou tísňové pomoci prostřednictvím 

SMS. U příležitosti přednáškového odpoled-

ne pořádaného Poradenským centrem pro 

sluchově postižené v Kroměříži seznámili 

městští strážníci neslyšící a nedoslýchavé 

nejen s touto novinkou, ale předvedli také 

účinné prvky sebeobrany a doporučili způ-

soby chování v případě napadení. 

„Trvale se snažíme, aby osoby se slucho-

vým postižením mohly lépe překonávat ko-

munikační bariéry oddělující je od slyšících 

lidí,“ řekla Drahomíra Kunčarová, ředitelka 

poradenského centra, a zdůraznila: „Mož-

nost dovolat se pomoci významně napo-

může neslyšícím lidem chránit svoje, ale i cizí 

zdraví či majetky.“

V současné době probíhá informační kam-

paň, která má za cíl především překonat 

ostych a obavy neslyšících z neschopnosti 

domluvit se. Mezi prostředky podporující 

začlenění a zejména aktivní zapojení nesly-

šících a nedoslýchavých do společnosti patří 

i simultánní přepis mluveného slova, který 

je souběžně promítán na plátno. Tato na 

první pohled relativně jednoduchá techni-

ka umožňuje sledovat přednášku i osobám, 

které neslyší a zároveň neumí znakový ja-

zyk. Právě tuto technickou novinku mohli 

využít účastníci přednáškového odpoledne 

v poradenském centru. Přednášku Marce-

la Šlechty a Jaroslava Sigmunda z městské 

policie, ale i následné dotazy neslyšících a 

také další příspěvky přepisoval Martin Čí-

žek - účastník soutěží v rychlostním psaní 

na počítači. Po ukončení přepisu posledního 

příspěvku dodal: „Není snadné simultánně 

přepisovat mluvenou řeč, nejsem si jistý, 

že vše podstatné se mi podařilo zachytit.“ 

Simultánní přepis mluveného slova dlouho-

době podporuje server Helpnet.cz, jehož 

zástupci přijali pozvání paní Kunčarové a do 

Kroměříže ukázku této techniky přivezli. „Je 

ověřeno, že simultánní přepis je velmi dobře 

uplatnitelná metoda tam, kde se pohybují 

neslyšící lidé s rozdílnou schopností se do-

rozumět,“ doplnil propagátor metody pan 

Jaroslav Winter. 

V rámci přednáškového odpoledne vy-

stoupil i ing. Zdeněk Kašpar, dlouholetý 

spolupracovník poradenského centra a náš 

významný odborník v  oblasti využití a ser-

visu kompenzačních pomůcek pro neslyšící 

a nedoslýchavé. 

„Bez podpory nadšených a schopných 

specialistů by kvalitní práce se sluchově po-

stiženými osobami nebyla vůbec možná,“ 

potvrdila ředitelka poradenského centra 

Drahomíra Kunčarová a dodala: „Všestran-

nou podporu integrace spoluobčanů se slu-

chovým handicapem považujeme za svůj pr-

vořadý úkol. Abychom v  našem snažení byli 
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úspěšní, využíváme těch nejmodernějších 

metod i prostředků a mezi ně simultánní 

přepis rozhodně patří.“ 

Poradenské centrum pro neslyšící a ne-

doslýchavé je místem, kde se pravidelně 

scházejí osoby se sluchovým postižením a 

současně je také jediným registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb pro tuto 

cílovou skupinu v kroměřížském regionu. Z linky 156

Dne 2. března v odpoledních hodinách 

v rámci součinnosti oznámil operační důstoj-

ník Policie České republiky na operační stře-

disko městské policie, že z kanceláře jedné 

fi rmy v Kroměříži byly ukradeny nějaké věci 

třemi muži. Zároveň uvedl popis těchto pa-

chatelů. Hlídky městské policie, které v ten 

den měly službu, ihned zahájily pátrání po 

uvedených mužích. Asi po pěti minutách 

od oznámení byli muži odpovídající popisu 

zadrženi hlídkou městské policie v Denkově 

ulici. U mužů byly nalezeny věci, prokaza-

telně získané trestnou činností, a tak byli i 

s věcmi pocházejícími z krádeže předáni Po-

licii České republiky. 

Dne 17. března dopoledne bylo přijato na 

operační středisko městské policie Kroměříž 

telefonické oznámení že v prodejně COOP 

v Koperníkově ulici došlo ke krádeži zboží 

neznámým pachatelem. Když se pachatele 

pokusili zadržet, napadl fyzicky prodavačku 

a utekl i se zbožím z prodejny. Na místo byla 

ihned vyslána hlídka městská policie, která 

podle popisu, uvedeného oznamovatelkou, 

začala po muži v okolí místa činu pátrat. 

Muž, odpovídající popisu, byl hlídkou za-

držen v Kojetínské ulici. Tvrdil, že se ničeho 

nedopustil a tak byl zkontaktován s pro-

davačkou z uvedené prodejny a se svědky 

jejího napadení. Ti všichni jej označili jako 

pachatele. Na místo byla proto přivolána 

hlídka PČR, která si celou věc převzala pro 

podezření ze spáchání trestného činu k do-

řešení. 

Z valné hromady 

Kroměřížsko - sdružení 

pro cestovní ruch

V prostorách Klubu Starý pivovar se 24. 

března sešla jarní valná hromada občan-

ského sdružení Kroměřížsko - sdružení pro 

cestovní ruch, které sdružuje 44 subjektů. 

Podle programu se m.j. zabývala účastí na 

veletrzích cestovního ruchu, jejichž termíny 

jsou soustředěny z pochopitelných důvodů 

do prvních měsíců roku. 

Členům sdružení představil nové logo tu-

ristické oblasti a zahájení provozu nového 

webu informatik Jan Pšeja. Na www.re-

gion-kromeriz.cz lze vyhledávat aktuální 

informace z oblasti cestovního ruchu na 

Kroměřížsku a potřebné odkazy na další 

aktivity. Hostem jednání byla Dana Daňo-

vá z Centrály cestovního ruchu Východní 

Moravy. Ve svém vystoupení hovořila na 

téma marketingová strategie a turistické 

produkty Východní Moravy. V této souvis-

losti přiblížila vydání sezónní mapy zážitků 

a dalších informačních materiálů. „Letos se 

jezdí k nám“ - to je název kampaně, která 

bude lákat turisty k návštěvě regionu Vý-

chodní Morava. „Město bude distribuovat 

kalendáře kulturních, sportovních a spo-

lečenských akcí, jenž bude zdarma distri-

buován do domácností,“ upřesnila Olga 

Sehnalová. 

Předsedkyní Kroměřížsko - sdružení pro 

cestovní ruch byla valnou hromadou na 

příští období zvolena MUDr. Olga Sehnalo-

vá, MBA. 

-kam- 
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 Úterý 28. dubna v 16.30 h - Absolventský 

koncert žáků ze třídy P. Gregora, R. Bakaly, 

Z. Krejčiříka a M. Šóna. Sál Základní umělec-

ké školy, Jánská ul., Kroměříž. 

 Středa 29. dubna v 19.30 h - Koncert 

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Diri-

gent: Alfredo Sorichetti - Itálie. Program: 

W. A. Mozart, P. Hindemith, P. I. Čajkovskij, 

I. Stravinskij. Divadelní sál Domu kultury 

v Kroměříži. 

 Čtvrtek 30. dubna v 16.30 h - Absolvent-

ský koncert žáků ze třídy J. Šuléřové, I. Sal-

vadori a J. Budíkové. Sál Základní umělecké 

školy, Jánská ul., Kroměříž. 

 Středa 6. května v 19.30 h - TURNÉ 2009 - 

Marie Rottrová & Flamingo. Hosté: Petr Ně-

mec a Jaroslav Wykrent. Divadelní sál Domu 

kultury v Kroměříži. 

 Sobota 16. května v 17 h - Koncert - Smí-

šený pěvecký sbor MORAVAN Domu kul-

tury v Kroměříži a Smíšený pěvecký sbor 

ALOU VIVAT Ústí nad Orlicí. Program: W. A. 

Mozart, T. Susato, B. Martinů, J. Voskovec, 

J. Werich, D. Ellington, V. Pokorný a další. 

Přístavba Domu kultury v Kroměříži. 

 Úterý 7. dubna v 16.45 h - Hudební vizit-

ka Jazz Clubu na vernisáži Jiřiny Hamrlové, 

členky SPVUK. Kavárna Slavia Kroměříž.

 Neděle 12. dubna v 18.30 h - Velikonoč-

ní setkání * tradice * městský folklór. Vy-

stoupí Combo strýca Ahmeda. Restaurace 

Oskol Kroměříž.

