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V závěru Dne studentů města Kroměříže byl 23. dubna na Velkém náměstí vytvořen nový český rekord - na jednom
místě vypustilo 256 přítomných lidí směrem k obloze papírovou vlaštovku. Rekord byl zaregistrován Agenturou Dobrý
den a bude uložen do knihy českých rekordů.         Foto: -kam-

K závěru školního roku patří tabla absolventů středních škol, rozmístěná ve výkladních skříních zejména v centru
města. Upozorňují na to, že končí jedna etapa života a zároveň se otevírá další, která přinese nové zkušenosti.
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Jubilejních let s osmičkou
je daleko víc

V minulém vydání jsem namátkově vybral a připomněl některé
letopočty v historii Kroměříže, které mají na konci osmičku, a tudíž si
události připomínáme a� už v tichosti, nebo s náležitou úctou a osla-
vou. Zdá se, že takových letopočtů je víc než jiných a že se týkají
významných až přelomových událostí.

V roce 1608 získal od císaře Rudolfa II. mincovní privilegium olo-
moucký biskup kardinál František z Dietrichsteina, který razil mince a
medaile v kroměřížské mincovně. Součástí oslav tak významné udá-
losti je jedinečná výstava historických mincí a medailí v mincovně,
kam se symbolicky po čtyřech stovkách let vrátila, a numismatická
konference s mezinárodní účastí.

Dne 15. června 1748 vjela do bran města Kroměříže císařovna Marie
Terezie s manželem císařem Františkem Lotrinským. Vstříc jim vyjel drži-
tel města biskup Ferdinand Julius hrabě Troyer. Od roku 1768 zdobí
město Kroměříž perla barokního stavitelství - kostel sv. Jana Křtitele,
postavený za podpory olomouckého biskupství podle projektu archi-
tekta Ignáce Josefa Cyraniho z Bolleshausu. Před 170 lety prokázal
velké dobrodiní městu Kroměříž olomoucký arcibiskup kardinál Som-
merau Beckh, který v roce 1838 nechal zbudovat tzv.“Maxlovu studni“.

Ještě před konáním ústavodárného kroměřížského sněmu před 160
lety přinesl revoluční kvas roku 1848 do městských bran nečekané
vzrušení. Takto ho popisuje v Kroměřížské kronice spisovatel Jindřich
Spáčil: „Dne 29. dubna 1848 podnítili slovansky smýšlející studenti
na kroměřížském Hrubém rynku rebelii, v níž žádali pro český jazyk
táž práva, jako měl v markrabství Moravanů jazyk německý. O této
studentské rebelii kroměřížské, v jejímž čele stál syn ryneckého kupce
právník Julius Weis, bychom se snad ani nedověděli, kdyby zemské
gubernium moravské přísně nežádalo kroměřížský magistrát o raport
o těchto zlých výstřelcích.“ V Kroměříži byly tehdy vyvěšeny poprvé
slovanské prapory, červená, modrá, bílá. Události ukončil bezhlavý
strach měš�anů, když se rozkřiklo, že město bude vzato šturmem a
zapáleno. Ale mladý slovanský živel zvítězil.

Historie města dobře znalý čtenář mě upozornil, že v článku chyběla
zmínka o velmi významné události. V Květné zahradě se od 27. června
do 1. září 1908 konala u příležitosti 60. výročí vlády císaře Františka
Josefa I. Jubilejní všeobecná hospodářsko - průmyslová výstava, jíž se
osobně zúčastnil její protektor, Jeho císařská a královská výsost, nejjas-
nější arcivévoda a následník trůnu František Ferdinand d´ Este.

V roce 1908 byl otevřen zemský ústav pro léčbu choromyslných,
vystavěný v secesním slohu. Dne 2. prosince 1908 byl položen zá-
kladní kámen ke stavbě nemocnice. V roce 1888 přibyl k městským
špitálům sirotčinec, postavený na pamě� 40. výročí vlády Františka
Josefa I. A v době před sto lety probíhaly v Kroměříži mohutné regu-
lační práce na toku Moravy. Bylo zasypáno řečiště odbočující
v Podzámecké zahradě a tekoucí v blízkosti Komenského náměstí
pod Oskol, kde se vlévalo opět do Moravy. Po těchto úpravách přesta-
la být městská část Bělidla ostrovem.

A� se vám dobře čte v roce 2008.    Miroslav Karásek

Omezení pro řidiče
31. května

Město Kroměříž a Dům kultury Kro-
měříž pořádají v sobotu 31. května
Den dětí v prostorách letiště a vodní
plochy Bagráku. Upozorňujeme, že
v den konání této akce bude z důvodů
bezpečnosti návštěvníků omezen a
zakázán průjezd a parkování na všech
příjezdových komunikacích k letišti
v obou směrech: v době od 6 do 8
hodin bude povolen pouze průjezd,
od 8 do 14 hodin zde bude úplný
zákaz vjezdu a parkování.
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Ostravská společnost WARONA nabídla za dům
na Hanáckém náměstí 25 milionů korun

O třípodlažní dům na Hanáckém náměstí v Kroměříži
(bývalá Žižkova kasárna) projevilo zájem devět uchaze-
čů. Z nich vybírali 10. dubna zastupitelé jediného kup-
ce.

