
  4
Schválené dotace na opravu 

památek v centru města
...čtěte na str. 3

Velikonoční nabídka v Kroměříži
a přehled akcí k výročí Karla Kryla

...čtěte na str. 10

SLOVO
ÚVODEM

2014

Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Studenti architektury představili vize o podobě Kroměříže 

Jak by asi vypadala Kroměříž, 
kdyby se na podobě města 
mohli realizovat studenti archi-
tektury? 
Tato zajímavá myšlenka naby-
la reálných obrysů v polovině 
března v Domě kultury, kde se 
pod patronací starostky Daniely 
Hebnarové a architektky Radmily 
Vraníkové uskutečnila prezentace 
architektonických návrhů stu-
dentů Fakulty architektury VUT 
v Brně nazvaná Kroměříž 21. sto-
letí. Ukázky studentských prací 
byly doplněny komentovaným 
promítáním vizualizací a mnohdy 
přinesly vskutku netradiční pohle-
dy na urbanistická řešení Velkého 
náměstí či objektu Nadsklepí. Jak 
tato akce vznikla, jsme se zepta-
li městské architektky Radmily 
Vraníkové. 

Co vás vedlo k iniciaci spolupráce 
s mladými architekty?
Hlavně potřeba dostat do pod-
vědomí lidí, že tady jde něco 
změnit k lepšímu a také trochu 
vyprovokovat veřejnost k úvahám 
o městě, ve kterém bydlí. No a 
kdo jiný má neotřelé nápady, než 
mladí lidé.

Myslíte si, že předložené projekty 
mohou pomoci k rozvoji města v 
dalších letech?
Kdybych si to nemyslela, tak bych 
se do spolupráce s Fakultou ar-
chitektury nepouštěla. Věřím, že 
zpracované studie budou inspi-
rací pro další stavební úpravy ve 
městě.

Co považujete za největší pří-
nos návrhů mladých studentů 
architektury?
Za největší přínos beru především 
originální nápady. Generace na-
stupujících architektů ještě není 
zdeformována svým okolím. Ne-
bojí se vydat za svými sny a fanta-
ziemi a prostě si jdou svou cestou, 
která je oživující.

Chtěla byste, aby Velké náměstí 
vypadalo jako na předložených 
projektech?

Chtěla bych, aby náměstí sloužilo 
lidem a ne jako parkoviště. Určitě 
bych spoustu nápadů, které se 
objevily ve studentských pracích, 
použila k jeho oživení.

Vidíte reálně některé z prezento-
vaných projektů v prostředí měs-
ta? Proč, který a kdy?
Reálně bych viděla rekonstrukci 
sklepů kina Nadsklepí. Jsou to 
krásné prostory, které by měly 
být využity. Jestli to bude galerie, 
tančírna, či něco jiného, to už je 
otázka provozovatele. Ráda bych 
viděla i úpravu náměstí. Snad se 
alespoň část z předvedené inven-
ce v blízké budoucnosti podaří v 
Kroměříži uplatnit.              (pz, ver)

Vážení a milí čtenáři,
rozšifrování titulku bude 
snadné: Kroměříž Karla 
Kryla. Chci věřit, že toto 
spojení, které bývá někdy
až zbytečně rozporováno, 
získá trvalý význam nejen 
v tomto výročním období. 
Karel Kryl je kroměřížský 
rodák a naše letošní kul-
turní sezóna ponese podti-
tul Rok Karla Kryla. Právě 
v dubnu oslavíme 70 let 
od jeho narození, v létě 
zahájíme provoz Expozice 
Karla Kryla v objektu 
Starého pivovaru. Chystá 
se řada koncertů, besed, 
projekcí filmů a výstav. 
V tomto vydání Zpravo-
daje se můžete s celým 
programem na rok 2014 
seznámit a najít tu nej-
lepší akci pro připomenutí 
si originálního básníka a 
písničkáře. Každé město 
hledá pro kulturní zázemí 
i turistický ruch vazby, na 
které návštěvníci budou 
slyšet. Jsem přesvědčená, 
že jméno a tvorba Kar-
la Kryla stále oslovují 
množství lidí a přibývají i 
ti z mladší generace. Proč 
se tedy k významnému 
rodákovi nepřihlásit a 
nevzdát mu hold? Trvalý 
odkaz na osobnost Karla 
Kryla do Kroměříže zcela 
jednoznačně patří a ladí 
s námi nejen díky krásné 
shodě iniciál.

Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

Foto: J. Soporský

Naše tři velká K
nejen v roce 2014

Výstavu architektonických 
návrhů a vizualizací Kroměříž 21. 
století můžete zdarma navštívit
 do 16. dubna v Domě kultury.
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Od konce února začala dlouho 
plánovaná revitalizace sídliště Slo-
van. Projekt odstartoval výkopo-
vými pracemi ve vnitrobloku mezi 
ulicemi Kollárova, Sokolovská a 
Vrchlického. Po rozebrání stávají-
cích chodníků dojde k postupné 
rekonstrukci ostatních vnitrobloků 
sídliště. Současně s opravami chod-
níků a parkovacích stání dojde také 
k celkové revitalizaci dětských hřišť. 
V celém rozsahu sídliště dojde k 
rekonstrukci mobiliáře (sušáky na 
prádlo a klepače koberců). Stávají-
cí parkové lavičky budou opětov-
ně usazeny na zpevněné plochy 
chodníků. Od prosince 2013 probí-
hají v řešeném území také sadové 
úpravy. Obyvatelé sídliště budou 
vždy včas informováni o tom, na 
které části sídliště budou práce 
probíhat. Termín dokončení stavby 
je stanoven na 30. červen tohoto 
roku. Celkové náklady na realizaci 
projektu činí 18 milionů korun. Z 
toho 15,3 milionu korun tvoří do-
tace z Integrovaného operačního 
programu EU. Dodavatelem sta-
vebních prací je firma HOCHTIEF 
CZ a. s. s celkovou cenou 10,7 mil. 
Kč. Náklady projektu jsou tak nižší 
než se původně předpokládalo. 
Dotace bude vyplacena na základě 
skutečně vynaložených finančních 
prostředků.                                       (pz)

Revitalizace sídliště 
Slovan se rozběhla

Prostory Knihovny Kroměřížska v 
úterý 11. března zaplnily fair tra-
dové výrobky. Studenti Střední 
školy hotelové a služeb Kroměříž 
si tuto akci připravili pro širokou 
veřejnost a chtěli vysvětlit, proč 
podporovat a rozvíjet myšlen-
ku férového obchodu. Do konce 
března byla ve vestibulu knihovny 
k vidění prezentace se základními 
informacemi o hnutí, které pro-
sazuje tržní přístup platby spra-
vedlivých cen za dané produkty. 
Hlavním cílem je chránit práva 
drobných výrobců či pěstitelů, a to 
především v rozvojových zemích. 
Celý den studenti nabízeli kolem-
jdoucím vlastní produkty, které 
připravili z fair tradových surovin. 
Návštěvníci si mohli zakoupit 
čokolády, sušenky, čaje, cukr, kávu 
a další výrobky se značkou FAIR 
TRADE. Z každého výrobku jde 

část ze zisku lidem v zemích třetího 
světa, odkud výrobky a suroviny 
pochází. Studenti nejen prodáva-
li, ale také informovali o této 
problematice a rozdávali propa-
gační materiály, které jim posky-
tlo občanské sdružení NaZemi. 
Všichni příznivci spravedlivého 
obchodu by si neměli nechat ujít 
Férovou snídani, která proběhne 
10. května v Podzámecké zahradě.   
                                                              (ver)

Studenti představili FAIR TRADE

Už od roku 2001se Městská poli-
cie Kroměříž pravidelně zapojuje 
do programů prevence krimina-
lity a díky tomu neustále zlepšu-
je kvalitu poskytovaných služeb. 
Také letos se strážníci hodlají 
pustit do realizace dvou nových 
projektů.  Tím prvním je digita-
lizace městského kamerového 
systému. „Chceme docílit lepších 
kvalitativně funkčních vlastností 
v oblasti přenosu a vyhodnoce-
ní dat. Část stávajícího systému 
pracuje v režimu analogových 
radiofrekvenčních přenosových 
cest a analogového zpracování 

dat. Neustálým narušováním 
poskytovaných služeb v oblasti 
bezdrátových sítí, např. interne-
tu, dochází k neúměrnému za-
hušťování tohoto pásma a tím to 
k častému rušení a znehodnoco-
vání kvality obrazového signálu,“ 
vysvětlil šéf strážníků Libor Ku-
biš. Podle něj digitalizace přijde 
na 426 tisíc korun, ale celých 319 
tisíc pokryje dotace. Druhý pro-
jekt se věnuje vzdělávání strážní-
ků. „Cílem je získat účastníky pro 
naplňování základních metod 
a forem prevence kriminality s 
důrazem na situační prevenci a 

zvládání nestandardních situací. 
Vzdělávání je zaměřeno také na 
předávání profesních zkušeností 
s obtížně zvladatelnými jedinci, 
upevňování nových návyků, od-
povídající způsoby vyjednávání 
a základní dovednosti v práci s 
agresivními a nepřizpůsobivými 
jedinci. Odborným garantem to-
hoto projektu bude odbor pre-
vence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR,“ dodal Libor Kubiš. 
Vzdělávání strážníků přijde na 
80 tisíc korun, ale také v tomto 
případě město využije dotaci ve 
výši 66 tisíc korun.                     (pz)

Strážníci připravují digitalizaci 
kamerového systému 

Nemocniční lékárna 
přijímá elektronické 

recepty
Novinku, která zlepší služby smě-
rem k pacientům a zákazníkům, 
zavedla Kroměřížská nemocnice. 
Zdejší lékárna nyní nově vydává 
i léky předepsané na takzvaný 
elektronický recept. „eRecept je 
lékařem vystavená elektronická 
verze receptu - odeslaná do cent-
rálního úložiště SÚKL. Pacient po-
tom obdrží identifikační kód re-
ceptu, a to buď papírově, formou 
SMS v mobilu nebo emailem. S 
tímto kódem přijde do naší lé-
kárny a my jsme na jeho základě 
schopni dohledat předepsané 
léky v centrálním úložišti SÚKL,“ 
popsala systém elektronických 
receptů lékárnice Iva Úlehlová. 
Je to velkou výhodou hlavně u 
dlouhodobých terapií, kdy odpa-
dá cesta pacienta k lékaři jen pro 
recept.                   Veronika Klímová 