 Neděle 26. dubna v 18.30 h - Výroční 

večer Jazz Clubu Kroměříž. Vystoupí Tra-

dicional Nové Hvězdlice. Restaurace Oskol 

Kroměříž. 

 Středa 6. května v 16.30 h - Giuseppe di 

Stefano (operní recitál italského tenoristy). 

Poslechový pořad. Konferenční sál Knihovny 

Kroměřížska. 

KONCERT Y

JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz 

HUDEBNÍ AKADEMIE

 Pondělí 6. dubna v 17 h - Umělecké mládí 

v Domě kultury - komponovaný pořad, kte-

rý pořádá ZUŠ Kroměříž a Sdružení při ZUŠ. 

Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Středa 8. dubna v 16 h - Absolventský 

koncert žáků ze třídy T. Fábryho, P. Žůrka a 

R. Bakaly. Sál Základní umělecké školy, Ján-

ská ul., Kroměříž. 

 Středa 15. dubna v 19.30 h - Petr Kolář 

2009 s kapelou. Akustické turné. Host: Me-

lody Quartet. Divadelní sál Domu kultury 

v Kroměříži. 

 Středa 15. dubna v 17 h - Koncert popu-

lárních melodií v podání žáků hudebního 

oboru ZUŠ Kroměříž. Aula Arcibiskupského 

gymnázia v Kroměříži. 

 Čtvrtek 16. dubna v 16.30 h - Absolvent-

ský koncert žáků ze třídy E. Zonové, M. 

Vaculíka, J. Gajdošové a L. Obručové. Sál Zá-

kladní umělecké školy, Jánská ul., Kroměříž. 

 Úterý 21. dubna v 17 h - Absolventský 

koncert žáků ze třídy J. Novotné, R. Ženaté 

a L. Vašákové. Kaple sv. Kříže, Tovačovského 

ul., Kroměříž.

 Úterý 21. dubna v 19.30 h - Koncert Ja-

kuba Smolíka s doprovodnou skupinou a 

vokalistkami. Divadelní sál Domu kultury 

v Kroměříži. 

 Středa 22. dubna v 17 h - Absolventský 

koncert žáků ze třídy J. Novotné, R. Ženaté 

a I. Salvadori. Kaple sv. Kříže, Tovačovského 

ul., Kroměříž.

 Pondělí až pátek 20. až 24. dubna od 9 do 

10 a od 10 do 11 hodin - Výchovné koncerty 

pro mateřské školy. Sál ZUŠ Kroměříž.

 Pondělí 27. dubna v 16.30 h - Absolvent-

ský koncert žáků ze třídy Š. Šrámkové, Z. 

Krejčiříka a P. Gajdíka. Sál Základní umělec-

ké školy, Jánská ul., Kroměříž. 

 Čtvrtek 23. dubna v 19 h - Lucie Redlová 

& Žamboši. Koncert vsetínského písničkáře 

Jana Žambocha a jeho přátel. Klub Starý pi-

vovar, Kroměříž. 
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PŘEDNÁŠKY

VÝSTAVY

DIVADLO

 Středa 3. června v 16.30 h - Gioacchino 

Rossini: Tancred (Marilyn Horne). Poslechový 

pořad. Konferenční sál Knihovny Kroměřížska. 

 Sobota 25. dubna v 9 h - Duchovní uni-

verzita BYTÍ vás zve na fi lozofi cké zamyšlení 

Tomáše Pfeiffera nad dotazy posluchačů 

v rámci cyklu „Tvore lidského stupně, staň se 

člověkem“. Jde o biotroniku, což je vedle léč-

by i lidským hledáním nejen životní fi lozofi e, 

ale i zcela prozaických otázek běžného živo-

ta. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.

 Čtvrtek 16. dubna v 16.30 h - Vzpomínko-

vý večer ke 100. výročí narození Františka 

Kožíka. Hostem bude Alena Kožíková - dce-

ra spisovatele. Pořádá Knihovna Kroměříž-

ska ve spolupráci se Švabinského kruhem 

přátel výtvarného umění. Přednáškový sál 

Knihovny Kroměřížska. 

 Pátek 24. dubna v 16 h - 200. výročí na-

rození Louise Beailla - tvůrce slepeckého 

písma. Beseda s Jiřím Reichelem - šéfredak-

torem časopisu pro zrakově postižené Zora. 

Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska. 

 Středa 29. dubna v 17 h - Nejen o Národní 

knihovně s Vlastimilem Ježkem, autorem 

knihy Střepiny chobotnice aneb Národ sobě. 

Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska. 

 Památník Maxe Švabinského - přehlídka 

všech období a technik tvorby kroměřížské-

ho rodáka. Muzeum Kroměřížska.

 Příroda a člověk - Fauna, fl óra a archeo-

logické nálezy z regionu - například keltské 

osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum 

Kroměřížska.

 Móda, šperk a keramika - výstava prací 

studentů Arcibiskupského gymnázia v Kro-

měříži. Výstava potrvá do 26. dubna. Vý-

stavní síň Portál, Muzeum Kroměřížska. 

 Velikonoce v muzeu - původ, zvyky, tra-

dice - tradiční interaktivní program pro MŠ a 

I. stupeň ZŠ. Muzeum Kroměřížska. 

 Od doby kamenné do doby slovanských 

hradišť - výstava, na které nezůstanete pa-

sivní, nejen se poučíte, ale můžete všemi 

smysly poznat život našich dávných pra-

předků. Výstava potrvá do 14. června. Mu-

zeum Kroměřížska. 

 Od kosti k obrazu aneb ve stopách Zdeň-

ka Buriana - Petr Modlitba navazuje svou 

tvorbou na nezapomenutelné obrazy Zdeň-

ka Buriana. Kristýna Pojerová vystavuje 

kresby mamuta nebo medvěda jeskynního. 

Výstava obrazů a kreseb je doplněna zka-

menělinami ze sbírek Muzea Kroměřížska. 

Výstava potrvá do 24. května. Muzeum 

Kroměřížska. 

 Zpět ke kořenům. Výstava nabízí první 

příležitost k seznámení s výsledky záchran-

ného archeologického průzkumu, který 

předcházel výstavbě dálničního uzlu Hulín 

- východ. Výstava potrvá do 24. dubna. 

Knihovna města Hulín. 

 Zdena Olivová. Výstava potrvá do 7. dub-

na. Kavárna Slavia Kroměříž.  

 Jiřina Hamrlová: Pozdravy z Nepálu 

- kresby z cest do této exotické země. Ver-

nisáž 7. dubna v 17 h. Výstava potrvá do 7. 

května. Galerie kavárny Slavia Kroměříž. 

 Vít Mlčoch: Malby, grafi ky, kresby a so-

chy. Výstavu studenta Ostravské univerzity 

pořádá Sdružení přátel výtvarného umění 

Kroměřížska. Výstava potrvá do 24. dubna. 

Galerie Artizóna, Velehradská ul., Kroměříž.

 Jiří Čermák: Fotografi e přírody. Výstava 

potrvá do 9. května. Galerie SCÉNA, kavár-

na Domu kultury Kroměříž. 

 Market Lamoš: Žitňanská. Výstava obra-

zů potrvá do 8. května. Galerie U Artuše, 

Resslova ul., Kroměříž. 

 Od 27. dubna - Prezentace složek inte-

grovaného záchranného systému. Knihov-

na Kroměřížska. 

 Neděle 19. dubna ve 14.30 h - Jiří Kahoun: 

Příhody včelích medvídků. Uvádí Divadlo 
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Krapet Praha. Divadelní sál Domu kultury 

v Kroměříži. 

 Sobota 25. dubna v 18 h - Ephraim Kis-

hon: Oddací list. Skvělá komedie v podání 

oblíbeného divadelního souboru Vídeňské 

omladiny. Divadelní sál Sokolského domu, 

tř. 1. máje, Kroměříž. 

 Čtvrtek 30. dubna - 3. května - Memoriál 

Ludmily Cápkové - přehlídka amatérských 

divadelních souborů.  Konkrétní údaje bu-

dou na plakátech. Organizuje Divadelní spo-

lek Kroměříž. Klub Starý pivovar, Kroměříž.

 Pondělí 4. května v 19.30 h - J. Foglar: Rych-

lé šípy - Slovácké divadlo Uherské Hradiště. 

Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. 

 Pátek 8. května v 18 h - Eric Assous: Pří-

buzné si nevybíráme. V. jarní divadelní 

předplatné uvádí herci Divadla na Vinohra-

dech Praha S. Skopal, M. Zahálka, V. Vydra, 

L. Skopalová, E. Janoušková, S. Postlerová a 

L. Zahradnická. Divadelní sál Domu kultury 

v Kroměříži. 