Objekt zděděný po Armádě České republiky město
pro vlastní činnost nepotřebuje a není ani schopno jej
vhodně upravit a účelně využívat. Budovu proto radnice
nabídla k prodeji za cenu ne nižší než deset milionů
korun. Před vlastním prodejem zastupitelé odsouhlasili
navyšování kupní ceny vždy o dvě stě tisíc korun. Těmi-
to kroky se cena vyšplhala až na 25 000 000 korun.
Další navýšení o 200 000 korun už ani jeden ze dvou
dražitelů neakceptoval. Zastupitelé tedy změnili výši
příhozu na deset tisíc korun. Ostravská společnost WA-
RONA CZ, a.s., musí nejpozději do 31. května uhradit
kupní cenu 25 010 000 korun na účet města. Pokud tak
neučiní, schvaluje zastupitelstvo prodej druhému kupu-
jícímu v pořadí a to společnosti PMS Reality, a.s.,
z Hanušovic za celkovou kupní cenu 25 000 000 korun
splatnou do 30. června. V případě neuhrazení kupní ceny
v plné výši a v uvedeném termínu ani druhým kupují-
cím v pořadí schvaluje prodej třetímu kupujícímu, a to
společnosti TOMA, a.s., Otrokovice za celkovou kupní
cenu 24 800 000 korun splatnou do 31. července.

„Byl jsem příjemně překvapen tím, jak vysoko se kup-
ní cena nemovitosti vyšplhala. Obdobnou budovu rad-
nice prodávala před třemi lety a její cena byla osm

milionů korun. Nynějších 25 milionů deset tisíc korun
považuji za velmi dobrou cenu pro město a zřejmě i pro
kupujícího. Objekt se nachází v lukrativním prostoru na
hlavní tepně spojující centrum města s největším kro-
měřížským sídlištěm,“ poznamenal kroměřížský staros-
ta Miloš Malý.  Podle něj radnice utržené peníze využije
na rekonstrukci Hanáckého náměstí a na další akce,
které chce město v rámci dotačních titulů spolufinanco-
vat a jejichž hlavním finančním zdrojem by měly být
fondy Evropské unie.

Objekt na Hanáckém náměstí sousedící s Purkyňovou
ulicí zastupitelé několikrát nabízeli k využití pro vyso-
koškolské studium. Mohl by sloužit jako sídlo části,
nebo i celé fakulty některé z univerzit, jednání se vedla
zejména s bývalým i současným rektorem zlínské Uni-
verzity Tomáše Bati. Bohužel se univerzitě nepodařilo
zajistit finanční prostředky na nové akvizice
v kroměřížském regionu.

Podmínkou prodeje je, že kupující nejpozději do dvou
let požádá o stavební povolení na přestavbu této budo-
vy v souladu s platným územním plánem města Kro-
měříže na polyfunkční budovu pro bydlení, služby, nebo
administrativu a nejpozději do tří let ode dne prodeje
bude přestavba zahájena. Dodržení těchto podmínek
bude zabezpečeno smluvní pokutou ve výši 50 procent
z prodejní ceny nemovitosti.

-kam-

Foto: -kam-
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Foto: -kam-

Radnice bude v jednání o akcionářské smlouvě
pokračovat

Další krok týkající se budoucnosti společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Kroměříž (VAK) mají za sebou kroměřížští
zastupitelé. Na programu jednání byl ve čtvrtek 10. dubna
návrh dohody o výkonu akcionářských práv se společností
Energie AG Bohemia. Podle starosty Miloše Malého by
právě tato společnost mohla být strategickým partnerem
města jako největšího akcionáře VAKu a pomoci tak radni-
ci udržet současný vliv ve vodárnách. Energie AG by totiž
byla ochotna odkoupit akcie VAKu od skupiny Penta, která
je v této kauze hlavním rivalem města. Přestože některé
body navrhované dohody vyvolaly na schůzi živou diskuzi
s protichůdnými postoji zastupitelů i občanů města, návrh
smlouvy nakonec zastupitelé vzali na vědomí a pověřili
starostu dalším jednáním s potenciálním partnerem.

Podle starosty Miloše Malého je pro město stěžejní
udržet ve společnosti vliv. „Akcionářskou smlouvou by-
chom chtěli zabezpečit, aby akcie VAK zůstaly po dobu
nejméně deseti patnácti let v majetku města Kroměříže a
nebylo možno bez sankcí za porušení této dohody mezi
současnými a budoucími akcionáři majetek prodat do
soukromých rukou,“ uvedl starosta, podle nějž byla otáz-
ka vodáren pro mnohé politické strany nosným tématem
již ve volbách do zastupitelstev v roce 2006. „Je logické,
že každá strana chce získat v rámci vyjednávání maxi-
mální možnou výhodu. Chceme to my i náš potenciální
partner. Ten si je navíc vědom možných politických změn,
které přinášejí každé čtyři roky volby. Proto je opatrný a
pod podmínkou sankcí chce od nás záruky a jistoty,“