Sportovní komise Rady města 
Kroměříže vyhlašuje 9. ročník an-
kety „Nejúspěšnější mladý spor-
tovec, kolektiv a trenér/cvičitel 
města Kroměříže“ za rok 2013. 
Do hodnocení budou zařazeni 
sportovci ZŠ, SŠ, TJ a SK, ročník 
narození 1995 a mladší, spor-
tovní kolektivy, kde členové jsou 
mladší ročníku 1995, a trenér/ 
cvičitel  působící v ZŠ, TJ a SK. Ve 
všech případech s působností na 
území města Kroměříže. Návrh 
může podat každá ZŠ, SŠ, TJ 
a SK působící na území města 
Kroměříže do 25. dubna 2014. 
Elektronické formuláře jsou 
umístěny na adrese www.sukm.
cz, odkaz Související dokumen-
ty. Více informací získáte na od-
boru školství a sociální péče. (pz)

Nominujte nejlepší 
mladé sportovce

Ve dnech 5. - 9. května se v 
Kroměříži uskuteční zápis dětí 
k předškolnímu vzdělávání v 
mateřských školách zřizova-
ných kroměřížskou radnicí. Při 
této příležitosti mateřské školy 
zvou zájemce k prohlídce svých 
areálů. V rámci dnů otevřených 
dveří budou mít rodiče i jejich 
děti možnost si projít prostory 
školek, vyzkoušet si pomůcky, 
hračky a seznámit se s týmem 
pedagogů. V následující tabulce 
najdete termíny dnů otevřených 
dveří v jednotlivých mateřských 
školách.                                            (pz)

Dny otevřených dveří v kroměřížských MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA           DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Kroměříž, Gorkého 2566  17. 4., 24. 4. / 14.30 – 15.45 

Kroměříž, Kollárova 3945 každý poslední čtvrtek v měsíci

Kroměříž, Mánesova 3880 2. 4. / 9.30 – 16.00 

Kroměříž, Mánesova 3766 29. 4. / 14.30 – 16.00

Kroměříž, Osvoboditelů 60  po dohodě kdykoliv

Kroměříž, Páleníčkova 2851 22. 4., 23. 4. / 14.30 – 16.00 

Kroměříž, Postoupky 78  po dohodě kdykoliv

Kroměříž, Spáčilova 3239 15. 4. / 9.00 – 16.00

Kroměříž, Štítného 3712 den otevřených dveří už měli

Kroměříž, Žižkova 4019 25. 3. / 9.00 - 11.00, 14.00 - 15.30



Ve dnech 23. a 24. dubna se v 
Kroměříži uskuteční již 21. ročník 
semináře, jehož pořadateli jsou 
město Kroměříž, Okresní hos-
podářská komora Kroměříž, 
Národní vzdělávací fond a Státní 
institut odborného vzdělávání 
v Bratislavě. Seminář se bude 
zabývat odborným vzděláváním 
nejen v České republice, ale i na 
Slovensku. Letošní seminář má 
podtitul „Kvalifikace – Vzdělávání 
– Zaměstnanost – Konkuren-
ceschopnost.“ Jeho obsah je 
rozdělen do tří hlavních téma-
tických bloků. Tématem prvního 
bloku je spolupráce škol a zaměst-

navatelů. V něm se bude také 
debatovat o možnostech využití 
prvků tzv. duálního systému 
odborného vzdělávání, který 
se používá hlavně v Německu a 
Rakousku. Druhý tematický blok 
bude zaměřen na přínosy Národ-
ní soustavy kvalifikací, na které se 
u nás již řadu let pracuje a která 
se neustále rozvíjí. Třetí tematický 
blok semináře se bude zabý-
vat celoživotním vzděláváním 
na Slovensku a porovnáváním 
rozvoje odborného vzdělávání 
u nás. Program semináře zahr-
nuje také několik panelových 
diskusí, v nichž vystoupí vý-

znamní představitelé minister-
stev, zaměstnavatelů a dalších in-
stitucí. Tyto panelové diskuse mj. 
umožní poznat stanoviska těchto 
představitelů, porovnat je a také 
seznámit účastníky se záměry 
jejich institucí do budoucna. 
Na vyřčená stanoviska budou 
moci účastníci semináře reago-
vat v dalších diskusích. Poznat-
ky, získané prostřednictvím se- 
mináře, budou moci účastníci 
uplatňovat ve svých institucích a 
využívat je k dalšímu zlepšování 
odborného vzdělávání.    

Ing. Jaromír Coufalik, CSc.
Národní vzdělávací fond

V centru Kroměříže bude pokračovat 
oprava památek 

Centrum města Kroměříže 
se letos opět zvelebí pomocí 
oprav vybraných památkových 
objektů. Zastupitelé koncem 
února schválili rozdělení do-
tací z Programu regenerace 
městské památkové rezervace 
(MPR) konkrétním objektům 
a dofinancování části investic 
z městského rozpočtu dle sta-
novených pravidel. 
Pro rok 2014 byla Kroměříži z pro-
gramu regenerace MPR přiděle-
na částka 720 tisíc korun, která 
bude společně s penězi města 
a vlastníků použita na realizaci 
oprav čtyř vybraných památ-
kových objektů. Tím prvním 
je měšťanský dům č. p. 40 na 
Velkém náměstí ve vlast-
nictví společnosti PMS 
Reality. „Konkrétně se 
jedná o opravu opěrné 
zídky na exponovaném 
místě v sousedství zám-
ku. Opadává omítka 
a zídka hyzdí nejbližší 
okolí zámku,“ uvedla 
Blanka Šimůnková, která 
má na radnici na staros-
ti právě regeneraci MPR 
a rozvoj města. Druhým 

objektem zařazeným do projek-
tu oprav je měšťanský dům č. p. 
110 na Velkém náměstí ve vlast-
nictví firmy Patrius, a. s. „Je to bu-
dova bývalého hotelu Haná, kde 
by mělo dojít k opravě fasády, 
která dlouhodobě nepřispívá k 
pěknému vzhledu městského 
centra,“ poznamenala Blanka 
Šimůnková. Měšťanské domy č. 
p. 114 a bez čísla popisného v 
Prusinovského ulici (Starý pivo-
var a informační centrum) patří 
městu a zde hodlá radnice opra-
vit uliční fasády. Poslední 
památkou zařazenou v letošním 
roce do programu regenerace 
MPR je kostel sv. Jana Křtitele, 
kde je třeba opravit opadávající 

omítky na fasádě, tzv. voluty, 
viditelné z Masarykova náměstí. 
O výběru jednotlivých objektů 
rozhoduje zastupitelstvo, které 
také musí významnou část-
kou přispět z rozpočtu města. 
Poměr investic je přitom v rám-
ci programu jasně stanoven 
podle toho, kdo je vlastníkem 
památkového objektu. „Je-li jím 
radnice, musí se na financování 
oprav podílet nejméně padesáti 
procenty. Stát může poskytnout 
maximálně padesát procent, 
většinou však jeho příspěvek 
bývá nižší,“ prozradila Blanka 
Šimůnková. Pokud je majitelem 
opravované památky soukromá 
osoba, její minimální podíl činí 

čtyřicet procent. Stát 
pak přispívá maximál-
ně padesáti procenty 
a  radnice do oprav 
musí vložit nejméně 
deset procent nákladů.                        
„V případě, že je opravo-
vaný objekt v majetku 
církve, stát může formou 
dotace poskytnout až 70 
procent,“ dodala Blanka 
Šimůnková.                      (pz)
Foto: archiv MěÚ Kroměříž

Toulavé kočky najdou 
domov v útulku

KRÁTCE Z RADNICE

Problém toulavých koček v Křiž-
né ulici, o kterém se v Kroměříži 
již delší dobu hovořilo, již má 
konkrétním řešení. Město jed-
ná o možnosti jejich odchytu a 
umístění do útulku občanské 
společnosti Dobré ruce ve Zlíně. 
Starostka oslovila zástupce útul-
ku s žádostí o písemnou nabídku 
podmínek. Pokud jednání do-
padne dobře, kočky by odchytla 
městská policie, která prošla ško-
lením a má osvědčení veterinární 
správy k odchytu toulavých zví-
řat. Kočky budou vykastrovány a 
předány útulku, případně útulek 
zajistí i kastraci zvířat. V útulku 
se jistě dlouho nezdrží a budou 
umístěny do rodin.                    (pz)

4  2014 AKTUALITY

3

Kroměřížská radnice vyhlašuje pro 
rok 2014 soutěž Kvetoucí Kromě-
říž. Cílem soutěže je najít a ocenit 
květinovou výzdobu v následují-
cích kategoriích: okno (soukromé 
osoby), balkon (soukromé osoby), 
nejkrásnější předzahrádka a za-
hrádka (soukromé osoby), budova 
(komerční subjekty), restaurač-
ní zahrádka. Navrhnout ocenění 
vlastní či cizí květinové výzdoby 
může kdokoli. Podmínkou je míst-
ní příslušnost soutěžící výzdoby 
ke Kroměříži či přidruženým ob-
cím. Návrh na ocenění by měl ob-
sahovat jméno majitele výzdoby, 
jeho kontaktní adresu a telefonní 
kontakt, uvedení soutěžní katego-
rie a adresu výzdoby. Pro usnad-
nění vyhodnocení je možné zaslat 
klasickou či digitální fotografii. 
Vítězové se mohou těšit na ceny, 
které tentokrát budou skutečně 
zajímavé a ponesou se v tema-
tickém duchu soutěže. Své návr-
hy mohou lidé odevzdávat do 
15. září 2014 osobně na poda-
telně kroměřížské radnice, nebo 
na mailové adrese: zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz                (pz,vk)

Zapojte svou 
výzdobu do soutěže 
Kvetoucí Kroměříž 

Celoživotní učení – Kroměříž 2014 

             minimální
KULTURNÍ PAMÁTKA  celkové náklady 2014   přidělená dotace  příspěvek města
      

Dům č. p. 40           150 000 Kč         50.000 Kč             15.000 Kč

Dům č. p. 110           348 000 Kč        451 000 Kč          135 000 Kč

Dům č. p.114            605 000 Kč       203 000 Kč          402 000 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele               48 000 Kč         16 000 Kč               5 000 Kč