 Pátek 17. dubna od 18 h, sobota 18. dubna 

od 9 h - VIII. krajská soutěž neprofesionální 

fi lmové tvorby Kroměříž 2009 - dokumenty, 

reportáže, hrané snímky, animované snímky, 

experimentální snímky, školní fi lmy žáků ZŠ a 

SŠ. Přístavba Domu kultury v Kroměříži. 

 Středa 22. dubna v 19 h - Rockování s hu-

debním publicistou Jiřím Černým.  Klub Sta-

rý pivovar, Kroměříž. 

 Sobota 25. dubna od 9 h - Taneční soutěž 

ve sportovním tanci Kroměříž 2009. Postu-

pová soutěž ve standardních a latinskoame-

rických tancích třídy D, C, B juniorů a dospě-

lých, hobby soutěž dětí. Společenský sál a 

přístavba Domu kultury v Kroměříži. 

 Středa 13. května v 19.30 h - Travesti sku-

pina SCREAMERS - Léto je léto. Divadelní 

sál Domu kultury v Kroměříži. 

 Sobota 16. května ve 14.30 h - Michal 

Nesvadba: Michalovi mazlíčci. Divadelní sál 

Domu kultury v Kroměříži. 

SVČ ŠIPKA

SVČ ŠIPKA: Úprkova 3268, Kroměříž, 

tel. 573 339 054, www.svcsipka.cz

 Čtvrtek 30. dubna od 16 h - Slet čaroděj-

nic. Bezručův park. Akce se koná jen za pří-

znivého počasí

 Nabídka táborů pro děti:

Příměstský tábor - 13.-17. 7. - SVČ Šipka

Příměstský tábor - 20.-24. 7.  - SVČ Šipka

Tábor s Indián klubem - 19.-25. 7. - Meziříčko

Tábor aerobiku - 26. 7. - 2. 8. - Kamínka 

Roštín

Rybářský tábor - 1.-8. 8. - Tovačov

Příměstský tábor - 3.-7. 8. - SVČ Šipka

Příměstský tábor - 17.-21. 8. - SVČ Šipka

Podrobnější informace v kanceláři SVČ.

 Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřej-

nost zdarma. Středy jsou vyhrazeny mamin-

kám na mateřské dovolené.

Areál MŠ, Kollárova ul. 3945, Kroměříž. 

www.klubicko.webz.cz , tel. 604 611 841

 Pondělí 6., 20. a 27. dubna od 9 do 13 h - 

Klub miminek - vyhrazeno pro maminky s dět-

mi od 0 do 18 měsíců a jejich sourozence. 

 Úterý 7. dubna od 10 h - Velikonoční do-

poledne. 

 Úterý 14. a 28. dubna od 9 do 11 h - Setká-

vání rodičů dětí se speciálními potřebami, 

poradenství. 

 Středa 8. a 22. dubna od 15 h - Želvičkové 

odpoledne - pro rodiče s dětmi se speciální-

mi potřebami. 

 Úterý 21. dubna od 10.30 h - Beseda - Co 

vás zajímá o vašem dítěti. 

 Úterky, středy, čtvrtky a pátky dopoledne 

- volná herna. 

 Sobota 18. dubna od 15.30 h - Den mlsou-

nů - zábavné soutěžní odpoledne se zdravý-

mi cukrovinkami. 

ZÁBAVA
MC KLUBÍČKO
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JASPIS -  KLUB MLADÝCH

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

KINO MLADÝCH

KINO NADSKLEPÍ  27. dubna - Ocas ještěrky - české drama. 

Představení začínají vždy v 19.30 h.

Pravidelná setkávání každou středu v 17 h 

v 2. poschodí budovy bývalé Palackého ško-

ly, Tovačovského ul.

 8. dubna - Vánoční výlety, foto dr. Voň-

ka.

 15. dubna - Izrael, video p. Havelka.

 22. dubna - Podzámecká zahrada, dia      

p. Mekyska.

 29. dubna - Zimní výlety, foto dr. Voňka.

Moravcova 430/16, tel. 775 946 677.

www.jaspis.info   Otevřeno od pondělí do 

čtvrtka vždy od 13 do 17 h. Program každé 

úterý vždy od 15 do 17 h. 

 Úterý 7. dubna - Dubnová poslechovka.

 Úterý 14. dubna - Turnaj v lezení.

 Úterý 21. dubna - Posezení s Tomem 

+ překvapení.

 Úterý 28. dubna - Karaoke. 

Horolezecká stěna bude otevřena od dubna.  

Milíčovo náměstí 488, tel.: 573 339 280. 

Agentura Kinoathény 

http://www.kino-nadsklepi.cz/

 6. - 8. dubna - Che Guevara revoluce - vá-

lečné drama z produkce USA, Španělsko a 

Francie. V 17 a 19.30 h. 

 9. - 12. dubna - Bolt - pes pro každý pří-

pad - americká animovaná rodinná komedie 

v české verzi. Jen v 17 h.

 9. - 12. dubna - Stmívání - americký ro-

mantický horor. Jen v 19.30 h.

 13. - 15. dubna - Kurýr 3 - francouzský akč-

ní fi lm. V 17 a 19.30 h. 

 16. - 19. dubna - Valkýra - americké napína-

vé drama s Tomem Cruisem. V 17 a 19.30 h. 

 20. - 22. dubna - Na půdě aneb Kdo má 

dneska narozeniny - česká animovaná po-

hádka nejen pro děti. Jen v 17 h.

 21. - 22. dubna - Město Ember - americké 

dobrodružné fantasy. Jen v 19.30 h.

 23. - 29. dubna - Příběh o Zoufálkovi - 

americký animovaný dobrodružný fi lm. Jen 

v 17 h.

 23. - 26. dubna - Strážci - Watchmen - 

akční sci-fi  z produkce Velké Británie, USA a 

Kanady. Jen v 19.30 h.

 28. - 29. dubna - Marley a já - americká 

komedie. Jen v 19.30 h.

 30. dubna, 1. - 3. května - Nouzový vý-

chod - americké drama s L. DiCaprio a K. 

Winslet. V 17 a 19.30 h. 

 

 11. dubna - Hrnečku, vař - české animova-

né pásmo krátkých pohádek pro nejmenší 

diváky.

 25. dubna - Káťa a Škubánek - české pás-

mo kreslených pohádek pro děti.

Představení začínají vždy v 15.15 h.

 20. dubna - Hlídač č. 47 - nový český fi lm 

o lásce a vášni. 

V galerii Slavia vystavuje 

malířka z Litomyšle

Od 10. března až do 7. dubna vystavuje 

v galerii kavárny Slavia v Kroměříž své kres-

by a malby Zdena Olivová z Litomyšle. Zde-

na Olivová je dlouholetá učitelka pedagogic-

ké školy v Litomyšli. Inspiraci pro tvůrčí práci 

nachází v architektuře (navštívila v rámci 

workshopu SPVUK i Kroměříž a namalovala 

několik obrazů z Hanáckých Athén), našla 

ji také během cest po Číně a Mongolsku. 

„Do svých obrazů předává vše, co tam sdělit 

chce a může,“ řekl o výtvarnici Zdeně Olivo-

vé známý galerista Zdeněk Sklenář.

-kam- 
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Program bohoslužeb o Velikonocích
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

město (obec)

Kroměříž, sv. Mořic

Kroměříž, sv. Jan Křtitel

Kroměří,ž Bl. Panny Marie

Kroměříž, Koperníkova

Hradisko

Zlámanka

5.4.

Květná

neděle

9.4.

Zelený

čtvrtek

10.4.

Velký

pátek 

11.4.

Bílá

sobota

12.4.

Neděle

velikonoční 

13.4.

Pondělí

velikonoční

7.45 h

10.45 h

18.00 h

7.30 h

9.15 h

8.30 h

18.00 h 18.00 h 21.00 h
7.45 h

10.45 h

7.45 h

10.45 h

18.00 h 18.00 h

17.00 h 15.00 h 20.00 h 7.30 h 7.30 h

9.15 h9.15 h21.00 h19.00 h19.00 h

16.30 h 19.00 h 8.30 h 8.30 h16.30 h

BRATRSKÁ JEDNOTA BABTISTŮ

 Velký pátek 10. dubna v 18 h - Velkopá-

teční bohoslužba.

 Sobota 11. dubna od 14 do 17 h - Veli-

konoční klub pro mladé - v prostorách o.s. 

Jaspis.

 Neděle velikonoční v 9.30 h - Nedělní bo-

hoslužba. 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ, 

MILÍČŮV SBOR CČSH

 Zelený čtvrtek  9. dubna v 18 h  pobož-

nost s večeří Páně kolem stolu, zahraje sou-

bor fl étniček.

 Velký pátek  10. dubna v 18 h  Velikonoč-

ní pašije, velkopáteční zpěvy, čtení a hudba.