vysvětlil Miloš Malý. Nejen s podmínkami a sankcemi,
ale s textem dohody vůbec nesouhlasí kroměřížský mís-
tostarosta Petr Sedláček. „Po podrobném prostudování
celého návrhu dohody jsem nabyl přesvědčení, že tuto
dohodu není možné upravit tak, aby byla pro město přija-
telná. A v případě, že se tak upraví, jsem přesvědčen, že
nemůže být přijatelná pro partnera, protože naše zájmy
jsou diametrálně odlišné. Souhlasím sice s tím, že jednat
můžeme kdykoliv o čemkoli, ale myslím, že spíše než se
snažit upravovat tento pro město nevýhodný materiál by
bylo rozumnější začít jednat nad čistým papírem a sta-
novit si požadavky a cíle jednotlivých stran,“ je přesvěd-
čen Sedláček.

Součástí usnesení je také bod, v němž zastupitelé uklá-
dají starostovi jednat o dodatku k této smlouvě s dalšími
obcemi, zejména s těmi, jejichž představitelé jsou
v současné době zastoupeni v orgánech společnosti VAK.
„Předběžně jsme jednali i se zástupcem jednoho z malých
akcionářů z řad obcí a těší mne, že tato obec je ochotna
přistoupit jako partner k navržené smlouvě. V každém
případě chceme pokračovat v širší diskuzi o všech aspek-
tech se všemi politickými partnery tak, aby byla dohoda
přijatelná ještě pro širší počet zastupitelů, z nichž mnozí
měli k návrhu dohody víceméně jen kosmetické výhrady,“
dodal Miloš Malý.

Projednaný a doplněný návrh dohody o výkonu akcio-
nářských práv by měl starosta předložit na květnovém
jednání zastupitelů.      -pz-

Město rozdělí mezi neziskové organizace další peníze
Druhou a třetí výzvu pro žadatele o městské dotace z řad

neziskových organizací vyhlásila kroměřížská radnice. Díky
těmto výzvám mohou uchazeči radnici žádat o příspěvek
na své akce, které pořádají v průběhu letošního roku. V první
fázi grantového systému již město rozdělilo spolkům více
než osm milionů korun, nyní jim hodlá ve třech dotačních
titulech poskytnout dalších šest set tisíc korun.

„Systém dotací určených pro neziskový sektor se sklá-
dá ze tří základních dotačních titulů, které pokrývají jak
běžnou činnost neziskových organizací, tak umožní rea-
lizaci široké škály akcí. Dva doplňující tituly pak řeší
problematiku dofinancování projektů podpořených
z jiných zdrojů a mimořádných událostí,“ vysvětlila Jana
Pošvancová, ředitelka Kroměřížské rozvojové kanceláře,
která má systém dotací na starosti. Podle ní radnice ve
druhé výzvě hodlá podpořit celkovou částkou 400 tisíc
korun akce s rozpočtem nad deset tisíc korun a sto tisíc
korun rozdělí mezi pořadatele akcí s rozpočtem nižším

než deset tisíc korun. „V obou případech je nutné, aby
uchazeči podali své žádosti nejpozději do 9. května. Třetí
a pro letošní rok poslední výzva se týká jen akcí
s rozpočtem do deseti tisíc korun. K rozdělení mezi žada-
tele je připraveno také sto tisíc korun s tím, že žádosti
přijímáme do 15. září,“ vysvětlila Jana Pošvancová.

Po zkušenostech z první výzvy došlo také na základě
společných jednání k úpravě a zjednodušení formulářů,
změně hodnotících kritérií a vytvoření nového formuláře
pro rozpočet akcí. „Ke zpřísnění dochází v oblasti posuzo-
vání žádostí. Ty, které žadatel v řádném termínu nedodá
v kompletní podobě, či nedoplní o potřebné náležitosti,
budou vyřazeny a nebudou hodnoceny,“ upozornila Poš-
vancová. „Je logické, že v dotačním systému není tolik peněz,
kolik by si žadatelé představovali. Uspět nemohou úplně
všichni, protože ne každá žádost je dobře zpracovaná a také
je otázkou, zda právě tato akce či činnost je prioritou, kterou
chceme podporovat,“ dodal starosta Miloš Malý.          -pz-
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Představujeme nové logo města Kroměříže
Zjednodušeným symbolem Velkého náměstí a kašny

se bude již brzy prezentovat město Kroměříž. Právě tento
motiv se stal vítězem soutěže o logo města Kroměříže,
kterou v loňském roce vyhlásila zdejší radnice a do níž se
přihlásilo 76 autorů z celé České republiky. Nové logo
bude v následujících letech stěžejním grafickým prvkem
při propagaci města, cestovního ruchu a všech dalších
marketingových aktivit souvisejících s činností radnice.