CELKEM          2 151 000 Kč       720 000 Kč           557 000 Kč



Varování: pozor na podvodníky, 
jsou i na Kroměřížsku

Především rodiny s dětmi se mo-
hou těšit na celodenní zábavný 
program, který je připraven na so-
botu 19. dubna při příležitosti slav-
nostního otevření Rákosníčkova 
hřiště v Kroměříži. Program odstar-
tuje v 10 hodin na místě samém, 
tedy u nového hřiště v ulici Elišky 
Krásnohorské, kde společnost Lidl 
oficiálně předá městu symbolický 
klíč. V 11 hodin začne vystoupení 
Michala z Kouzelné školky a od 12 
hodin se mohou děti každou celou 
hodinu těšit na divadelní předsta-
vení o Rákosníčkovi. Po celý den 
bude dětem samozřejmě k dispozi-
ci nové hřiště. Kromě toho mohou 
plnit disciplíny, za které budou od-
měněny dárkovou taškou, na mís-
tě bude i stánek s občerstvením. 
Dětské hřiště nabízí dětem velkou 
prolézačku, pískoviště, šikmou 
horolezeckou stěnu, lanovou pře-
kážku, kolotoč a různé druhy hou-
paček. Klidovou zónu doplňuje 
domeček, dostatek laviček a zpev-
něná plocha pro kočárky. (pz, tz)

Dne 11. března 2014 se v Kro-
měříži konala konference s náz-
vem Celostní přístup v péči o 
seniora, kterou pořádala Oblastní 
charita Kroměříž. Účastníky této 
akce byli ti, kteří pečují v poby-
tových službách nebo v domác-
nosti o osoby se zdravotním 
postižením. Hlavními tématy byly 
nefarmakologické přístupy v péči 
o seniory s demencí, s Alzhei-
merovou chorobou a péče o imo-
bilní osoby. Rozsah témat (např. 
validace, kinestetická mobilizace, 
bazální stimulace, reminiscence) a 
především kvalita špičkových lek-
torů vzbudily obrovský zájem u 
pracovníků v sociálních službách 
i u zdravotních sester. Kapacita 
sálu byla zcela zaplněna, celkem 
se konference zúčastnilo 284 
osob. „Velmi si vážíme podpory 
hlavních donorů akce, a to Na-
daci partnerství, která celou akci 
finančně podpořila, městu Kro-
měříž, díky kterému mohla kon-
ference proběhnout v příjemných 
prostorách Kina Nadsklepí a také 
všem, kteří akci podpořili darem či 
příspěvkem, například zdounecká 
pekárna pana inženýra Vávry 
věnovala 35 chlebů.  Jsme vděční 

přiblížení nám nových možno-
stí péče o ty, kteří už nemají sílu, 
ale i přesto si přejí žít důstojným 
způsobem“, sdělila koordinátorka 
akce Mgr. Renata Gabrhelíková. 
Samotnou akci si pochvaloval 
i její moderátor Martin Nedbal: 
„Téma Celostní přístup v péči o se-
niora mi znělo dost obecně, snad 
i proto jsem nečekal nic zvlášt-
ního. Ovšem od první a pak další 
a další přednášky můj zájem rostl 
geometrickou řadou. Po konfe-
renci odcházel „jiný“ Martin Ned-
bal s mnoha novými podněty k 
zamyšlení.“   
Také MUDr. Jarmila Číhalová, rad-
ní města, která byla současně i 
odborným garantem konference, 
vyzvedla několik skutečností: „Je 
skvělé, že konference se vedle 
odborné veřejnosti mohly účast-
nit i osoby, které pečují o seniory 
a osoby se zdravotním postižením 

v domácnosti. Tito lidé jsou často 
překvapeni či zaskočeni změnami 
zdravotního stavu u svých blíz-
kých, neví, jak na ně reagovat a 
nemají příliš mnoho možností vy-
slechnout informace odborníků. 
Přednášející - z České republiky, ze 
Slovenska a z Rakouska - čerpali 
ze své dlouholeté praxe a uváděli 
řadu konkrétních příkladů. Účast-
níci konference se tak dozvěděli 
o nových přístupech v péči o se-
niory, naučili se lepší komunikaci s 
nimi, a vůbec - naučili se reagovat 
jiným způsobem, než jsou běžně 
zvyklí. O tom, že témata účastníky 
zaujala, svědčilo i to, že téměř 
všichni účastníci konference vy-
drželi až do samotného konce v 
pozdních odpoledních hodinách. 
Moc si přeji, aby podobných akcí 
bylo mnohem více, aby kvalita 
poskytovaných služeb byla co 
nejvyšší.“                                             (mk)
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V průběhu posledních dvou 
měsíců obdržela řada občanů, 
zejména seniorů, od firmy EN-
DEMOS DISTRIBUTION ČR, s.r.o., 
Jindřišská 908/12, Praha-Nové 
Město, výzvu k uhrazení dlužné 
částky ve výši 3566 Kč za aktivaci 
klientské členské karty. Součástí 
výzvy je i pohrůžka vymáhání 
dlužné částky advokátní kanceláří 
a následným exekučním řízením. 
Dále je zde uvedena kontaktní 
telefonická linka (95 Kč/min) pro 
dohodnutí splátky. Tuto výzvu 
obdrželi i senioři z Kroměříže, kteří 
se v uplynulém období zúčastnili 
předváděcích akcí konaných v 
Domě kultury Kroměříž, přestože 
si na akci nekoupili žádný výrobek 
či službu. Součástí prezenční listi-
ny, kde senioři uvedli svoje kon-
taktní údaje a potvrdili je svým 
podpisem, bylo pravděpodobně 
skrytě uvedeno ustanovení žádo-
sti o vystavení VIP klientské karty. 
Svým prezenčním podpisem 
tedy senioři nevědomky udělili 
výslovný souhlas k její aktivaci 

za částku 3566 Kč. A zřejmě tak 
podepsali i ustanovení, že zrušení 
karty a odstoupení od jejího 
držení bude zpoplatněno částk-
ou 8000 Kč. Podvedení senioři 
nebyli s touto transakcí předem 
seznámeni. Tento způsob je jed-
noznačně řazen do kategorie 
nekalých obchodních praktik, 
tedy do protizákonného chování 
z pohledu zákona o ochraně 
spotřebitele. V tuto chvíli není 
firma ENDEMOS DISTRIBUTION 
ČR, s.r.o. držitelem žádného živ-
nostenského oprávnění, nesmí 
tedy podnikat. Nabádám proto 
všechny občany, kteří výše uve-
denou výzvu obdrželi, aby poža-
dovanou částku neplatili. Stejně 
tak bude dobré se vyvarovat 
volání na uvedený telefonický 
kontakt vzhledem k výši účast-
nického poplatku. V případě 
obdržení výzvy bude vhodné 
informovat o této skutečnosti 
Českou obchodní inspekci (Tří-
da kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 
Brno, telefon: +420 545 125 939 

nebo Budova SEI,Tř. Tomáše 
Bati, 853/7, Zlín, telefon: +420 
731 553 826), případně podat 
na Policii ČR oznámení o po-
dezření z trestného činu pod-
vodu. Česká obchodní inspekce 
uvítá informace i v případě, že jste 
obdrželi telefonickou či tištěnou 
pozvánku na plánovanou před-
váděcí akci. S velkým důrazem 
si dovoluji naše spoluobčany 
požádat, aby nabídky na „skvělé“ 
předváděcí akce, dárky či nevšed-
ní zážitky ignorovali a neúčast-
nili se jich. Nemáme dostatek 
pravomocí ani účinných právních 
nástrojů poškozeným spolu-
občanům dopomoci k získání 
zpět jejich mnohdy celoživotních 
úspor.  Nešťastné seniorské osudy 
by  měly být ponaučením pro ty, 
kteří ještě podléhají nabídkám 
šmejdů. Neúčast na těchto akcích 
je nejúčinnějším způsobem, jak 
proti tomuto hyenismu bojovat.

RNDr. Bc. Miroslav Ševčík
vedoucí Obecního živnostenského 

úřadu Kroměříž

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

Výjimečná událost pro město Kroměříž 

Rákosníčkovo hřiště 
přijede otevřít Michal 

Nesvadba 

Alkohol za volantem
Začátkem března strážníci řešili 
řidiče vozidla, který byl pod vli-
vem alkoholických nápojů a bez 
řidičského oprávnění. Operátorka 
MKMS zahlédla na Velkém náměstí 
muže, který velmi vrávoravou chů-
zí šel ke svému vozidlu, do kterého 
nasedl a odjel. O situaci informo-
vala motohlídku, která muže chtě-
la zastavit, ten však na pokyn k za-
stavení nereagoval, strážníky objel 
a pokračoval dál v jízdě.  Naštěstí 
si svou další jízdu včas rozmyslel, 
zareagoval na služební vozidlo 
strážníků, které se za ním rozjelo, 
a zastavil.  Osmadvacetiletému 
muži bylo  naměřeno 2,34 promile 
alkoholu, čímž  vzniklo podezře-
ní z trestního činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. Na místo 
byla přivolána hlídka PČR, které 
byla událost předána k dořešení.

POZVÁNKA
PRO DĚTI



Rekordní počet účastníků letos stanulo na startu 31. ročníku Zimního 
branného závodu z Trávníku, který každoročně pořádá zdejší Sbor dob-
rovolných hasičů ve spolupráci s SDH Kroměříž. Příznivé klimatické pod-
mínky přilákaly na start v sobotu 22. února 30 hlídek v mladší a 39 hlí-
dek ve starší kategorii, celkem tedy 207 soutěžících. Úkolem tříčlenných 
družstev bylo co nejrychleji a s co nejmenším počtem trestných bodů 
zdolat tříkilometrovou trať s 7 kontrolami a 20 otázkami rozmístěnými 
v lese. V mladší kategorii zvítězili mladí hasiči ze Zářičí před SDH Trávník 
a SDH Morkovice. Ve starší kategorii vyhrálo družstvo SDH Bílany před 
kolegy z Břestu a Zdounek. Poděkování za dlouholetou spolupráci patří 
ZD Kvasicko a. s., městu Kroměříži a Zlínskému kraji.                                (ep)
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Milé překvapení mají rády nejen 
děti, ale i dospělí. A ti nejstarší, 
senioři, snad ještě raději. Prváč-
ci ze zámoravské školy to vědí, a 
tak překvapení připravili. Milé a 
zábavné. Pro babičky z Domova 
pro seniory na Riegrově náměstí 
v Kroměříži. Kluci i holčičky, spo-
lečně s paní učitelkou a vychova-
telkou, nacvičili pásmo básniček, 
písniček a tanečků. Přednášeli 
a zpívali o jaru, lásce k lidem i k 
životu vůbec. Nakonec poslu-
chačkám rozdali vlastnoručně vy-
robené papírové růžičky. Předali 
je s bezprostředním pohlazením, 
což nádherný zážitek ještě více 
umocnilo. Odpoledne plné do-

jmů, úsměvů i slziček skončilo. 
Krásný pocit ale zůstal. A s ním 
vědomí, že někdy stačí jen málo 
a den je hned mnohem krásnější.                 