 Neděle velikonoční  12. dubna v 10 h - 

Hod Boží velikonoční, sváteční bohoslužby, 

připomínka Vzkříšení Páně.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

 Velký pátek 10. dubna v 18 h  bohoslužby 

s večeří Páně.

 Neděle velikonoční 12. dubna v 9 h boho-

služby s večeří Páně.

8.00 h

9.15 h

10.30 h
18.00 h 18.00 h

8.00 h

9.15 h

10.30 h

8.00 h

9.15 h
20.30 h

Na pomoc potřebným

Ve dnech 15. až 17. dubna se bude v pro-

storách CČSH v Milíčově sboru v Kroměříži od 

14 do 17 hodin konat humanitární sbírka ve 

prospěch potřebných a ke zmírnění následků 

živelních katastrof. Postiženým lidem můžete 

věnovat oblečení, slušné boty, toaletní potře-

by, knihy, svázané noviny a časopisy, drobné 

funkční elektrospotřebiče, peřiny, přikrývky, 

spací pytle, povlečení a deky. Nepřijímají se 

kočárky. Darované věci zabalte do plasto-

vých pytlů nebo kartonů. Pro pořadatele je 

výhodnější, pokud budou věci přivezeny pří-

mo na vlakové nádraží k přistavenému vago-

nu - odpadají fi nanční náklady na nakládku 

a přepravu z centra Kroměříže. Vagon bude 

přistaven od 8 do 18 hodin. Sbírku můžete 

rovněž podpořit fi nančním darem, z něhož 

se hradí náklady na dopravu materiálu. Or-

ganizátoři sbírky hledají muže - brigádníky, 

kteří by zdarma byli ochotni pomáhat při 

ukládání věcí do vagonu. 

Všem, kdo pomohou, patří velký dík. -kam- 
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Klub seniorů Kroměříž: 

1974 - 2009 

Klub seniorů města si na své výroční schůzi 

11. března v Klubu Starý pivovar především 

připomněl 35 let, které uplynuly od jeho 

založení. Mezi vzácnými hosty přivítal před-

seda klubu Vladimír Koutský přátele z Nitry 

- viceprimátora Štefana Štefka, členku měst-

ského zastupitelstva, předsedkyni Jednoty 

důchodců Slovenska, městské organizace   

č. 1 Nitra, Oľgu Csákajovou a člena zastu-

pitelstva města Nitra Vladimíra Libana. Za 

město Kroměříž se jednání zúčastnila mís-

tostarostka Jarmila Číhalová. 

Výroční zpráva připomněla i první vzájem-

né kontakty se seniory z Nitry, které trvají 

rovněž 35 let. A už dávno přerostly do osob-

ního přátelství, kdy se navštěvují a mezi se-

bou korespondují jednotlivé rodiny. 

Oľga Csákajová velmi pěkně promluvila 

o přátelství, hezkých vztazích v seniorském 

Foto: -kam- 

věku a o potřebě to všechno pečlivě pěsto-

vat, udržovat a prohlubovat. Kroměřížským 

seniorům nabídla aktivní účast na sportov-

ních dnech v Nitře v červnu tohoto roku. 

Společenská zábava a přátelské posezení 

pak ukončily jubilejní jednání Klubu seniorů 

v Kroměříži.           -kam- 

Máte zájem?

Z podnětu místostarostky Kroměříže 

MUDr. Jarmily Číhalové a předsedkyně kul-

turní komise PhDr. Šárky Kašpárkové se 19. 

února sešli v Domě kultury zájemci o obno-

vení hanáckých tradic ve městě. Setkání, 

která se konala v 15 a 18 hodin, přinesla 

mnoho podnětných návrhů a doporučení. 

Ukázalo se, že se zájmem o hanácký folklór 

to není v Kroměříži a okolí tak špatné. Našlo 

se dostatek zájemců, kteří jsou ochotni vítat 

důležité hosty v hanáckém kroji na radnici, 

kde delegace přijímá starosta. 

Mimo jiné také padl návrh na utvoření 

hanáckého souboru dospělých v Kroměříži. 

Máte o účast v takovém souboru zájem? 

Chcete tančit, zpívat či pomoci při organi-

zaci? Pokud ano, přijďte v úterý 14. dubna 

v 15 hodin do salonku Domu kultury (pří-

stavba) v Kroměříži.

Josef Olišar

Zápis do ZUŠ Kroměříž

Základní umělecká škola v Kroměříži po-

řádá zápis do ZUŠ Kroměříž na školní rok 

2009-2010 v těchto oborech: hudební, vý-

tvarný, taneční, literárně-dramatický.

Zápis se koná v úterý 7., ve středu 8. , 

v pondělí 27. a v úterý 27. dubna vždy od 

13 do 17 hodin v budově ZUŠ Kroměříž 

v Jánské ulici. Bližší informace najdete ve 

vestibulu školy.
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Jubilující kronikářka 

města

V těchto dnech oslavila své 80. narozeniny 

Mgr. Marta Zapletalová. Znají ji čtenáři Kro-

měřížského zpravodaje, kam přispívá svými 

články o některých zajímavostech z bohaté 

historie našeho města (seriály článků o kro-

nikách místních částí města, o kroměřížských 

mostech a řada dalších), znají ji účastníci pou-

tavých besed, je také autorkou několika regi-

onálních publikací. To vše je spjato s její funkcí 

kronikářky Kroměříže. Pomyslnou štafetu pře-

vzala v roce 1988 po Václavu Krůpovi, takže 

už téměř 21 let shromažďuje informace, statis-

tiky, zajímavosti, aby je utřídila a systematicky 

zpracovala. Není to vždy práce jednoduchá. Je 

třeba ověřit jejich přesnost, pravdivost, objek-

tivnost, věcnou správnost. A to vše paní Zaple-

talová zvládá stoprocentně. Navíc poskytuje 

rady kronikářům místních částí, o své bohaté 

zkušenosti se dělí i s dalšími kronikáři na od-

borných seminářích. Pro zájemce připravuje 

besedy nad kronikou, tematické vycházky po 

pamětihodnostech města.

Přejeme Mgr. Martě Zapletalové, aby 

byla v dobré duševní i tělesné kondici, aby 

překvapovala i nadále své nejbližší a známé 

životním optimismem, elánem, zájmem o 

veškeré dění, prostě ať se jí vše daří k její 

plné spokojenosti.           -mal- 

Kronikářka města Kroměříže u svých 

kronik v archivu města.           Foto: -kam- 

In margine osmdesátin 

PhDr. Zdeňka Lajkepa

Milý kolego a příteli Zdeňku,

nechci sentimentálně bilancovat, ale ráda 

bych se při této příležitosti vrátila o řadu 

let zpět. Vzpomínám si, jak jsme se s Te-

bou, tehdy nově nastoupivším profesorem, 

scházeli pravidelně v neděli dopoledne ve 

škole na zajímavých besedách o poezii. Ne-

bylo nás mnoho, snad osm či deset, ale vždy 

jsme pozorně naslouchali veršům klasických 

i současných básníků doprovázených Tvým 

poutavým výkladem. To byl počátek Tvých 

budoucích večerů poezie, nejdříve student-

ských (např. z veršů F. Šrámka, ze starofran-

couzské poezie), které přinesly zpestření do 

kulturního života ve městě, a proto je i veřej-

nost přijala. A tak jsi postupně získával pro 

přednes poezie i své přátele z řad kromě-

řížských divadelních ochotníků, namátkou 

připomenu L. Cápkovou, A. Nejezchleba, 

J. Grosse, M. Nesvadbu. Byly to krásné po-

etické večery připravené pod Tvým režijním 

vedením, na něž řada milovníků mluveného 

slova dodnes vzpomíná.

Zájem o divadlo Tě přivedl mezi divadelní 

ochotníky k několika vystoupením na jevišti 

a také k režijním pokusům. S mravenčí pílí jsi 

Foto: -kam- 
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Tvořivý život 

Věry Hejhalové

Dlouholetá členka kroměřížského ochot-

nického divadelnictví paní Věra Hejhalová 

se v únoru dožila pěkného životního jubilea. 

K jejím 75. narozeninám jí přišli popřát bý-

valí žáci a přátelé. Přidává se i naše redakce. 

Po celý svůj život se jubilantka věnovala po-

ezii, divadlu a hudbě a v tomto duchu vedla 

i své studenty na Střední pedagogické škole 

v Kroměříži. Školní divadelní a loutkový sou-

bor pod jejím režijním vedením dobře prospí-

val a účastnil se oblastních i krajských soutěží. 

Věra Hejhalová ráda vzpomíná na své di-

vadelní začátky a univerzitní studium v Pra-

ze i na krátkou dobu působení ve Valašském 

Meziříčí. Nejdelší životní etapu však prožila 

právě v milovaných Hanáckých Athénách. 