Soutěž na vytvoření loga se setkala s mimořádným
zájmem tvůrců. Mnozí ze 76 autorů využili možnosti pra-
videl a do soutěže za-
slali až pět různých ná-
vrhů. Odborná komise
složená ze zástupců
radnice a přizvaných
expertů na marketing a
vizuální tvorbu sestavi-
la z tohoto nepřeberné-
ho množství užší výběr, který postoupil do druhého kola.
„Výběr loga skutečně nebyl jednoduchou záležitostí. Se-
šlo se hodně zajímavých návrhů, takže už samotný výběr
do druhého kola byl obtížný. Ve spoluprácí s odborníky
z fakulty multimediálních komunikací zlínské univerzity
jsme nakonec vybrali pětici návrhů, z nichž vzešel vítěz,“
uvedla kroměřížská místostarostka Olga Sehnalová. Pod-
le ní radnice tuto pětici návrhů předložila k posouzení
také veřejnosti, a to jednak na webových stránkách, jed-
nak prostřednictvím prezentace ve vestibulu radnice.
„Z tohoto výběru celkem jednoznačně vyšel návrh společ-
nosti PORTA DESIGN z Hrotovic na Třebíčsku, který nako-
nec i rada města po diskuzi akceptovala jako návrh vítěz-
ný,“ poznamenala Sehnalová.

Podle autorů návrhu grafický symbol zjednodušeně
naznačuje půdorys Velkého náměstí jako typické domi-
nanty města. Uprostřed symbolu se nachází motiv kašny,
přičemž zostřené rohy motivu zdůrazňují historický cha-
rakter místa. „Typografie je ovšem ve vyváženém kontras-
tu vytvořena písmem moderního řezu. Chceme tak zdů-
raznit, že se jedná nejen o historické město s řadou pa-
mátek, ale také o místo, které se dívá do budoucnosti a je
místem pro život v 21. století,“ vysvětlil Walter Pisk ze
společnosti PORTA DESIGN a dodal: „ Jako barva symbo-
lu je zvolena temně žlutá až okrová, která je dostatečně
výrazná a zároveň dostatečně umírněná pro symbol měs-
ta. Pro typografii se nám jako vhodná jevila stříbro-šedá
barevná kombinace.“

Podle místostarostky Olgy Sehnalové logo může na
místní občany působit neobvyklým dojmem, protože ne-
vychází ze zavedených symbolů města. „Je to trošku jiné,
než na co jsou Kroměřížané zvyklí. Šlo nám však také o to,

abychom prostřednictvím následných prací, zejména gra-
fického manuálu, byli schopni rozlišit aktivity města a
také zpřísnit pravidla při užívání městského znaku jako
do jisté míry unikátní záležitosti, která by se měla objevo-
vat jen ve vybraných případech. Z pohledu některých ná-
zorů možná není existence loga tím nejpodstatnějším
problémem města, ale zdejší život se skládá z mnoha
kamínků do mozaiky a logo města do této skládačky
velmi dobře zapadá,“ je přesvědčena místostarostka. -pz-

Reakce vítěze
PORTA DESIGN
Jsme velmi potěše-

ni, že se kroměřížská
radnice rozhodla pro
náš návrh logotypu.
Domníváme se, že
náš návrh loga byl

zvolen především díky své jednoduchosti a přímočarosti.
Lze říci, že je výrazný, snadno zapamatovatelný, což jsou
atributy, které se od současných „značek“ očekávají. Sou-
časně jsme se snažili o takový návrh, který nebude „mód-
ní“ záležitostí, ale bude jej možno používat dlouhodobě
bez ohledu na trendy, které přijdou v budoucnu.

Přístup k hodnocení a celkový postoj radnice v soutěži
vidíme jako velice profesionální a férový, což nebývá vždy
pravidlem u podobných veřejných soutěží. Těšíme se na
další případnou spolupráci s radnicí  při budování a
zavádění nového jednotného vizuálního stylu města Kro-
měříže.

Bc. Walter Pisk
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Jarní výsadby stromů v ulicích Kroměříže
Smetanova ulice
Na ulici Smetanova se do výsadeb zapojily děti devá-

tých tříd ZŠ U Sýpek. Vše bylo domluveno díky iniciativě p.
uč. Kralovičové.

Dětem této školy nebylo lhostejné, že zde letos v předjaří
bylo skáceno osm okrasných třešní. Tyto stromy již byly
ve velmi špatném stavu a jejich setrvání zde hrozilo ohro-
žením bezpečnosti, ze-
jména dětí v blízkosti ško-
ly. Sakury byly nahrazeny
36 mladými stromy.
V přední širší časti ulice
byly použity exotické Pav-
lovnie a ve zbylém úseku
netradiční, avšak nádher-
ně kvetoucí broskvoman-
dloně. Stromy byly zasa-
zeny s velkým zájmem dětí
i s patřičným fortelem, kte-
rý je žákům devátých tříd
již téměř vlastní. Výsadeb
se zúčastnilo cca 50 dětí,
které si tak jistě v pozděj-
ších letech o to raději na-
jdou cestu zpět do ulice
s jejich základní školou,
kde rostou stromy i díky
jejich přičinění.

Nutno připomenout, že
celá rekonstrukce zeleně
v této ulici byla provede-
na pod hlavičkou kromě-
řížského skautského oddílu, jehož členové ve svém vol-
ném čase také ochotně přiložili ruku k dílu. Pomoc všech
ušetřila radnici nemalé peníze, které by se na celkovou
rekonstrukci stěží hledaly.