Vychovatelky školní družiny
            ZŠ Zámoraví Kroměříž

Děti ze Zámoraví 
recitovaly babičkám

Foto: ZŠ Zámoraví

PODĚKOVÁNÍ
Vážení sponzoři a příznivci Klubu dárců krve Kroměřížska, dovolte 
nám, abychom vám touto cestou poděkovali za vaši přízeň i štědré 
dary, které jste v letošním roce 2014 věnovali do tomboly jubilejního 
X. Plesu KDKK, jenž se uskutečnil 8. února v prostorách Psychiatrické 
nemocnice v Kroměříži. Také díky vám byla účast na plese tak vysoká 
a provázela jej skvělá atmosféra a dobrá nálada. Věříme, že nám zůsta-
nete věrni i do dalších let a budeme v naší skvělé spolupráci pokračo-
vat i nadále. Ještě jednou přijměte naše upřímné poděkování s přáním 
všeho dobrého.                                          Rada Klubu dárců krve Kroměřížska

Mateřské centrum Klubíčko se 
zapojilo do Evropské dobrovolné 
služby. V rámci projektu Mládež v 
akci hostí dvě dobrovolnice. Do-
brovolnicí z Finska je Lida Teno-
lahti a z Francie k nám zavítala 
Lucile Franzinetti. „Je to naše první 
zkušenost, ale hodnotím ji velmi 
kladně. Museli jsme projít ško-
lením, kde jsme získali akreditaci 
jako hostitelská organizace. V další 
fázi jsme museli požádat o za-
hraniční dobrovolníky právě z 
těchto zemí. Projekt je o tom, aby 

dobrovolníci získali nové dove-
dnosti a abychom se vzájemně 
obohatili. Rozhodně to není o tom, 
abychom získali levnou pracovní 
sílu,“ objasnila předsedkyně Klubíč-
ka Marcela Bradová. Velkým příno-
sem jsou dobrovolnice hlavně pro 
Francouzský a Anglický klub, které 
mateřské centrum založilo již před 
dvěma lety. Dobrovolnice u nás 
poprvé pracují s dětmi a tento 
projekt považují za velký přínos. „V 
budoucnosti budu mít jednodušší 
život. Dokázala jsem přežít v zemi 

i bez znalosti jazyka. Rozhodně 
mě to posílilo,“ vysvětlila Lucile. I 
Lida z Finska má podobný názor: 
„Nejenom, že jsem se naučila pra-
covat s dětmi a organizovat různé 
akce, ale také jsem si významně 
zvýšila sebevědomí a samostat-
nost.“ Dobrovolníci mají nárok na 
stravné, kapesné a organizace jim 
platí ubytování. Celý tým v podobě 
mentora a organizátora pracuje 
bez nároku na jakoukoliv finanční 
odměnu. „Ráda bych motivovala 
školy a jiné organizace v Kroměříži, 

či jinde, aby možnost získání do-
brovolníka určitě využili, protože je 
to velkým přínosem pro obě stra-
ny,“ vyzývá Bradová. V budoucnu 
Klubíčko plánuje i akreditaci na 
vysílající organizaci.                      (ver)
                                                

V Klubíčku probíhá dobrovolnictví na obou stranách

Mladí hasiči testovali dovednosti 
v branném závodě 

Foto:  archiv MC Klubíčko

Nová výstava představuje zvířata v městském prostředí
Muzeum Kroměřížska zahájilo 13. března novou výstavu s názvem „Ve 
městě to žije“. Expozice umožňuje nahlédnout do života běžných měst-
ských živočichů. V Muzeu jsou k vidění biotopy center měst, městských 
parků, sídlišť, kanalizací, řek a zahrad. Biotop kanalizace je doplněn do-
kumentací přestavby Úpravny vody v Kroměříži a Čističky odpadních 
vod v Hulíně. Návštěvníci se tak seznámí s populací holubů, vran či 
zhlédnou živé ryby. Součástí jsou velkoplošné fotografie, texty, videa a 
interaktivní prvky. Děti čekají hry, soutěže, doplňovačky, netopýří klec, 
krtinec a živočichové v teráriích. Výstavu můžete navštívit do 8. června 
denně mimo pondělí v časových intervalech 9 - 12 a 13 - 17 h.        (ver)

Víte, jak se přivolává jaro?
Jarní prázdninové dílničky v Muzeum 
Kroměřížska ve dnech 3. a 5. března 
přilákaly řadu školáků, kteří v tvůrčím 
zaujetí proměnili různé materiály na 
zajímavé jarní dekorace. Další kreativní 
aktivitou muzea byla březnová Zvířát-
ková dílna.                                              (ver)

Foto: K. Vernerová

Foto: SDH Trávník

Foto:K. Vernerová
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Hned dvě tradiční soutěže pro 
děti připravila na březen Rada 
amatérské umělecké činnosti 
spolu s DK a obě zaznamenaly 
mimořádný zájem. Ve středu 12. 
března se v  Domě kultury utka-
lo čtyřicet šest zpěváků ve 22. 
ročníku regionálního kola soutěže 
„O hanáckýho kohóta“. Soutěžící 
se představili v pěti kategoriích a 
přednesli dvě písně. „Děti zpívaly 
pouze hanácké písně a objevily se 
tam takové, které já osobně vůbec 
neznám. To je co říci, protože jsem 
myslel, že už jsem vše slyšel a vel-
mi mile mě to překvapilo,“ proz-
radil za RAUČ Josef Olišar. Z každé 
kategorie postoupily tři až čtyři 
děti do krajského kola, které se 
uskuteční 28. dubna v  Prostějo-
vě. O týden později, ve středu 19. 
března, patřilo stejné místo reci-
tační soutěži Svátek poezie, do 
které se letos přihlásilo osmdesát 
osm recitujících z  šestnácti škol. 
„S dětmi se pracuje velmi dobře 

a jsem ráda, že se letos sešlo tolik 
kluků. Chlapce je totiž velmi těžké 
zaujmout něčím jiným než spor-
tem,“ sdělila své pocity Bohumila 
Hýžová z RAUČ. Velkou chválu pěl 
pan Olišar na recitační kolektiv: 
„Recitační kolektiv Gymnázia Kro-
měříž byl vynikající. Měl vynikající 
úroveň a paní profesorka Procház-
ková odvedla skvělou práci.“ Po-
dle něj je škoda, že amatérské 
umění stojí ve stínu toho profe-
sionálního: „Amatérské umění je 
také důležité. Mrzí mě, že některá 
místní média nemají zájem o naši 
činnost a nesnaží se nám pomoci 
v  tom, aby lidé věděli, že vůbec 
existujeme.“  Vedoucí soutěže Ma-
rie Šerá zakončila Svátek poezie 
pozitivněji: „Jsme velmi rádi, že 
se letošního ročníku účastnilo to-
lik soutěžících. Vždyť poezie nás 
neokouzluje jen svou vlastní krá-
sou, ale krása je všude kolem nás 
a poezie nás učí ji vidět i tam, kde 
bychom ji sami neviděli.“          (ver)

Skupina Wohnout zahájila 7. břez-
na v Kroměříži své „unplugged“  
turné a nutno říci, že o známé písně 
v akustických verzích byl velký zá-
jem. Plným divadelním sálem se 
nesly melodie nejznámějších písní, 
jako jsou Svaz českých bohémů, 
Sejkonopí i Polib si dědu. „Naše 
kapela je už osmnáct let zapoje-
na do elektrické zásuvky, ale náš 
basák Zemánek jednou nešikovně 
vykopl síťový kabel a my zjistili, 
že nám to akusticky docela dobře 
zní. Takže v rámci šetření elektrické 
energie jsme se rozhodli vyrazit 

na unplugged tour a tím dopřá-
li zasloužený odpočinek našim 
zesilovačům“ okomentoval zrod 
nápadu zpěvák Honza Homola. 
Populární pop-rocková skupina 
si za dobu své existence vyslouži-
la několik zlatých a platinových 
desek. Tvoří ji bratrská dvojice 
Jana a Matěje Homolových (oba 
kytara a zpěv), baskytarista Jiří 
Zemánek a bubeník Zdeněk Stein-
er. Kapela v turné bez elektriky 
předvádí netradiční show, které 
však nechybí pestrost a energie. 

(ver)

Skupina Wohnout roztančila 
diváky i bez elektriky

Hana Maciuchová zazářila v Kroměříži
Sál Domu kultury ve čtvrtek 13. března patřil divadelnímu představení 
podle románu francouzské spisovatelky Noelle Chateletové s Hanou 
Maciuchovou v hlavní roli. V dramatu Žena Vlčí mák podala vynikající 
výkon v monologu starší dámy, která nečekaně prožije silné citové 
vzplanutí. Diváci mlčky sledovali proměnu hlavní hrdinky ve výbušnou i 
křehkou ženu, která ani v pokročilém věku nezanevřela na lásku. Mono-
drama proslavila především úspěšná divadelní premiéra v pařížském 
Théatre Mouffetard v roce 2007. Na českém jevišti se objevuje v překla-
du a režii Jaromíra Janečka.                                                                        (ver, pz)

Foto: J. Soporský

O Hanáckýho kohóta i Svátek 
poezie byl mimořádný zájem

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

I děti v mateřské škole oslavily masopust
Děti z mateřské školy v Mánesově ulici na sídlišti Oskol v pátek 14. 
března oslavily masopust v podobě scénky. V čele masek byla paní 
starostová, která připraveným písním udávala rytmus. Mezi maskami 
nechyběla bába s nůší na zádech, kominík, nevěsta s ženichem nebo 
třeba smrtka. Důležitou postavou byl medvěd, který patří k nejstar-
ším maskám a jeho historie je mimořádně dlouhá. Na představení se 
přišla podívat i starostka města Daniela Hebnarová, která se sama k 
masopustnímu reji připojila.                                                                      (ver)

Nabídka kulturních akcí na
www.kromeriz.eu

Sledujte i oficiální profily města
Kroměříže na sociálních sítích.