S divadelním souborem ZK ROH Pal Magne-

později skládal mozaiku kulturního a spole-

čenského dění v Kroměříži, a tak vznikly tři 

na fakta bohaté publikace o dějinách kro-

měřížského ochotnického divadla od r. 1865 

až do současnosti, čímž se mohou pochlubit 

málokde. Neméně zajímavé jsou Tvé kratší 

příspěvky publikované v Kroměřížském zpra-

vodaji o formování českého vědomí kromě-

řížského obyvatelstva ve 2. pol. 19. století.

Profesně jsi byl spjat s místním gymnáziem. 

Studenti na Tebe rádi vzpomínají a vítají Tě 

na svých pomaturitních sjezdech. Nelze ne-

připomenout Tvé autorství textové části pub-

likace 100 let českého gymnázia v Kroměříži 

z roku 1982, kde se Ti podařilo netradičně, 

ale velmi zajímavě přiblížit historii této první 

české vzdělávací instituce ve městě. Tvému 

almanachu mohou velmi obtížně konkurovat 

všechny ostatní výroční sborníky školy.

Milý příteli, přeji Ti pevné zdraví, hodně 

životního optimismu a tvůrčích sil do dalších 

let.                
Zdena Malcherová

tonu získala i skvělá vítězství na přehlídkách 

v Jiráskově Hronově. Její práce byla oceněna 

Zlatým odznakem J. K. Tyla a Zlatým odzna-

kem Svazu českých divadelních ochotníků.

V roce 2004 obdržela Věra Hejhalová od 

představitelů města Stříbrný kroměřížský tolar 

za celoživotní obětavou práci v oblasti kultu-

ry. Její aktivity totiž neskončily ani s odchodem 

do důchodu. Od založení Rady amatérské 

umělecké činnosti - téměř dvacet let – pracuje 

jako organizátorka a členka porot v soutěžích 

dětské umělecké tvořivosti. Zajíždí na předsta-

vení divadelních i folklorních souborů na Kro-

měřížsku a na základě svých bohatých zkuše-

ností jim dokáže poskytnout cenné rady.  

Před deseti lety byl z její iniciativy založen 

Klub přátel poezie při Knihovně Kroměříž-

ska. Věra Hejhalová se ujala dramaturgické 

a režijní práce a zároveň účinkovala v celé 

řadě zdařilých pořadů. Nahlédnutím do 

kroniky klubu, kterou velmi pečlivě vede, 

bychom zjistili, kolik zajímavých akcí se po-

dařilo za ta léta uskutečnit. Právě koncem 

března to byla úspěšná čtvrtá repríza scé-

nického čtení rozhlasové hry Aleše Fuchse 

o Maxu Švabinském. Představení se uskuteč-

nilo v Muzeu Kroměřížska pro členy Švabin-

ského kruhu přátel výtvarného umění. 

Přejeme jubilantce nestárnoucí tvořivou 

duši, dostatek zdraví a sil a ještě mnoho 

krásných let s divadlem, hudbou a poezií.

Za všechny přátele Svatava Mášová

Foto: S. Mášová
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Cesta do Evropy

Tento název nesla akce, uspořádaná 

pod záštitou Tomáše Zatloukala, poslance 

Evropského parlamentu v Bruselu za Zlínský 

kraj. Účastnili se jí vybraní studenti gymnázií 

našeho kraje a uskutečnila se ve dnech 16. 

až 21. února. Mezi vybranými studenty 

byli i studenti Gymnázia v Kroměříži, a to 

studenti 3. A. Naše putování do Bruselu 

začalo v pondělí 16. února večer nástupem 

do zájezdového autobusu, který byl zaplněn 

studenty, kteří nastoupili v Olomouci a ve 

Zlíně. 

První zastavení bylo naplanováno v 

německém Frankfurtu nad Mohanem, 

kde jsme po dopolední  společné prohlídce 

centra města navštívili  Evropskou centrální 

banku. Vyslechli jsme přednášku o jejím po-

slání a činnosti, prohlédli zajímavou budo-

vu banky. Po krátkém volnu na oběd jsme 

odjeli do univerzitního město Lovaň. Tady 

jsme obdivovali rozlehlý kampus starobylé 

univerzity a zajímali se o možnosti studia, 

život studentů apod. Plni dojmů jsme ve-

čer pokračovali do Bruselu, kde nás čekal 

celodenní pobyt a podle časového rozpisu 

několik přednášek v evropských institucích. 

Jednalo se o Evropský hospodářský a soci-

ální výbor a Radu Evropské unie. Předná-

šející se snažili nám objasnit a zodpovědět 

všechny naše dotazy. Po tomto náročném 

programu jsme se vydali na  prohlídku měs-

ta. Velkým zážitkem byla pro nás návště-

va světoznámého Atomia, pozoruhodné 

budovy, která připomíná konání světové 

výstavy v roce 1958 právě v Bruselu. Večer-

ní procházka v centru Bruselu pak završila 

náročný, ale velice zajímavý den, naplně-

ný řadou nevšedních zážitků a poznatků. 

A před námi byl další den, kdy jsme se 

dopoledne setkali na besedě s Tomášem 

Zatloukalem a navštívili plenární zasedání 

v Evropském parlamentu. Právě den, kdy 

zde hovořil také prezident naší republiky 

Václav Klaus. Jeho projev jsme si vyslechli a 

sledovali jsme i reakce poslanců parlamen-

tu. Kolem poledne jsme se pak přesunuli 

do Waterloo, světoznámého místa konání 

prohrané bitvy císaře Napoleona. Místo na 

nás působilo skličujícím dojmem. Po pro-

hlídce tohoto smutkem naplněného místa 

jsme se vydali na další cestu. 

Tentokrát byl cílem maličký stát Lucem-

bursko, kde jsme si  prohlédli hlavní město. 

To na nás zapůsobilo klidným a pohodovým 

dojmem. Další den nás čekalo další zasta-

vení – tentokrát ve Štrasburku, kde jsme si 

vyslechli  přednášku v Radě Evropy. Všech-

ny nás zaujala následující prohlídka areálu 

Evropského parlamentu a také procházka 

centrem starobylého města, kde je řada 

zajímavých historických budov, ale také zají-

mavých obchodů. Odpoledne nás pak čekal 

odjezd do německého lázeňského města 

Baden – Baden, které jsme si opět společ-

ně prošli a pak využili koupání ve zdejších 

termálních lázních. Koupání v bazénech 

s termální vodou, parní lázně i vířivky nám 

doplnily vyčerpané fyzické síly z náročného 

programu předchozích dnů. A večer nás pak 

čekal  odjezd domů. Zpáteční cesta utekla 

velmi rychle a než jsme se nadáli, byli jsme 

doma.

Cesta do Bruselu nám umožnila nejen 

poznat spoustu krásných míst v Evropě, 
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nahlédnout do Evropského parlamentu, 

poznat jeho poslance a udělat si představu 

– byť omezenou – o jejich práci. Seznámili 

jsme  se studenty ostatních gymnázií Zlín-

ského kraje a prožili s nimi několik dní na 

cestách. A určitě jsme si ověřili své schopnos-

ti orientace v neznámém prostředí a hlavně 

prověřili své jazykové znalosti. Jednou větou 

– už se těšíme na další cesty po Evropě!

Alice Zezulová – Tomáš Konečný,

Gymnázium Kroměříž, 3.A

Klíč od bran Kroměříže 

posedmé

Knihovna Kroměřížska, Státní okresní 

archiv v Kroměříži, Muzeum Kroměřížska 

a Muzeum umění – Arcidiecézní muzeum 

Kroměříž (Arcibiskupský zámek) vyhlašují 

vědomostní a výtvarnou soutěž Klíč od bran 

Kroměříže.

Ve vědomostní části společného projektu 

místních paměťových institucí budou děv-

čata a chlapci z kroměřížských základních 

a speciálních škol písemně odpovídat na 

otázky týkající se historie našeho města, 

které pro ně připravují pracovníci jme-

novaných institucí. Část otázek se bude 

týkat spisovatele Jindřicha Spáčila, jehož 

výročí narození si letos připomeneme. Děti 

mohou až do konce dubna „lovit“ razít-

ka klíčků do účastnických průkazů, které 

obdrží společně s informacemi k výtvarné 

části soutěže v dětském oddělení Knihov-

ny Kroměřížska, kde celá akce 16. března 

odstartovala.

-gj- 

O hanáckyho kohóta 

v Domě kultury

Hanácké lidové písničky si zazpívali žáci 

základních škol a gymnázií 4. března v sále 

Domu kultury v rámci pěvecké soutěže O 

hanáckyho kohóta. Letošního sedmnácté-

ho ročníku se zúčastnilo třicet osm sólistů. 