Žižkova ul. - parčík u mateřské školky
Tato plocha už delší dobu volá po obnově stromů,

které zde jako pozůstatek starého sadu postupně dožíva-
jí. Po domluvě s p. uč. Kristem z blízké Základní školy
Zachar přišlo s výsadbami pomoci na 60 dětí uvedené
školy. Vysazeno bylo 13 stromků ovocných druhů ořešák,
střemcha, jabloň, dřín, líska, třešeň, které, pokud se jim
bude dobře dařit, mohou v budoucnu pro děti blízkých
škol vytvořit příjemné prostředí k trávení volných chvil a
snad i k poznání již mizejících starých ovocných odrůd.
Děti vzhledem ke svému útlému věku předvedly, že jim
práce rukama není cizí a vše, co s výsadbou souvisí, se
velmi rychle podařilo. Děti navíc přislíbily, že v letním
období nezapomenou stromky zalít.

Postoupky u trati
V loňském roce zde byla díky hasičům a občanům

Hradiska založena alej ze 40 ovocných stromů. Letos
v dubnu k těmto stromkům přibylo dalších 18 hrušní a
ořešáků zasazených tentokrát hasiči z Postoupek po do-
mluvě s p. Rybkou. Alej stromů tak při odpovídající péči
propojí v budoucnu obě obce.

Drahlov - třeš-
ňová alej

Na tomto místě
postupně dožívají
staré třešně, které
roubí starou polní
cestu. Třešňové
aleje mají neoby-
čejné kouzlo
zvláště v dubnu,
kdy stromy kvetou.
Občané Drahlova
zde vysadili 20
mladých třešní,
které nahradí stro-
my vykácené ze-
jména z důvodu
havarijního stavu.

Páleníčkova ul.
u ZŠ Slovan

Na tomto místě
postupně dožíva-
jí starší výsadby
javorů a také mu-
sela být pokácena

třešeň rostoucí příliš blízko obytného domu. Žáci 9. třídy
Základní školy Slovan s p. učitelem Lehkoživem zde vysa-
dili tři okrasné jeřabiny, které v budoucnu ozvláštní toto
místo svou pravidelnou korunou, pěknými květy i plody.
Kluci z 9. třídy této školy se do výsadeb ve městě již  dříve
zapojili, a tak pro ně vysazení stromů nebyl žádný problém.

Denkova ulice
Na větší zelené ploše si svůj další strom tentokrát

Pavlovnii plstnatou vysadili kluci z basketbalového klu-
bu TJ Slavia – oddílu Orlíků. Strom by měl v budoucnu
nahradit zde rostoucí vrbu, která svými kořeny narušuje
komunikaci.

Všem mladým zahradníkům i ostatním občanům, kteří se
na výsadbách podíleli, patří velké poděkování za odvede-
nou práci. Stromkům pak nutno popřát zdárného růstu, aby
se v budoucnu dětem mohly odměnit svou krásou a pří-
jemným prostředím pod jejich korunami.

Martin Posolda
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Kroměříž oslavila Den Země

Součástí oslav Dne Země se 20. dubna stala tradiční
odpolední vycházka do okolí Kroměříže. Tentokrát výlet-
níci vyrazili na prohlídku čistírny odpadních vod
v Kroměříži, kde se jim dostalo odborného výkladu.

 

V úterý 22. dubna odpoledne se na Velkém náměstí
konal zábavní soutěžní program nazvaný Barevný den.
Byl určen především dětem 1. stupně základních škol.
Organizace didaktických interaktivních soutěží se uja-
la Šipka - středisko pro volný čas dětí a mládeže
v Kroměříži a Zdravé město Kroměříž. Součástí progra-
mu bylo vyhodnocení nejlepších sběračů starého pa-
píru, kterou vyhlásilo Zdravé město Kroměříž.

Děti u osmi stanoviš� plnily rozmanité úkoly, při
nichž musely prokázat svoje znalosti z různých ob-
lastí. A už základní vědomosti o třídění odpadů z do-
mácnosti, rozlišení neznámých přírodních produktů
po hmatu, umění pojmenovat předložené druhy luště-
nin, určení nebezpečných odpadů, přiřazení k obrysům
stromů nebo zvířat správný název či bezchybně pojme-
novat běžné byliny. Kdo vyřešil všechno správně, zís-
kal dárek trvalé hodnoty.

Závěr dne Země patřil „Recyklační show“. Ženy z oddílu aerobiku Sportovního klubu Kyselovice nacvičily pohybovou
skladbu inspirovanou tříděním odpadů z domácnosti.