Foto: K. Vernerová
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„V mládí hliněné prasátko, 
v stáří kamenný dům.“
Z historie kroměřížských spořitel-
ních a záloženských spolků

S probouzející se  přírodou po-
zorujeme na polích čím dál častěji 
zemědělce zahajující  různé jarní 
práce. K nákupu nových strojů, 
technologií, ale i sadby potře-
bovali už naši předkové dostatek 
finančních prostředků, které 
jim zajišťovali peněžní ústavy  
vznikající od 60. let 19. století. 
Jednalo se zejména o svépo-
mocné úvěrové spolky či akciové 
společnosti. Spořitelnám před-
cházely různé záloženské spolky 
a družstva, známé také jako kam-
peličky nebo raiffeisenky, ve své 
době velmi oblíbené a rozšířené 
(do konce 19. století jich u nás 
byly tisíce, našli bychom je téměř  
v každé obci) .  Kampeličky vlast-
nili a řídili členové družstva a je-
jich hlavním cílem byla vzájemná 
finanční výpomoc mezi členy. 
Úkolem kampeliček bylo zejmé-
na poskytovat peněžní úvěry 
malovýrobním , řemeslnickým a 
živnostenským vrstvám  a pod-
porovat tak místní podnikatele, 
k nimž se odmítavě stavěly velké 
bankovní ústavy.
Jedním z nejstarších  a ve své 
době  nejúspěšnějších peněžních 
ústavů na Moravě byla kro-
měřížská Občanská záložna 
(1864-1873). Výrazně přispěla k 
zesílení podnikatelské aktivity 
jak v průmyslu, tak v zemědělst-
ví – od 70. let vydala či přijala víc 
jak dva milióny zlatých ročně.  V 
Kroměříži podpořila například  
zřízení rolnického cukrovaru 
či pivovaru. V čele záložny stáli 
JUDr. Jan Kozánek, Ondřej Kubes 
(dočetli jste se o něm v minulém 
čísle), Josef Mnohoslav Šperlín 

a další, všichni hlavní představi-
telé českého národního hnutí ve 
městě.  Jeho podpora vyústila 
k perzekuci záložny německým 
vedením města a vyvolala i její 
zánik. Z dalších záloženských 
spolků jmenujme alespoň něk-
teré: Úvěrní spolek záložna (1873-
1912), Ústřední rolnicko živnos-
tenskou záložnu a spořitelnu 
(1887-1909), Kontribučenskou 
záložnu (1864-1942), Živnos-
tenskou záložnu (1903-1948) či 
Spořitelní a záloženský spolek 
(1903, od roku 1931 Raiffeisen-
ovu záložnu) a další.
Hlavním úkolem spořitelen bylo 
poskytovat co nejširšímu okruhu 
lidí možnost bezpečného uložení 
drobných úspor a ochránit je 
tak před lichváři, kteří půjčovali 
peníze s úrokem až 24 procent.  
Spořitelna města Kroměříže 
(1867-1993) byla založena v roce 
1867 jako druhá nejstarší česká 
spořitelna na Moravě. Úroková sa-
zba byla stano-
vena na pět pro-
cent ze vkladů 
a šest procent z 
půjček. O vznik 
spořitelny se 
v ý z n a m n o u 
měrou zasloužil 
starosta měs-
ta a předseda 
prvního spořitel-
ního výboru 
JUDr. Benjamin 
Demel, mezi 
členy nalezneme 
opět pány 
Kozánka, Kubese 
a další Výkon-
ného úředníka 
měla spořitelna 
do roku 1871 
jen jednoho – 
Huga Brennera. 

On i celá agenda byli umístěni pří-
mo na radnici. Podle stanov z roku 
1873 bylo „zřizovatelem spořitel-
ny  město Kroměříž, ručící za ni 
až do zřízení vlastního rezervního 
fondu vlastním majetkem“. 
V roce 1886 spořitelna zakou-
pila za 24 000 zlatých dům čp. 
45 na Velkém náměstí, kde 
sídlí dodnes. Spořitelna svou 
trvalou prosperitou vytvářela 
značné zisky, z nichž podstat-
nou část investovala do veřejně 
prospěšných staveb – například 
na stavbu městského sirotčince, 
na budovu českého gymnázia 
či zřízení městského vodovo-
du. Následně  od roku 1926 byla 
spořitelna pověřena funkcí po-
bočky Národní banky českoslo-
venské, o rok později byla zřízena 
také její pobočka v Morkovicích 
a v roce 1930 v Hulíně. 

PhDr. Jitka Zezulová,
Mgr. Martina Šlancarová - 

Státní okresní archiv Kroměříž

KROMĚŘÍŽSKÁ HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ IV.
Vážení čtenáři,
v  březnovém čísle zpravodaje 
jsme se vás ptali na jméno zakla-
datele obchodu „U zlatého rýlu“. 
Někteří z vás si spletli zakladatele 
Jana Pippala s  majitelem Ondře-
jem Kubesem, který obchod získal 
sňatkem s Pippalovou dcerou. Těší 
nás váš velký zájem o historii Kro-
měříže a soutěžte s námi i nadále.

Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Jiří Jedlička
Eva Šamánková

Petr Cholasta

Otázka č. 3
Který peněžní ústav na 

Moravě přispěl k zesílení 
podnikatelské aktivity?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 20. 
dubna na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na ad-
resu: Kroměřížský zpravodaj, Vel-
ké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt).
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V červnu letošního roku uplyne 100 let od vypuknutí 1. světové války. Velká válka (1914 - 1918) poznamena-
la život každého občana, měla velký dopad na společnost – odchod mužů na frontu, nedostatek potravin, 
spotřebního zboží, omezení společenského a kulturního života atd. V kroměřížském archivu připravujeme 
výstavu s názvem „… a zvony mlčely - 1. světová válka na Kroměřížsku 1914 – 1918.“ Chceme se 
zaměřit na dopad války na každodenní život obyvatel města Kroměříže a okolí. Velká pozornost bude 
věnována i legionářům. V kroměřížském archivu je uloženo pouze omezené množství fotografií, vzpomínek, 
alb, deníků, různých osobních předmětů a proto se   obracíme na Vás, čtenáře Kroměřížského zpravodaje, s 
prosbou o pomoc. Vámi přinesené fotografie či dokumenty si nafotíme a opět vrátíme. Pokud je vystavíme, 
uvedeme samozřejmě jméno toho, kdo nám uvedený materiál poskytl ( pokud bude souhlasit). Výstava 
se bude konat od června 2014 do května 2015 ve vstupních prostorách Státního okresního archivu 
Kroměříž, Velehradská 4259, a bude přístupna v pondělí a středu v době od 8 do 16.30 hod., v úterý, 
čtvrtek a pátek od 8  do 15 hod. Děkujeme za ochotu a těšíme se na Vaši návštěvu.              
                                                                                                                                                   PhDr. Jitka Zezulová, ředitelka SOkA Kroměříž

Zavzpomínejte na výročí velké války a pomozte archivu s výstavou



1.4., 3.4., 8.4., 15.4., 22.4. 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
STUDENTů KONZERVATOŘE 
P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚ-
ŘÍŽ, kino Nadsklepí, zač. v 19 h
8.4. MICHAL HORÁČEK: MEZI 
NÁMI, Dům kultury, zač. v 19 h
11. 4. DECHOVÁ HUDBA FRAJÁ-
REČKA, Velké náměstí, 16 -18 h
12.4. COUNTRY KAPELA 
ŠTRůDL, Velké náměstí, 10 -12 h
14.4. JARNÍ KONCERT U PŘÍ-
LEŽITOSTI ROKU ČESKÉ HUDBY 
2014, aula SPgŠ Kroměříž, zač. v 19 h
16.4. VITA IN MUSICA, kon-
cert k životnímu jubileu J. Šafaříka. 
Aula SPgŠ Kroměříž, zač. v 19:30 h
17.4. DAN BÁRTA ILLUSTRA-
TOSPHERE, Dům kultury, zač. v 19 h
25.4. SUPEREGO KID + KA-
ROKH + FREDDY THE DYKE (CZ/
NOR), Starý pivovar, zač. ve 20 h
27.4. JAZZ SALON KROMĚŘÍŽ, 
Steel Jazz Kroměříž a hosté
29.4. ASSAF KEHATI TRIO (IL/
USA), Starý pivovar, zač. ve 20 h

DĚTEM
12.4. KOUZELNÁ ŠKOLKA S 
MAJDOU A FRANTIŠKEM, Dům 
kultury, zač. v 15 h

DIVADLO
3.4. MORAVSKÉ PAŠIJE – 
Divadlo Víti Marčíka, cyklus 
B - divadelní předplatné, Dům 
kultury, zač. v 19 h
22.4. KRÁLOVA ŘEČ – Di-
vadlo pod Palmovkou, cyklus 
A – divadelní předplatné. Dům 
kultury, zač. v 18 h
25.4. ZEMĚ LHOSTEJNOST – 
Švandovo divadlo Praha, cyklus 
B – divadelní předplatné, Dům 
kultury, zač. v 19 h
28.4. DEŠTIVÉ DNY – UNGELT 
PRAHA, divadelní představení s 
Richardem Krajčem, Dům kultu-
ry, zač. v 19 h

ZÁBAVA
31.3. – 16.4. VELIKONOČNÍ 
PROGRAM PRO ŠKOLY, Muze-
um Kroměřížska
1.4. TURNAJ V BASKETBALE 
MLADŠÍHO ŽACTVA, ZŠ Zachar
3.4. VYNÁŠENÍ MORÉNY, sraz 
v 9:30 h u České pošty - ul. Spáčilova
4.4. SHOWDANCE ANEB 
KROMĚŘÍŽSKÉ HVĚZDY TANČÍ, 
Dům kultury, zač. v 17 h a ve 20 h
5.4. ZÁVOD V ORIENTAČNÍM 
BĚHU NA KRÁTKÉ TRATI, Klub 
orientačního běhu SMĚR
7.4. VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO 
VEŘEJNOST, lekce kreslení a 
malování, SPgŠ Kroměříž, 17 h