Ve skupině sóla pro první až třetí třídu zví-

tězil Tadeáš Sochor, druhé místo obsadila 

Kateřina Suchá a třetí zaujala Kamila Zboři-

lová.V kategorii jednotlivců pro čtvrtou až 

šestou třídu vyhrála Aneta Trněná. Hned 

za ní zůstaly Iva Táborská a Zora Matějčko-

vá, třetí pozici obhájila Nikole Zlámalová. 

V kategorii sedmých až devátých tříd sóla 

zvítězila Kateřina Zapletalová, druhé místo 

porota přidělila pro Moniku Macháčkovou 

a Lucii Režnou, třetí pak pro Veroniku No-

vákovou.

-kam- 



28

Narozeninový koncert 

Dechového orchestru 

ZUŠ Kroměříž

Málokomu se poštěstí, aby na oslavu na-

rozenin přišlo na 500 gratulantů. Tak tomu 

bylo v neděli 29. března na koncertě decho-

vého orchestru v zaplněném sále kroměříž-

ského Domu kultury. Letos oslavil orchestr 

40 let od svého vzniku, a tak se mohli setkat 

pamětníci, kteří orchestr zakládali se sou-

časnými mladými muzikanty. Na koncertu 

zazněly skladby všech žánrů - polku střídal 

waltz, slowfox kvapík, swing pop music; 

představili se sólisté na klarinet, trubku, 

tenor, tubu a xylofon. S orchestrem zpíval 

populární hity skupiny ABBA Kroměřížský 

dětský pěvecký sbor ZUŠ Kroměříž pod ve-

dením Lenky Doubravové, Babettu tančily 

mažoretky v choreografi i Karly Koutné. 

Podmanivé sólo ve skladbě „Just a gigolo“ 

si za doprovodu svých svěřenců zazpíval 

dirigent Milan Šón. V něžně laděné písni 

„Čekej tiše“ si pak zazpívala i moderátorka 

Petra Konečná. Ta svým laskavým proje-

vem provázela posluchače celým hudeb-

ním odpolednem. Na promítacím plátně si 

posluchači během produkcí prohlíželi fotky 

shromážděné za 40 let trvání orchestru. 

Příležitost znovu si zahrát dostali i bývalí čle-

nové orchestru, kteří pod vedením Jaromíra 

Michoňka zavzpomínali na staré dobré časy. 

A tak v závěrečné skladbě „Zůstaň tu s námi 

muziko česká“ se na pódiu sešlo všech 100 

Řečtí muzikanti zahráli 

v Kroměříži

Brněnská kapela Prometheus, složená 

z řeckých muzikantů, jejichž rodiče se usídlili 

v tehdejším Československu koncem 40. let 

minulého století, představila své umění 24. 

března v sále Klubu Starý pivovar. Klasické 

i nové řecké písničky, mnohé dobře známé 

v českých překladech a úpravách, v podání 

temperamentní zpěvačky Irini Charalam-

bidu, nutily přítomné ke společnému zpěvu. 

Když kapela viděla v sále odezvu, vyzvala 

posluchače k výuce řeckých tanců, takže se 

koncert nakrátko změnil v malé taneční ho-

diny pro dospělé. 

Vydařený večer v Klubu Starý pivovar na-

vštívil bohužel jen malý počet hudbymilov-

ného obecenstva. Ve městě, v němž rozma-

nité  koncerty tvoří jeho kulturní bohatství, 

je to opravdu škoda.          -kam- 

účinkujících - muzikantů, zpěváků a mažore-

tek a s nimi si rád zazpíval celý sál.

Během čtyř desítek let měl orchestr jen 

dva dirigenty. V roce 1969 nastoupil do teh-

dejší Lidové školy umění nový učitel Jaromír 

Michoněk a během krátké doby založil de-

chový orchestr, který vedl 24 let. Po něm or-

chestr převzal současný dirigent Milan Šón. 

Nutno dodat, že to je zároveň první civilní 

dechovka v Kroměříži a dodnes jediná, kte-

rá stále hraje. Během této doby orchestr vy-

stupoval nejen v Kroměříži a jiných městech 

Moravy ale jezdí i do zahraničí, a tak mohli 

mladí muzikanti předvádět své umění na 

Slovensku, Itálii, Polsku, Rakousku, Chorvat-

sku a letos i ve Francii. Tento zájezd byl ta-

kový velký narozeninový dárek pro současný 

orchestr. Nezapomenutelným zážitkem bylo 

vystoupení na promenádě v Nice a návštěva 

měst Cannes, Antibes a Monaco.

-zuš- 
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Kalendář

»JUBILEA «» SVÁTKY «» UDÁLOSTI «» 

VÝROČÍ «» VÝZNAMNÉ DNY«

4. dubna 1889

se narodil v Oplocanech na Přerovsku Jan 

Kořínek, přírodovědec, mikrobiolog. Půso-

bil v Kroměříži, věnoval se fyziologii rostlin 

a bakteriologii. Zemřel 16. března 1952 v 

Praze. 

7. dubna 1904

se narodila v Brně Marie Bakalová, operní 

pěvkyně – sopranistka; manželka dirigenta 

a skladatele Břetislava Bakaly. Věnovala se 

též sborovému zpěvu, mj. v kroměřížském 

spolku Moravan. Zemřela 18. října 1992. 

8. dubna 1624

se narodil v polském Kladsku Karel Lich-

tenstein – Kastelkorn, duchovní – biskup 

olomoucký, organizátor hudebního života. 

Reorganizoval a zvelebil kroměřížskou ka-

pelu, jejímiž kapelníky byli Ignác František 

Biber a Pavel Josef Vejvanovský. Pro boha-

tý dvorský život vybavil kapelu nejlepšími 

nástroji a obstarával notový fond, jenž v 

současnosti tvoří jeden z nejdůležitějších 

hudebních archivů té doby. Zemřel 24. září 

1695 v Olomouci. 

12. dubna 1874

se narodil v Nových Hradech na Česko-

budějovicku Antonín Holzbach, publicista 

– novinář, překladatel. Působil v Kroměříži, 

psal a vydával turistické průvodce, redigoval 

regionální tisky, překládal z ruštiny. Zemřel 

2. ledna 1959 v Praze.  

12. dubna 1944 

se narodil v Kroměříži Karel Kryl, kyta-

rista, zpěvák, básník. Autor hudebních alb 

(Bratříčku, zavírej vrátka, Karavana mraků, 

Maškary, Rakovina) a knižních sbírek básní 

i písňových textů (Hraje a zpívá Karel Kryl, 

Kníška Karla Kryla, Krylologie, Pochyby, 

Sedm básniček na zrcadle, Slovíčka). Zemřel 

3. března 1994 v německém Mnichově. 

16. dubna 1929

zemřel v Kroměříži František Bedřich Kor-

čián, pedagog, hudebník – houslista, skla-

datel, publicista. Autor prací k problematice 

hry na housle. Narozen 25. srpna 1875 v 

Pravčicích. 

18. dubna 1969

zemřel v Brně Jaroslav Vyplel (užíval také 

pseudonym Jaroslav Ponomarev), pedagog, 

spisovatel – prozaik, překladatel. Autor 

knih Až ovečky přejdou, Balada o Dyji, Pís-

ně a meditace, Srdce vstříc, Trojí zastavení, 

V osamění aj. Narozen 2. prosince 1890 v 

Kroměříži.  

19. dubna 1864

se narodil v Kroměříži Jan Beck, sochař 

a kreslíř; syn Antonína Tomáše Becka, otec 

Jana Becka. Studoval na Akademii výtvar-

ných umění ve Vídni, potom vedl rodinnou 

sochařskou dílnu. Pro rotundu Květné za-

hrady vytvořil postavy faunů, podle jeho ná-

vrhů byly realizovány pamětní desky Karla 

Havlíčka Borovského a Františka Ladislava 

Riegra. V Uherském Brodě lze spatřit jeho 

pomník Jana Amose Komenského. Zemřel 

9. dubna 1937 v Kroměříži.    

21. dubna 1969

zemřel v Kroměříži Vladimír Karel Beck, 

pedagog a výtvarník; syn Jana Becka. Učil 

výtvarnou výchovu na kroměřížských ško-

lách, mj. byl členem pedagogického sboru 

učitelského ústavu. Aktivně se podílel na 

činnosti Klubu přátel umění a Sdružení 

výtvarných umělců moravských. Autor kvě-

tinových zátiší, návrhů pamětních desek 

Františka Vácslava Peřinky a Františka Mi-

rovíta Lorence. Narozen 25. července 1897 

v Kroměříži. 

23. dubna 1869

se narodil v Kroměříži Viktor Gusek, knih-

tiskař, majitel tiskárny. Autor práce Stručné 

dějiny knihtiskárny Jindřicha Guska v Kro-

měříži a ostatních kroměřížských a okolních 

knihtiskáren. 