Foto: -kam-
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Učíme se třídit odpad

Světový den vody
S příchodem jara si každoročně připomínáme Světový

den vody. Pro naši veřejnost je to příležitost k seznámení
se s problematikou zásobování pitnou vodou a čištění
odpadních vod. Zvláště pak je tato činnost důležitá pro
žáky základních škol. Žáci mají možnost poznat náročné
profesní činnosti, které souvisejí s úpravou a dodávkou
pitné vody či ochranou vodních zdrojů. Proto jsme velmi
rádi, že tento zájem projevila Základní škola Kroměříž, U
Sýpek a pod vedením Mgr. Marie Malé i její žáci. Pro
zaměstnance VaK Kroměříž,a.s je pak velkou odměnou
sledovat zájem a překvapení dětí při seznamování se
s provozem úpravny vody. Děti zjiš�ují, co vše je třeba
udělat pro to, aby se mohly napít vody z vodovodního
kohoutku. Tato zdánlivá samozřejmost je výsledkem prá-

ce mnoha lidí. Pro někoho je voda samozřejmostí, pro
jiné vzácnost. Stále více si musíme uvědomovat význam
a cenu vody v lidském životě. Voda utváří naši kulturu a
náš život. Jedině osvětou o důležitosti zachování a udrže-
ní přístupu k pitné vodě můžeme vodu uchránit.

Stěžejním posláním akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Kroměříž je zajiš�ovat plynulou dodávku kvalit-
ní pitné vody v rámci okresu Kroměříž a zároveň zabezpe-
čovat následné čištění odpadních vod. Snažíme se ale také
laickou veřejnost seznámit s konkrétními aspekty vodo-
hospodářské činnosti formou exkurzí do našich objektů.
Zájemci mohou absolvovat prohlídku čistírny odpadních
vod v Kroměříži a Holešově nebo centrální úpravnu pitné
vody v Kroměříži.        Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.

Děkujeme firmě RESO (Regionální ekolo-
gické sdružení obcí) v Hulíně, zastoupené
vedoucí třídící linky Věrou Sigmundovou,
která si skupinu kroměřížských dětí získala
profesionálně zvládnutou poutavou před-
náškou, ukončenou zábavným testem i
odměnami. Poděkování patří rovněž Janě
Karafiátové, pracovnici Odboru služeb Měst-
ského úřadu v Kroměříži, bez jejíhož při-
spění by děti neměly možnost vidět třídění
odpadů v praxi.

Děti Školní družiny Komenského náměstí,
Kroměříž a Školní družiny ZŠ praktické a ZŠ
speciální Kroměříž.
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Středa 23. dubna patřila kroměřížským studentům
Svůj den oslavili studenti středních škol Hanáckých

Athén ve středu 23. dubna. Rozhodl o tom Studentský
parlament města Kroměříže, nová instituce, která vznik-
la na podzim loňského roku. Stanovila si za cíl vytvořit
nabídku smysluplného využití volného času pro stu-
denty, systematicky pracovat na zlepšování podmínek
života studentů v Kroměříži, podporovat a koordinovat
činnost studentských parlamentů v kroměřížských střed-
ních školách a podílet se na prevenci sociálně patolo-
gických jevů.

Den studentů, pořádaný pod záštitou města Kroměří-
že a s podporou místních firem, zahájila vernisáž vý-
stavy fotografií Studentské foto 2008 v Knihovně Kro-
měřížska. Středoškolský turnaj v lezení na horolezecké
stěně v klubu mladých Jaspis v Kroměříži byl první akcí
slavnostního dne. V kategorii chlapců zvítězilo druž-
stvo Tauferovy střední odborné školy veterinární I. ve
složení Sýkora, Vavřík a Grym, ze čtyř dívčích družstev
zvítězily reprezentantky Střední pedagogické školy Kro-
měříž II. ve složení Kopečková, Skácelová a Topičová.

V 10 hodin se na Fóru středoškoláků v Klubu Starý
pivovar sešli studenti se starostou Milošem Malým a
místostarostkou Olgou Sehnalovou. Vzhledem k tomu,
že většina studentů středních škol v pátek odpoledne
město opouští, vyhledává aktivity v průběhu pracovní-
ho týdne. Proto se ptali na možnosti využití zimního
stadionu, skateparku, pořádání koncertů pro mladé, před-
stavitele města překvapili zájmem o letní kino, o vybu-
dování aquaparku nebo uvolnění větší plochy stěny pro
realizaci sprejerů. Také poci�ují nedostatečný způsob
informování o programech pořádaných městem a nelí-

bí se jim povaleči u supermarketů, proti nimž by měly
být zákroky razantnější. Starosta města slíbil, že se před-
nesenými náměty bude společně se spolupracovníky
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zabývat a hledat v rámci
možností určité řešení.

Odpoledne se na pó-
diu na Velkém náměstí
představily studentské
kapely Krajíc Chleba, Te-
ars, Ad libidum a Student-
ská iniciativa. V 15.30
hodin dostal každý pří-
tomný na náměstí od
studentek list kancelář-
ského papíru, z něhož
měl složit jednoduchou
vlaštovku. Všem se vzá-
pětí představil zástupce
agentury Dobrý den
z Pelhřimova, který lidi
s vlaštovkou spočítal,
vydal pokyn k vypuštění
a následně vyhlásil vy-
tvoření nového českého rekordu, kdy 256 lidí na jednom
místě vypustilo do vzduchu papírovou vlaštovku.