9.4. GASTRO MÁNES, 8. roč-
ník soutěže dvoučlenných druž-
stev žáků se spec. vzdělávacími 
potřebami, SŠ hotelová a služeb
11.4. BOLESTNÝ PÁTEK, tra-
diční pouť s arcibiskupem Janem 
Graubnerem ke cti Panny Marie 
Bolestné, kostel sv. Mořice
11.-12.4. XIII. KRAJSKÁ  SOU-
TĚŽ NFT KROMĚŘÍŽ, Český vi-
deosalon 2014 - neprofes. filmová 
tvorba, Dům kultury, zač. v 17 h
12.4. VELIKONOČNÍ TVůR-
ČÍ DÍLNA PRO MALÉ I VELKÉ, 
Muzeum Kroměřížska
12.4. VELIKONOČNÍ DÍLNA, 
SVČ Šipka
12.4. ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ-
HO VÝCVIKU JEZDCE, areál na 
Pionýrské louce
12.4. AGILITY CUP MĚSTA 
KROMĚŘÍŽE 2014 a I. MISTROV-
STVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PYRE-
NEJSKÝCH OVČÁKů, sportovní 
areál na Pionýrské louce
15.-18.4. TURNAJ OKRSEK 
MC DONALD´S CUP, turnaj v 
mini fotbale 4. - 5. tříd ZŠ, ZŠ Oskol
17.4. VÝTVARNÝ ATELIÉR 
PRO VEŘEJNOST, lekce kreslení 
a malování, SPgŠ Kroměříž, 17 h
19.4. TANEČNÍ SOUTĚŽ O CE-
NU STAROSTKY MĚSTA KROMĚ-
ŘÍŽE, Dům kultury, zač. v 8:30 h
20.4. OTEVŘENÍ TENISOVÉ 
SEZÓNY NA BAJDĚ, TC Bajda
24.4. KRAJSKÝ TURNAJ V 
MINIFOTBALE ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL, fotbalové hřiště HS Kroměříž
26.-27.4. 1. LIGA DOROSTU 
V ŠACHU, soutěž šestičlenných 
dorosteneckých týmů, Penzion 
Bezměrovský dvůr
30.4. SLET ČARODĚJNIC, 
Bezručův park

PŘEDNÁŠKY
22.4. VEČER ŠVABINSKÉHO 
KRUHU, sběratel M. Karásek - no-
viny z celého světa a jejich grafic-
ká podoba, Muzeum Kroměřížska

VELETRHY
11.-12.4 POUTNÍ VELETRH, 
poutní slavnost Panny Marie Bo-
lestné v chrámu sv. Mořice,  mi-
niveletrh poutních míst v Muzeu 
Kroměřížska, speciální prohlídky a 
akce pro návštěvníky Arcibiskup-
ského zámku, poutní jarmark lido-
vých řemesel na Velkém náměstí

JARMARKY
11.4. VELIKONOČNÍ 
JARMARK, Velké náměstí
14.4. VELIKONOČNÍ JAR-
MARK A BESÍDKA, ZŠ Zachar

VÝSTAVY 
Z POKLADů ARCHIVU MĚSTA 

KROMĚŘÍŽE, Státní archiv Kro-
měříž, do června 2014
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABIN-
SKÉHO, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice
PŘÍRODA A ČLOVĚK - fauna, 
flóra a archeologické nálezy z 
regionu, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice.
HISTORIE UKRYTÁ POD 
DLAŽBOU MĚSTA - o Kroměříži 
od jejího vzniku do raného no-
vověku, sklepní prostory Muzea 
Kroměřížska, stálá expozice
11.2. - 8.4. ŘÍŠE LOUTEK - 
výstava k 45. výročí založení 
kroměřížského loutkového 
divadla, Muzeum Kroměřížska
12.3. - 11.5.2014 JIŘÍ WIE-
SNER, výstava - Radniční sklípek
13.3. - 8.6. VE MĚSTĚ TO ŽIJE, 
výstava o rostlinách a živočiších v 
Kroměříži, Muzeum Kroměřížska
18.3. – 16.4. KROMĚŘÍŽ 21. 
STOLETÍ, výstava studentů archi-
tektury ve foyeru Domu kultury 
27.3. - 4.5. DOKUMENTAČNÍ 
VÝSTAVA K 15. VÝROČÍ TRVÁNÍ 
SPVUK o.s., Muzeum Kroměřížska
3.4. - 29.5. AQUILIA – KŘIŽO-
VATKA ŘÍMSKÉ ŘÍŠE, vernisáž v 
18 h, Dům kultury
10. -12.4. HRY – INTERAKTIV-
NÍ VÝSTAVA, Dům kultury, igráč-
kova herna, stavebnice. logické 
skládačky, origami workshopy.
Vstupné: děti 30 Kč / dospělí 
40 Kč, Otevírací doba: čtvrtek a 
pátek 9-18 h, sobota 9-18 h
12. -13.4. FLORIA – MYSLI-
VOST 2014, 1. ročník celostátní 
prodejní výstavy myslivosti, 
rybářství a včelařství
14.4. -11.5. HOSTINATO RI-
GORE, ve spolupráci s Galerií 
Dorka Domažlice, Galerie Orlovna
24.4. - 25.5. VLADIMÍR 
FRANZ – VÝSTAVA NOVÁ 
TVORBA, Muzeum Kroměřížska

KINO NADSKLEPÍ
2.4. 2001: VESMÍRNÁ ODY-
SSEA, zač. v 16 h
2.4. 2001: VESMÍRNÁ ODY-
SSEA, zač. ve 20 h
4.4. ZVONILKA A PIRÁTI, zač. 
v 17:30 h
4.4. VAMPÝRSKÁ AKADEMIE, 
zač. ve 20 h
5.4. ZVONILKA A PIRÁTI, zač. 
ve 14:30 h
5.4. NEED FOR SPEED, zač. v 
17:30 h
5.4. ONA, zač. ve 20 h
6.4. ZVONILKA A PIRÁTI, zač. 
ve 14:30 h
6.4. ONA, zač. v 17:30 h
6.4. 300: VZESTUP ŘÍŠE, zač. 
ve 20 h
7.4. KRÁSKA A ZVÍŘE, zač. v 

17:30 h
7.4. TRABANTEM AŽ NA 
KONEC SVĚTA, zač. ve 20 h
9.4. PODZIMNÍ SONÁTA, zač. 
v 16 h
9.4. WALESA: ČLOVĚK NADĚ-
JE, zač. ve 20 h
10.4. CAPTAIN AMERICA: NÁ-
VRAT PRVNÍHO AVENGERA, zač. 
ve 20 h
11.4. POJEDEME K MOŘI, zač. 
v 17:30 h
11.4. POJEDEME K MOŘI, zač. 
ve 20 h
12.4. POJEDEME K MOŘI, zač. 
v 17:30 h
12.4. CAPTAIN AMERICA: NÁ-
VRAT PRVNÍHO AVENGERA, zač. 
ve 20 h
13.4. CAPTAIN AMERICA: NÁ-
VRAT PRVNÍHO AVENGERA, zač. 
v 17:30 h
13.4. POJEDEME K MOŘI, zač. 
ve 20 h
14.4. POJEDEME K MOŘI, zač. 
v 17:30 h
14.4. AŤ ŽIJE SVOBODA!, zač. 
ve 20 h
16.4. POSLEDNÍ POKUŠENÍ 
KRISTA, zač. v 16 h
16.4. CAPTAIN AMERICA: NÁ-
VRAT PRVNÍHO AVENGERA, zač. 
ve 20 h
17.4. TRANSCENDENCE, zač. 
ve 20 h
18.4. RIO 2, zač. v 17:30 h
18.4. NEKONEČNÁ LÁSKA, 
zač. ve 20 h
19.4. RIO 2, zač. ve 14:30 h
19.4. NEKONEČNÁ LÁSKA, 
zač. v 17:30 h
19.4. TRANSCENDENCE, zač. 
ve 20 h
20.4. RIO 2, zač. ve 14:30 h
20.4. TRANSCENDENCE, zač. 
v 17:30 h
20.4. POSLEDNÍ VRCHOL, zač. 
ve 20 h
23.4. PAT GARRETT A BILLY 
KID, zač. v 16 h
23.4. VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY, 
zač. ve 20 h
24.4. LÁSKA, SOUDRUHU!, 
zač. ve 20 h
25.4. VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY, 
zač. v 17:30 h
25.4. WALESA: ČLOVĚK NA-
DĚJE, zač. ve 20 h
26.4. LÁSKA, SOUDRUHU!, 
zač. v 17:30 h
26.4. JUSTIN BIEBER´S BELIE-
VE, zač. ve 20 h
27.4. BELLA A SEBASTIÁN, 
zač. ve 14:30 h
27.4. JAN PAVEL II.: HLEDAL 
JSEM VÁS, zač. v 17:30 h
27.4. VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY, 
zač. ve 20 h
28.4. JUSTIN BIEBER´S BELIE-
VE, zač. v 17:30 h

KONCERTY

DIVADLO

PRO DĚTI

ZÁBAVA

PŘEDNÁŠKY

VÝSTAVY

KINO NADSKLEPÍ
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28.4. LIV & INGMAR, zač. ve 
20 h
30.4. TAXIKÁŘ, zač. v 16 h
30.4. LÁSKA, SOUDRUHU!, 
zač. ve 20 h