(ala)
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Dětské soubory 

přivítaly jaro

Šestice dětských hanáckých souborů 

z Kroměříže, Chropyně, Hulína, Holešova 

a Vyškova se utkala první jarní den na pře-

hlídce v Domě kultury v Kroměříži o postup 

z oblastního do krajského kola. Celý pro-

gram oganizátoři pojmenovali Vítání jara. 

V Klubu Starý pivovar 

duněly bubny

V kroměřížském Klubu Starý pivovar se 

5. března konalo krajské kolo národní sou-

těže ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Paliček se 

postupně ujalo třiadvacet bubeníků z ce-

lého Zlínského kraje. Soutěž ve hře na bicí 

nástroje se koná každé tři roky a vyhlašuje ji 

ministerstvo školství ve spolupráci se základ-

ními uměleckými školami. Bubeníci byli roz-

děleni do kategorií podle věku a do skupin 

podle nástrojů.

-kam- 

Jazzoví andělé 

na cestách se zastávkou 

v Kroměříži

Příznivci dobré jazzové muziky se opět 

sešli ve své základně v restauraci Oskol 

v neděli 22. února vpodvečer. Program byl 

zvláštní tím, že se v jeho průběhu pokřti-

lo CD s názvem Jazz Angels on the Road. 

Nahrávka vznikla před více než rokem na 

stejném místě a ve stejném složení kapely 

a se zpěvačkou, která stála na scéně i onen 

večer. Hudební nosič vykročil do světa polit 

několika málo kapkami archivní, čtvrtstole-

Vzhledem k tomu, že se ráno jaro ještě 

neprobudilo a teplota se pohybovala kolem 

nuly, pořadatelé zrušili plánovaný průvod 

ulicemi města. 

Odbornou porotu čekal nelehký úkol: 

určit ze šesti soutěžících souborů dva nej-

lepší. Nakonec do krajského kola dětských 

hanáckých souborů, které se uskuteční 

v dubnu v Prostějově, postoupily kroměříž-

ský Rozmarýnek, který pracuje při ZŠ Slo-

van a na soutěži se prezentoval pásmem 

Neseme májíček, a vyškovský Klebetníček 

se zpívanou scénickou legendou o svaté 

Dorotě.           -kam- 

Foto: J. Soporský 

Foto: -kam- 
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tí staré slivovice ze zásob Zdeňka Kryštofa. 

Kmotrou se stala česká jazzová zpěvačka 

Eva Emingerová, která skvěle zazpívala i o 

slavnostním večeru. Kromě jejího brilantní-

ho zpěvu se jazzovému publiku představili 

saxofonista Jan Štolba z Prahy, kytarový 

mág Milan Kašuba a bubeník Víťa Vavrda 

z brněnského orchestru Gustava Broma a 

domácí muzikanti baskytarista „Džon“ Ma-

zák s klavíristou Zdeňkem Kryštofem. 

Originální záznam příjemného večera - 

Jazz Angels on the Road - si zájemci mohou 

koupit v průběhu pravidelných jazzových 

večerů Jazz Clubu Kroměříž v restauraci 

Oskol. Sledujte programovou nabídku.

M. Karásek

Pohádky 

v D-MUSIC Kroměříž

V úterý 3. března odpoledne se představil 

nový divadelní soubor Soukromé základní 

umělecké školy D-MUSIC v Kroměříži. Hrá-

lo pět dětí ve věku 9 - 10 let ze základních 

škol a dětského domova v Kroměříži. V pro-

myšlené režii Edity Nevařilové jsme viděli 

Nové CD „Jazz Angels on the Road“ 

pokřtili v jazzovém klubu archivní slivo-

vicí zpěvačka Eva Emingerová a klavíris-

ta Zdeněk Kryštof.       Foto: -kam- 

Foto: archiv D-MUSIC

čtyři pohádky v živém podání herců a ve hře 

s loutkami: O dvou kominických štětkách, Jak 

si housenka pletla kabátek, Kluci buci kaktu-

sáci a Hastrmaní princeznička. Vystoupení 

zkomplikovala nemoc jedné z hereček. Mladí 

herci se nebáli některé postavy za onemoc-

nělou zaskočit a také vedoucí souboru Edita 

Nevařilová si zahrála. Výtvarná složka před-

stavení - scéna, kostýmy, loutky - byla velmi 

dobře připravená a působivá. Při vystoupe-

ní zazněla i hudba se zpěvem. S loutkami 

se hrálo před paravánem i nad ním. Někdy 

loutky hrály s vodiči, jindy byly rekvizitou. 

K úspěšnosti představení přispělo nadšení 

mladých herců i jejich bezprostřednost. 

Premiérové obecenstvo tleskalo v Domově 

pro seniory U Moravy na Erbenově nábřeží, 

reprízy proběhnou v Domově pro seniory ve 

Vážanech a v mateřských školách. 

Věra Hejhalová
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Sto let od založení Klubu 

českých turistů 

v Kroměříži

Turistika v dnešním pojetí vznikala v čes-

kých zemích až koncem 19. století. Tehdejší 

čeští buditelé a vlastenci viděli v zakládání 

pěší turistiky jednu z možností sloužící čes-

kému národnímu uvědomění. Tak vznikla 

na Moravě v roce 1884 první česká turistická 

organizace „Pohorská jednota Radhošť“.V 

dalších časových etapách vznikaly kromě 

oddílů pěší turistiky také specializované 

oddíly jako oddíl vodácký, cyklistický, lyžař-

ský, které měly za úkol prohlubovat u širších 

vrstev obyvatel vztah ke krásám krajiny a ke 

kulturním památkám. Za tímto účelem vzni-

kl v Praze v roce 1888 první Klub českých 

turistů, jehož předsedou byl český buditel 

Vojtěch Náprstek.

Také v poněmčelé Kroměříži se v této 

době probouzí český společenský život k 

aktivní činnosti, vznikají zde české střední 

školy, zakládají se kulturní spolky a sportov-

ní sdružení jako Bruslařský klub, Sportovní 

klub Haná, Atletické sdružení, YMCA, Skaut 

a Sokol, který nejvíce přispěl v našem měs-

tě k rozvoji turistiky. Byly pořádány výlety 

na Buchlov, Hostýn, Bunč, Helfštýn a do 

nejbližších hor. Zde byl nejaktivnějším pro-

pagátorem turistiky redaktor a vydavatel 

časopisu „Slovanský turista“ Antonín Holz-

bach. K založení samostatného Klubu čes-

kých turistů v Kroměříži došlo až 15. května 

1909 na ustavující schůzi v hotelu Simon, 

kde byl do čela klubu zvolen Václav Klička, 

pokladník spořitelny, a s ním i dalších devět 

členů. Nově založený klub turistiky se záhy 

rozrostl na 58 členů. Aby klub omezil vliv ně-

meckého značení v Chřibech, vyznačili jeho 

členové první turistickou cestu ze Zdounek 

přes Bunč a Buchlov do Uherského Hradiš-

tě. Tyto značky představovaly bílé kotouče 

s červeným středem. Jelikož Chřiby byly v té 

době turisticky neznámé, vyznačili značkaři 

dalších 160 km cest v této oblasti současně 

s orientačními tabulemi, které byly umístě-

ny na nádražích v Kroměříži, Hulíně, Zdoun-

kách, Napajedlích a v Uherském Hradišti. V 

roce 1911 vyšla zásluhou turistů publikace 

„Průvodce města Kroměříže“ s mapou její-

ho okolí. Zásluhou této propagace se zvýšil 

zájem o Chřiby, které se tak staly cílem čet-

ných návštěvníků obdivujících nejen jejich 

přírodu, ale i četné kulturní památky.

Období první světové války

Velký rozmach turistiky byl těžce ochro-

men vypuknutím první světové války. Mno-

ho mladých mužů bylo povoláno do armády 

a činnost různých společenských organizací 

včetně turistů byla značně omezena různý-

mi úředními nařízeními. K opětovnému roz-

voji činnosti dochází až po ukončení války 

v r. 1920, kdy české země byly rozšířeny o 

Slovensko a Podkarpatskou Rus a dochází 

i k přejmenování z Klubu českých turistů 

na Klub československých turistů.Znovu se 

rozvíjí aktivní činnost i v odboru Kroměříž, z 

jehož iniciativy dochází v roce 1923 ke stav-

bě turistické chaty na Bunči, která měla i 

restauraci a ubytovací kapacitu pro 40 osob. 