Odpoledne umožnily Muzeum Kroměřížska a Arci-
biskupský zámek vstup zdarma pro všechny studenty.
Den kroměřížských studentů zakončila diskotéka v Domě
kultury.  Text a foto: M. Karásek

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
 Ve večerních hodinách dne 31. března krát-

ce před půlnocí spatřila hlídka Městské policie Kroměříž
na Hulínské ulici v Kroměříži cyklistu jedoucího na neo-
světleném kole. Řidič navíc kličkoval po komunikaci a
ohrožoval sebe i ostatní účastníky silničního provozu.
Cyklista byl strážníky zastaven a vyzván k dechové zkouš-
ce, protože byl evidentně pod vlivem alkoholu, či jiné
návykové látky. To odmítl a následně odmítl i odběr krve
v nemocnici v Kroměříži. Proto bylo strážníky rozhodnuto
o jeho umístění na záchytné stanici v Kroměříži. Celá věc
byla následně předána příslušnému správnímu orgánu.

 Značně překvapeni až šokováni byli strážníci, kteří dne
4. dubna po desáté hodině večer prováděli kontrolní čin-
nost na vlakovém nádraží v Kroměříži. Hlídka zde nalez-
la dva chlapce, jednoho  ve věku 12 let a druhého 8 let.
Oba dva byli pod vlivem alkoholu, což bylo zjištěno pro-
vedenou dechovou zkouškou. Mladíci byli převezeni
k ošetření do nemocnice v Kroměříži. Celá záležitost byla
předána Oddělení sociálně právní ochrany dětí při MěÚ
Kroměříž k dalšímu šetření.

 Další trestný čin poškozování cizí věci ( sprejerství)
odhalila městská policie dne 11. dubna. Při kontrolní
činnosti na Moravské ulici v Kroměříži spatřili strážníci
dva mladíky vycházející z prostoru garáží. Protože se jim
jejich chování zdálo podezřelé, byli zastaveni. Při ohle-
dání okolí byl na jedné z garáží nalezen čerstvý nápis
sprejem ve velikosti cca 1 x 1,3 m. K tomuto nápisu se
jeden z nich na místě přiznal. Na místo byla proto přivo-
lána hlídka PČR, která si celou věc převzala.
 

 Podobný případ, spáchaný tentokrát přímo v centru
města, byl zjištěn operátorkou kamerového systému dne
20. dubna. V nočních hodinách spatřila mladíka, který
něco píše na kapotu zaparkovaného vozidla. Na místo
vyslaná hlídka zjistila vozidlo popsané bílou barvou.
Mladík byl proto zadržen a bylo zjištěno, že má ruce
potřísněné od bílé barvy. Při kontrole okolí byla druhou
hlídkou městské policie zjištěna další popsaná vozidla
stejným způsobem a navíce ještě dveře a vrata jednoho
z domů v centru města. Tento mladík byl pro podezření ze
spáchání trestného činu předán hlídce PČR.
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Město Kroměříž už má k dispozici
komunitní plán sociálních služeb

Dopravní hřiště zahajuje sezonu s novou výbavou

Zkvalitnit nabídku poskytovaných služeb a zapojit
zainteresovanou veřejnost do rozhodování a plánování v
sociální oblasti si klade za cíl Komunitní plán sociálních
služeb na Kroměřížsku, který ve čtvrtek 10. dubna schvá-
lili kroměřížští zastupitelé. Jde o strategický dokument,
díky němuž by ve městě a okolí mělo dojít k rozšíření a
přesnému zacílení nabídky sociálních služeb, ke zlepše-
ní životních podmínek obyvatel, k integraci sociálně vy-
loučených skupin či skupin ohrožených sociálním vylou-
čením. Projekt také klade důraz na respektování potřeb a
finančních možností uživatelů sociálních služeb.

Podle kroměřížského starosty Miloše Malého se jedná
o zásadní dokument. „Bez něj například nejsme schopni
žádat o dotace na komunitní činnost sociálních služeb,
které zahrnují všechny služby v sociální oblasti na Kro-
měřížsku. Zároveň nám tento dokument osvěžil poznatky

o tom, o co vlastně které soubory osob žádajících sociál-
ní služby potřebují. Je nám jasné, které služby můžeme
podporovat, které jsou kapacitně poddimenzované, které
je třeba utlumit, protože o ně není zájem,“ poznamenal
Miloš Malý s tím, že cílem města  je pokud možno udržet
stávající sí� sociálních služeb s ohledem na  potřeby
klientů.  Právě zapojení všech účastníků do tvorby systé-
mu sociálních služeb ihned na začátku projektu bylo pro
úspěšný proces plánování důležité. „Podstatné je, že po
celou dobu plánování byly reflektovány potřeby jak za-
davatele, tak i poskytovatelů a uživatelů sociálních slu-
žeb,“ vysvětlila manažerka projektu Libuše Spáčilová.

Komunitní plán sociálních služeb je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a ministerstvem pro místní
rozvoj, jeho realizace v Kroměříži probíhá od roku 2006 a
celková dotace dosahuje částky 1 907 400 korun.    -pz-

S několika zajímavými novinkami vstupuje do letošní
sezony Dětské dopravní hřiště v Kroměříži, které má od
roku 2006 v nájmu zdejší radnice od Centra služeb pro
silniční dopravu. Změnami prošel jak areál samotný, tak
i učebna a celkové vybavení hřiště. Jeho provoz zajiš�uje
kroměřížský oblastní spolek Českého červeného kříže, kte-
rý zde zajiš�uje dopravní výchovu a na letošní sezonu
připravil společně s městem celou řadu zajímavých akcí.