Slavíme: 110 LET OD ZALOŽENÍ 
VEŘEJNÉ ČÍTÁRNY A 40 LET OD 
ZALOŽENÍ STUDOVNY

14.- 30.4. VÝSTAVA K VÝROČÍ 
KARLA KRYLA
14.- 30.4. KOŘENY ŽIVOTA – 
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKů ZŠ A MŠ 
SPECIÁLNÍ KROMĚŘÍŽ 
1.-11.4. TOULKY KRAJINOU A 
DALŠÍ KRAJINY VALAŠSKA, po-
řádá ZO60/03 Planorbis Kroměříž 
a SmRS ČSOP Valašské Meziříčí
2. 4. MEZINÁRODNÍ DEN DĚT-
SKÉ KNIHY, zábavné aktivity, Od-
dělení pro děti a mládež, zač. ve 12 h
2.4. HUDEBNÍ AKADEMIE 
– FRITZ WUNDERLICH, operní 
recitál německého tenoristy, zač. 
v 16.30 h. Vstup zdarma.
3.4. BESEDA S RADIMEM 
VRLOU O VÝSLEDCÍCH 
PRůZKUMů HRADů ZLÍNSKÉ-
HO KRAJE (Kroměříž, Buchlov a 
další), zač. v 16:30 h. Vstup zdarma.
4.4. VEČER S ANDERSENEM, 
zábavné aktivity na podporu 
čtenářství, zač. v 18:30 h
10.4. SETKÁNÍ S MC KLUBÍČ-
KO, téma: francouzské pohádky
10.4. KLUB AUTORů, setkání 
autorů a začínajících spisovatelů, 

konfer. sál knihovny, zač. v 16 h 
11.4. VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ 
SOUTĚŽE ANDĚL PRO KARLA 
KRYLA, Odd. pro děti a mládež
14.4. KOŘENY ŽIVOTA, verni-
sáž spojená s prodejní výstavou ZŠ 
a MŠ speciální Kroměříž, zač. v 9 h
15.4. ŽIVOT V EVROPĚ ANEB 
10 LET OD VSTUPU ČR DO EU, 
beseda s publicistkou a sociolož-
kou Jiřinou Šiklovou, zač. v 16 h. 
Vstup zdarma.
15.-17.4. NEJEN VELIKONOČ-
NÍ JARMARK, prodej výrobků 
Sociální rehabilitace Zahrada 
Kroměříž. 
16.4. NA KOLE ZA KRÁSAMI 
ČECH, MORAVY A SLEZSKA, vy-
právění M. Leschingera o krásách 
naší krajiny a historických pamá-
tek i o lidských osudech. Vstup 
zdarma.
22.4. BÁSNÍK KAREL KRYL – 
PÁSMO ZPĚVů A POEZIE, odd. 
pro dospělé - Krylův koutek
22.4. MEZINÁRODNÍ DEN 
PROTI HLUKU, zábavné aktivity  v 
odd. pro děti a mládež, zač. ve 12 h
24.4. AKADEMIE 3. VĚKU – 
CHYŘIBY ZÁHADNÉ A MYTICKÉ, 
přednáší PaedDr. J. Jilík, zač. v 15 h
30.4. NA PLÁTNECH A DES-
KÁCH, Mistrovská díla kroměřížské 
obrazárny. Z cyklu Když múzy ne-
mlčely, přednáší M. Kindl a M. Miláč-
ková,  zač. v 16:30 h. Vstupné 30,- Kč.
30.4. ČARODĚJNICKÁ KNIHO-
VNA, akce pro děti, zábava, kvízy, 
zač. ve 12 h

KČT
2.4. PŘÍBRAM A OKOLÍ I. 
ČÁST, foto Dr. Voňka
 9.4. PŘÍBRAM A OKOLÍ II. 
ČÁST, foto Dr. Voňka
16.4. ARGENTINA + BRAZÍLIE, 
foto p. Plachá
23.4. PODKRKONOŠÍ, foto p. 
Pospíšil
30.4. KRAJEM VÍNA, foto Dr. 
Voňka

MC KLUBÍČKO
26.4. ŠŤASTNÝ ŽIVOT BEZ 
ÚRAZů, akce pro rodiny zaměřena 
na bezpečnost, Hanácké náměstí

ZUŠ
1.4. ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT, sál ZUŠ
2.4. ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT, sál ZUŠ
8.4. ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT, sál ZUŠ
10.4 ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT, sál ZUŠ
16.4. ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT, sál ZUŠ
29.4. BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO ADÉLKU SMUTKOVOU
30.4. ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT, sál ZUŠ

STUDIO KAMARÁD
6.1. - 28.6. VELKÁ STUDIOVÁ 
HRA „KAMA“
12.4. MY JSME MALÍ KUCHTÍ-
CI!, od 9 do 11 h

16.4. NOC U KAMARÁDA, od 
18 h
17.4. HURÁ ZA ZVÍŘÁTKY!, 
výlet do Polkovic, od 9 do 14 h 
18.4. JARNÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČ-
KA, od 9:30 do 11 h
25.-26.4. DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

STARÁ MASNA
4.4. JOE CARNATION BAND – 
undergroundová legenda, zač. 
ve 20:30 h
5.4.GWYN ASHTON TRIO 
– AUS/CZ, ROBIE WILLIAMS 
REVIVAL BRNO, zač. v 19 h
11.4. KINGBEE & DALE 
WILLIAMS (J. Bonnamassa, G. More, 
Police, T. Lizzy), zač. ve 20:30 h
12.4. BOŽSKÁ KOMEDIE 
TOUR, INSANIA, JOLLY JOKERS, 
LH7, zač. ve 20 h
18.4. NEUTRAL & ANDRAGA-
NA – POWER SPEED,  zač. ve 20 h
19.4. ABRAXAS – S. JANDA, 
M. IMRICH, zač. ve 20:30 h
20.4. VELIKONOČNÍ VÝ-
PRASK, VELKÁ MORAVA & DES-
TILATE 52%, zač. ve 20:30 h
25.4. SHES GUYS – HARDCO-
RE ZLÍN, zač. ve 20:30 h
26.4 CIMRMANOVO TORZO-
Jethro Tull revival, zač. ve 20:30 h
30.4. ČARODĚJNÍ HEAVY 
ROCK, DORO & WARLOCK 
REVIVAL, RELAX ROCK – KŘEST 
NOVÉHO CD, zač. ve 20:30 h

KNIHOVNA
KROMĚŘÍŽSKA
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KČT

MC KLUBÍČKO

STARÁ MASNA

STUDIO KAMARÁD

ZUŠ

Sandra Brown: 
SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ
Strhující thriller začíná děsivým 
okamžikem, kdy čtyřletá dcerka 
mladé vdovy objeví na zahradě 
ležícího muže. Z něho se vyklube 
obviněný ze zabití sedmi lidí. Je 
nebezpečný, zoufalý a ozbrojený. 
Mladá vdova zjišťuje, že nemůže 
věřit ani lidem, které zná celý ži-
vot. Oba utíkají před neznámou 
hrozbou a společně se pokoušejí 
rozplést síť zločineckých machi-
nací.

Jamie Oliver: 
15 MINUT V KUCHYNI
Skvělá, zdravá a bleskově hotová 
jídla. Je to zdaleka ta nejpromyš-
lenější a nejzajímavější kuchařka 
pro každý den. Rychle připravené 
chutné a výživné jídlo na každý 
den.
                                 www.knihkm.cz

KNIŽNÍ NOVINKY

KALENDÁRIUM AKCÍ

POUTNÍ SLAVNOST 
PANNY MARIE BOLESTNÉ 
Pátek 11. 4. / Chrám sv. Mořice
Mše svaté:  6:30 / 8:00 / 11:00 h
9:30 h – pontifikální mše svatá, 
hlavní celebrant Mons. Jan Graub-
ner, arcibiskup olomoucký
13:00 h – křížová cesta a svátostné 
požehnání

IV. MINIVELETRH POUTNÍCH 
MÍST
Pátek 11. 4. a sobota 12. 4.
od 10 do 17 hodin
Muzeum Kroměřížska
Během obou dnů bude probíhat 
4. ročník prezentace českých i za- 
hraničních poutních míst zahr-
nující zveřejnění programů poutí 
pro rok 2014, doprovodné akce, 
videoprojekce, ukázky vydaných 
materiálů, knih, suvenýrů a před-

stavení služeb pro poutníky a turi-
isty v dané lokalitě. Vstup zdarma.

Odborný seminář 
„POUŤ PO ZELENÉ“ 
Pátek 11. 4. / od 15 do 17 hodin
Muzeum Kroměřížska
Informace o vztahu poutních 
míst a přírody, podněty z oblas-
ti kulturní turistiky a poutnictví. 
Pro účastníky a návštěvníky mini-
veletrhu poutních míst a registro-
vané účastníky.

Vstupné do Arcibiskupského 
zámku a Květné zahrady 
za polovinu
Pátek 11. 4. až neděle 13. 4. 
Pro poutníky a návštěvníky Pout-
ních dnů bude poskytnuta 50% 
sleva na sloučenou trasu VIA 
UNESCO (zahrnuje historické in-
teriéry zámku, věž a Květnou 

zahradu). Při zakoupení vstupen-
ky se prokážou obrázkem Panny 
Marie, který získají v kostele sv. 
Mořice.

POUTNÍ JARMARK LIDOVÝCH 
ŘEMESEL
Pátek 11. 4. / od 8 do 18 hodin
a sobota 12. 4. / od 8 do 17hodin 
Velké náměstí
Tradiční jarmark bude doplněn 
kulturním programem:
11. 4. / 15 - 17 h
Dechová hudba Frajárečka
12. 4. / 10 - 12 h 
County kapela Štrůdl
Po oba dva dny atrakce pro děti. 

PROGRAM AKCE

Změna proramu vyhrazena. 
Sledujte aktuálně www.kromeriz.eu
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ROK KARLA KRYLA 
            V KROMĚŘÍŽI2014
12. dubna / sobota  
70. VÝROČÍ NAROZENÍ slAVNéhO kROměřÍžskéhO ROdákA
16.00  Odhalení pamětní desky na rodném domě, Březinova 9 
18.00  V týhle zemi BlBě sE mI dEJChá – koncert k 70. výročí K. K. na Starém pivovaru  
V. Merta, D. Voňková, V. Třešňák, Hustej Wimpy, M. Kuželka a hosté

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktualizované 
informace k jednotlivým akcím na:

14. – 30. dubna  
KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA
kAREl kRYl – výstava jeho knih 
a hudebních nosičů

kRYlOGIE I.  
fEstIVAl VěNOVANÝ kARlu kRYlOVI

22. dubna / úterý / 16.00 
KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA
BásNÍk kAREl kRYl – pásmo Krylovy 
poezie

23. dubna / středa / 19.00  
MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA
kAREl kRYl: kdO JsEm? (ČR 1993) 
– dokumentární film o K.K., projekce se 
osobně zúčastní režisér Dušan Rapoš

24. dubna / čtvrtek / 17.00  
DŮM KULTURY 
Jiří Černý: karel kryl bez mýtů 
a legend – poslechový program

24. dubna – 29. května 
DŮM KULTURY  
kAREl kRYl – mŮJ žIVOt (1944 - 1994), 
výstava velkoplošných panelů ze života 
Karla Kryla 
Vernisáž 24. dubna / čtvrtek / 19.00

24. dubna / čtvrtek / 19.30 
DŮM KULTURY 
sYmfONICká sAlOmE  – hudební projekt 
uskupení ARPEGGIO s filharmonií Konzer-
vatoře Praha a hostem Hanou Ulrychovou 
nabídne písně Karla Kryla v neobvyklé 
symfonické podobě

25. dubna / pátek / 19.00  
DŮM KULTURY
ZEmě lhOstEJNOst – Švandovo 
divadlo Praha, představení inspirováno 
porevolučními eseji Karla Kryla, divadelní 
předplatné

OtEVřENÍ ExPOZICE kARlA kRYlA 
NA stARém PIVOVARu V PRŮBěhu 
lEtNÍCh PRáZdNIN 2014 

kRYlOGIE II.
stOPtImE – festival zpívajících 
básníků věnovaný k. k.