Prostředky na výstavbu byly získány členský-
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mi úpisy, dary, subvencemi a půjčkami. Cha-

ta byla postavena podle návrhu architekta 

a stavitele F. Skibinského a provedl ji zed-

nický mistr J. Křižan ze Zdounek. Při stavbě 

se úzkostlivě dbalo, aby nebyly poškozené 

krásné vzrostlé buky kolem, které dodnes 

skýtají příjemné posezení a jsou ozdobou 

turistického místa.V této době dochází sou-

časně k obnovení značených turistických 

cest v Chřibech, je vydána turistická mapa a 

zřízeny orientační tabule.V roce 1927 je cha-

ta na Bunči rozšířena přístavbou a vylepše-

no je i vnitřní vybavení, aby se vyhovělo vel-

kému zájmu turistické veřejnosti. V té době 

měl turistický klub v Kroměříži 670 členů.

Pro stále stoupající zájem o turistiku v Kro-

měříži byla zřízena v roce 1929 v budově bý-

valého učitelského ústavu studentská nocle-

hárna pro členy KČST, kde byly poskytovány 

slevy na nocleh a stravu, a byla v provozu až 

do roku 1939.V období 1927 až 1939 členo-

vé klubu obětavě pracovali při propagaci tu-

ristiky, všichni členové dostávali každý měsíc 

tištěný program turistických vycházek se 

zprávami o činnosti klubu.Od roku 1934 byl 

vydáván zdarma nákladem kroměřížského 

klubu 4x ročně časopis „Turistický zpravo-

daj“. Další záslužnou činností klubu turistů 

byla péče o zachování historických památek 

a přírody na Kroměřížsku, jako byl střílecký 

hřbitov, hrad Cimburk, lípová alej na Světlé, 

les Hvězda, oblast Tabarek a hradu Buchlo-

va. KČST také prosadil vhodné železniční a 

autobusové spojení do výchozích míst pro 

pěší turistiku. Z iniciativy kroměřížských 

turistů byl obnoven v roce 1925 klub turis-

tů v Bystřici p/H, který v r. 1930 vybudoval 

turistickou chatu na Tesáku a věnoval se 

turistice v Hostýnských horách. V tomto 

období vznikají i další turistické kluby, a sice 

v Holešově, Morkovicích, Přerově a Lipníku. 

Kluby byly začleněny do Středomoravské 

župy turistů, která měla v r. 1937 celkem 

1686 řádných členů a 260 dorostu. V letech 

1918 až 1938 pracovali ve výboru KČST Kro-

měříž pánové: prof. J. Doležel, A. Pospíšilík, 

prof. F. Huráb, ing. J. Pokorný, J. Přecechtěl, 

J. Forejtek, ing. L. Mesenský, J. Novák, ing. 

J. Smítal, J. Mikulčík, A. Havránek, J. Gaja, V. 

Beck, M. Kott a prof. F. Mrtvý.

Období druhé světové války

Záhy však přichází další pohroma na naši 

zemi, totiž okupace Československé republiky 

německou armádou a 2. světová válka. Do-

chází k odtržení Slovenska, Podkarpatské Rusi 

a pohraničních horských oblastí, kdy turistika 

v okleštěném protektorátu Čechy a Morava 

byla téměř ochromena přísnými německými 

předpisy, které mimo jiné zakazovaly vstup do 

lesa po 13. hodině, přepravu lyží apod. Kon-

cem války v roce 1945 byla německými vojáky 

vypálena turistická chata na Bunči.

Po osvobození naší vlasti spojeneckými 

vojsky v roce 1945 došlo k opětovnému 

oživení činnosti při zakládání turistických 

odborů v obcích.V Kroměříži se této čin-

nosti obětavě chopili pánové J. Přecechtěl, 

R. Vybíral, A. Havránek, ing. Pokorný a ing. 

Znojil. Znovu bylo obnoveno zanedbané a 

poničené turistické značení a vybudována 

velkým úsilím a značným nákladem chata 

na Bunči, díky velké obětavosti a štědrosti 

široké veřejnosti. Utěšený stav však netrval 

příliš dlouho.

Po únoru 1948

Po únoru 1948 byl klub turistů naříze-

ním vyšších orgánů a úřadů začleněn do 

jednotné tělovýchovné organizace Sokol a 

kroměřížští turisté tak ztratili i svoji mate-

riálně-technickou základnu. Turistická cha-

ta na Bunči přešla do majetku n. p. Vzlet a 

později do n. p. Hotely a restaurace. Přesto 

neustala činnost okresní značkařské komise, 

jejímž vedoucím byl Josef Zapletal se svoji 

manželkou. Tito obětaví členové označko-

vali opakovaně každým třetím rokem 56 km 

turistických cest včetně obnovy orientačních 

tabulek.Po reorganizaci tělovýchovy v roce 

1952 vznikly v rámci dobrovolné sportovní 

organizace, DSO, nové oddíly turistiky, a 
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si- ce TJ Slavoj Řempo Kroměříž, TJ Spartak 

Pal-Magneton Kroměříž a TJ Slovan OÚNZ 

a Psychiatrická léčebna Kroměříž. Vrcholově 

byla veškerá tělovýchova včetně turistiky říze-

na Státním výborem pro tělovýchovu a sport 

v Praze. Nejpočetnějším turistickým oddílem 

byl TJ Spartak Pal-Magneton s 50 členy, v je-

hož výboru pracovali pánové K. Kadlčík, B. 

Adamík, D. Němcová, M. Silná a prof. Koneč-

ný. V tomto období byly organizovány četné 

výlety i zájezdy jedno i vícedenní prakticky 

do všech českých, moravských i slovenských 

hor a měst. Zároveň vznikají i další oddíly, 

jako lyžařský, orientačního běhu a horole-

zecký, v nichž aktivně pracují MUDr. Jaroš,          

K. Zapletal, A. Urbanec, L. Mazák a F. Kozák.

V únoru 1956 se sloučily oddíly TJ Slovan a 

TJ Slavoj a při další reorganizaci sjednocené 

tělovýchovy v roce 1958 dosáhl odbor tu-

ristiky samostatného postavení a došlo ke 

spojení oddílů TJ Spartak Pal-Magneton a 

TJ Slavoj v jednu sportovní organizaci s ná-

zvem TJ Slavia. Tím se zvýšil počet členů a 

jejich aktivita.Ve výboru pracovali manželé 

Květoňovi, Jurovi, Vaňharovi, dále L. Mazák, 

F. Kozák, A. Lukáš, ing. Pavlíček, V. Mekyska 

a M. Silná. Zároveň byl založen oddíl mla-

dých turistů. V Kroměříži byly zřízeny dvě 

ubytovny, a to v bývalé Orlovně a ústřední 

sokolovně s celkovou kapacitou 68 lůžek. Ly-

žařský oddíl zřídil přenosný vlek na Trojáku 

a dobře si vedl i orientační oddíl při závo-

dech po celé republice, kde dosahoval velmi 

dobrého umístění. Tento oddíl se stal samo-

statným oddílem orientačního běhu v r.1967 

a měl 40 členů. V sedmdesátých letech oddíl 

turistiky TJ Slavia organizoval náročné turis-

tické akce zejména na Slovensku, při nichž 

velmi obětavě pracoval Bohuš Prokš. Oddíl 

měl v této době 191 řádných členů. Byla vy-

budována stanová základna na Horní Beč-

vě. Ale i přes úspěch a obětavou činnost čle-

nů výboru a cvičitelů dochází k částečnému 

zhoršení v získávání nových členů, zejména 

z řad mládeže.
pokračování příště

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ KROMĚŘÍŽ 

a fa RUDOLF JELÍNEK VIZOVICE

zvou všechny příznivce turistiky

1. května 2009 na HVĚZDICOVÝ POCHOD 

a sraz turistů na Bunči

u příležitosti 100. výročí založení odboru 

KČT Kroměříž a 85. výročí postavení chaty 

na Bunči.

Výchozí místa tras: Zdounky, Morkovice, 

Střílky, Staré Město, Napajedla, Kvasice, 

nebo vycházková okružní trasa Bunč - Ka-

mínka - Brdo - Bunč. Cyklistické trasy podle 

vlastního uvážení a možností.

Zúčastnit pochodu se může kdokoliv, 

zvláště vítané jsou rodiny s dětmi. Na Bunči 

obdrží každý zájemce účastnický list s příle-

žitostným razítkem, v prodeji bude výroční 

turistická známka ke 100. výročí založení od-

boru KČT v Kroměříži a publikace o historii 

kroměřížského odboru.

V průběhu dne na Bunči bohatý kulturní 

program s prohlídkou zrekonstruovaného 

areálu chaty Bunč a občerstvením.
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Dar dárcům - přátelské setkání neziskových organizací s partnery města - společensko-kulturní 

program v sále Domu kultury.                Foto: -kam- 

Foto na zadní straně: Až do 8. května si můžete v galerii kavárny Scéna Domu kultury 

prohlédnout fotografi e Jiřího Čermáka z Kroměříže, které pořídil na svých cestách za 

květinami a historickými památkami. 
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