2. srpna / sobota / 16 - 22  
STARÝ PIVOVAR nádvoří
kAREl kRYl – Wroclaw 1989 
Velký vzpomínkový koncert českých 
písničkářů na počest Karla Kryla a jeho 
prvního vystoupení za železnou oponou – 
J. Nohavica, P. Rímský, P. Dobeš, V. Merta,  
Missa, Raven, J. Kryl...  a další – uvádí 
Mirek Kovářík

11. – 28. září / MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA
tiskařská rodina krylů a kroměříž
Výstava o historii tiskařské firmy Krylů 
i s ukázkami její produkce, s důrazem na 
bibliofilské tisky
Přednáška a vernisáž 11. září / čtvrtek 
17.00

17. listopadu / VELKÉ NÁMĚSTÍ
ukončení krylova roku – zpívání 
písní Karla Kryla u příležitosti 25. výročí 
od Sametové revoluce

PRO dětI:

11. dubna - 12. června   
„Anděl pro kryla“ - výtvarná soutěž pro 
děti od 10 do 15 let, více informací na
 www.knihkm.cz

www.kromeriz.eu
www.dk-kromeriz.cz
www.knihkm.cz
www.muzeum-km.cz



Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat k Vítání 
Vašeho dítěte do života. Obřad se 
koná vždy v sobotu v obřadní síni 
Městského úřadu v Kroměříži.
Je možné domluvit se na 
individuálním termínu jen pro 
jednu rodinu nebo na vítání pro 

tři rodiny. Vítání je určeno pro děti 
s trvalým pobytem v Kroměříži. 

Bližší informace Vám sdělí 
matrikářky na tel. 573 321 181 
(případně 573 321 180-2). 

Těšíme se na Vás a Vaše miminko. 
Město Kroměříž

Slavnostní vítání malých občánků
na kroměřížské radnici

Nejbližší volné 
termíny vítání 

občánků na 
kroměřížské radnici:

12. 4. 
19. 4.
26. 4.
   3. 5. 
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INfORmACE E.ON O PřERuŠENÍ dOdáVkY El. PROudu 
7. 4. od 7:30 do 15:30 h, Kroměříž / Žerotínova 2907/67, 2910/57, 2911, 2912/53, 2913/55, 2914/63, 
2917/47, 2918, 2981, 2920/59, 2921, 2922/41, 2923/51, 2928/39, 2946/37, 2949/27, 2952/45, 2958, 
2960/35, 2974/29, 2919/61
10. 4. od 7:30 do 15:30, Kroměříž / Květná 2930/1, 2993/3, 3012/7, 3021/5, 3022/2, Víta Nejedlého 
2967, 2968, 2969/5, 2970/7, 2971, 2972/11, 2973, 2976, 2977/25, 2986/15, 3002/17, 3003/19, 3007, 
3008/21, 3083, 3100, 3116/6, 3117/8, 3156, 3119/12, 3120/4, 3118/10
14. 4. od 9:00 do 16:00, Kroměříž / Dolnozahradská 2395, Skopalíkova 1684, 1842/49, 2354/2345, 
2354/2354, 2354/47, 2600/2600, 2600/47
14.4. od 7:30 do 15:30. Kroměříž / Pod Barbořinou 5005, Žerotínova 2915/3, 2916/1, 2944/15, 2947, 
2950/11, 2951, 2961/9, 2982, 2983/17, 2984, 2988/7, 2991/25, 2999
16.4. od 9:00 do 13:30, Kroměříž / Kostnická 486/6, Nerudova 2552/21, 2816/16, 2822/15, 2823/17, 
2831/11, 2832, 2832/19, 2835, 2837/10, 2843/18, 2862/6, 2863, 3208/22, 477/477, 478/478, 479/23, 
481/20, 481/481
17.4. od 7:30 do 15:30, Kroměříž/ Josefa Obadala 3387/44, 3388, 3389/40, 3390/38, 3391/36, 
3395/26, 3396/28, 3397/30, 3398, 3399/34
Informace o přerušení dodávky el. Energie ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailo-
vé podobě nebo prostřednictvím sms přímo u společnosti E.On v rámci služby Energie 24, 
nebo prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg 

Sňatky - březen 2014
Marcela Sokoliová, Kroměříž  
Petr Kišner, Kroměříž

Adam Kahaja Anna Kahajová

Lukáš Nevrlý Nela Hlaváčková

Sofie Schindlerová

Petr Droščák Roman Daněk

Sofie Vybíralová Veronika Čablová

Sofie Skácelová

František Straka Karolína Habrová

S Říší loutek bylo dětem v muzeu krásně
Chtěla bych touto cestou poděkovat organizátorům výstavy o našem 
kroměřížském loutkářství a jeho historii. Paní Mgr. Nováková nás uved-
la do světa loutek. Děti byly nadšené výrobou maňásků z připraveného 
materiálu, mohly dokonale využít vlastní fantazii a tvořivost. Na závěr si 
každý svého maňáska pojmenoval a v improvizovaném divadélku a za 
oponou si také  zkusil malé vystoupení. Pokud jste v muzeu ještě nebyli, 
neváhejte, nebudete litovat.    Stanislava Jančová, ředitelka MŠ Kollárova

Počátkem roku 2014 vyšlo 3. číslo 
odborného vědeckého časopisu 
Východní Morava: dějiny – lidé – 
krajina. Vydal jej Moravský zemský 
archiv v Brně prostřednictvím stát-
ních okresních archivů v Kroměříži, 
Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně. 
První část tvoří články, které se 
zabývají dějinami východní Mora-
vy od nejstarších dob až po 2. 
polovinu 20. století. Vedle celé řady 
zajímavých témat doporučuji kro-
měřížským čtenářům, 
a nejen jim, příspěvek 
Květoslava Growky, 
archiváře z Jeseníku, 
který při pořádání os-
obního fondu PhDr. 
R. Zubera našel také 
zajímavý deník kro-
měřížského arcibis-
kupského gardisty a 
archivního zřízence 
Bedřicha Fialy z let 

1909 – 1940. Pozornosti čtenáře by 
neměl uniknout příspěvek Martiny 
Šlancarové, archivářky SOkA Kro-
měříž, která připomíná účast císaře 
Františka Josefa I na vojenských 
manévrech v Bystřici pod Hostýnem 
v září roku 1897. Anotace přinášejí 
informace o vydaných  regionál-
ních publikacích Východní Moravy 
a kdo se zajímá, jak pracovali a čím 
žili pracovníci archivů v Kroměříž, 
Uherském Hradišti, Vsetíně či Zlíně, 

tomu doporučíme stra-
ny 247 až 261, kde jsou 
otištěny zprávy z činno-
sti uvedených okresních 
archivů.Východní Mora-
va 2013 je k dostání za 
149 Kč v kroměřížském 
okresním archivu na 
Velehradské ulici a v Tu-
ristickém informačním 
centru Kroměříž v Prusi-
novského ulici.             (jz)

Vyšla publikace Východní Morava 2013

12. dubna / sobota  
70. VÝROČÍ NAROZENÍ slAVNéhO kROměřÍžskéhO ROdákA
16.00  Odhalení pamětní desky na rodném domě, Březinova 9 
18.00  V týhle zemi BlBě sE mI dEJChá – koncert k 70. výročí K. K. na Starém pivovaru  
V. Merta, D. Voňková, V. Třešňák, Hustej Wimpy, M. Kuželka a hosté

Ondřej Gaudek

Viktor Vopat
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Masopustní veselí tento rok při-
padlo na sobotu 1. března. V Kro-
měříži tento svátek lidé oslavili v 
podobě průvodu, jarmarku a hrá-
tek věnovaným dětem. Průvod 
masek dorazil na Hanácké náměstí 
v dopoledních hodinách. Pro děti 
byl připravený historický kolotoč, 
provazový žebřík, masopustní 
výtvarné dílničky, jízda na poní-
cích, žonglérská dílna a malování 
na obličej. Dospělí si mohli po-
chutnat na krajových dobrotách, 
zabijačce i dobrém vínu. Tradice 
masopustu je velmi dlouhá, první 
zmínky z našeho území pocháze-
jí již ze 13. století. „Ta původnost 
se zachovala do dnešních dnů. 
Průvody mají stejnou podobu, ja-
kou měly dříve. Rozdíl je spíše ve 
významu masopustu. Vytratil se 

ten magický význam a ochranné 
souvislosti,“ objasnila etnografka 
Markéta Müllerová z Muzea Kro-
měřížska. Masopust je označení 
celého období přechodu zimy na 
jaro. Na Hané byl masopust nej-
častěji označován jako ostatky. 
„Bylo to dané Hanáckým právem, 
kdy mladá chasa přebírala na tyto 
tři dny od Obecního výboru do-
hled v obci. Chasa měla na staros-
ti veškeré řízení obce. S tím bylo 
třeba spojeno i vyplácení celoroč-
ních účtů,“ vysvětlila etnografka. 
K masopustu neodmyslitelně pat-
ří medvěd, který je v každém prů-
vodu. Tento předjarní svátek se 
stále drží tradic a mnozí se jistě už 
teď těší na příští rok, kdy Kroměříž 
opět zaplaví plejáda masek a vůně 
jitrnic.                                                   (ver)

Masopust v Kroměříži 
se stále drží tradic

Foto na str.: J. Soporský