Učebna dětského dopravního hřiště prošla renovací, je
vybavena novou promítací technikou i jízdními koly pro
malé i větší děti. „Pro případ špatného počasí je zde
k dispozici herna, která je vybavena nejrůznějšími hrami
s dopravní tematikou. Celý areál je vyčištěn a připraven
pro zahájení dopravní výchovy dětí 4. tříd základních

škol v regionu měst Kroměříž a Holešov,“ uvedla Zdeňka
Daňhelová z odboru dopravy kroměřížské radnice. Podle
ní s přípravou pomáhali v rámci praktické výchovy stu-
denti Centra odborné přípravy technické, ale také zaměst-
nanci Kroměřížských technických služeb či Správy a údrž-
by silnic Kroměřížska. „Pro praktickou výuku a jízdy zruč-
nosti budeme mít k dispozici stejně jako v letech minulých
studenty Střední policejní školy v Holešově,“ uvedla Zdeň-
ka Daňhelová.

Novým praktickým pomocníkem je i kompletní karo-
serie osobního vozu s podvozkem instalovaná v pro-
storách hřiště. „Je to v podstatě celý nový vůz, jen mu
chybí motor. Dostali jsme ho v rámci projektu BESIP
ministerstva dopravy a slouží jako nácvikový prostor

pro správné upoutání dětských autoseda-
ček i bezpečnostních pásů pro dospělé.
K dispozici máme všechny typy autoseda-
ček,“ prozradila Alice Juračková, ředitelka
Českého červeného kříže v Kroměříži. Jak
dále uvedla, počínaje 30. dubnem bude
dopravní hřiště každé středeční odpoledne
otevřeno pro širokou veřejnost. „S touto
možností jsme začali v loňském roce a velmi
se nám osvědčila. Zájem dětí i rodičů byl
značný. Letos budeme mít otevřeno každou
středu vždy od 15 do 17 hodin,“ pozname-
nala Juračková s tím, že zájemci by si s sebou
měli vzít z kapacitních důvodů vlastní kolo
a dvacetikorunu na vstupné.     -pz-Foto: -kam-
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Tradiční konference – aktuální problém
Ve dnech 5. a 6.června se v Kroměříži sejdou odborníci

na historické zahrady z České republiky i ze zahraničí, aby
rokovali na téma „Co ohrožuje historické zahrady?“. Řada
signálů potvrzuje, že zvolené téma přichází v pravou chvíli.

Konference, kterou společně pořádá Klub UNESCO Kro-
měříž s městem Kroměříž a Národním památkovým ústa-
vem, pracovištěm Kroměříž, v době, kdy je připravován
projekt „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“
v hodnotě několika stovek milionů korun, který samo-
zřejmě bude také na konferenci představen. Projekt je
úžasnou šancí jak pro zahrady a zámek, tak pro měs-
to. Je třeba jen věřit, že všichni , kdo se na jeho přípravě
podílejí, jej dovedou k realizaci. Promarnit takovou
příležitost by bylo snad neodpustitelné.

Organizátoři konference jsou přesvědčeni, že vý-
měna zkušeností a názorů předních odborníků nejen upo-
zorní na ohrožení, kterým jsou historické zahrady vysta-
veny, ale poukáže na možnosti a náměty pro odvrácení,
nebo alespoň minimalizaci ohrožujících faktorů. Účast-
níci konference budou obohaceni nejen o odborné po-
znatky, ale i o náměty z praxe, včetně příkladů využití
prostředků z fondů EU. Závěrečné Memorandum by mělo
zvýšit zájem i zodpovědnost o historické bohatství za-
hrad jako nedílnou součást péče o architektonické dědic-
tví u kompetentních osob a institucí.

Konference se zúčastní představitelé odborné i laické
zainteresované veřejnosti, majitelé zahrad, zástupci územ-

ních samospráv, státních orgánů a organizací, vysokých a
středních odborných škol. Význam konference zdůrazňuje
osobní účast ministra kultury ČR a dalších významných
hostů včetně francouzského velvyslance v ČR a zahranič-
ních odborníků. Součástí konference bude i výjezdní zase-
dání České komise UNESCO. Je třeba také připomenout, že
konference se koná při příležitosti 10.výročí zápisu za-
hrad a zámku v Kroměříži na Seznam světového kultur-
ního a přírodního dědictví UNESCO. Na zápisu do toho-
to nejprestižnějšího seznamu má svůj nepopiratelný
podíl právě Klub UNESCO Kroměříž, nebo� právě s tím-
to cílem byl klub před 17 lety založen a významně se
na realizaci zápisu podílel. Cíle bylo dosaženo, ale tím
naše starost o tyto architektonické skvosty neskončila.
Jsme přesvědčeni, že péče o ně nespočívá jen v uchování

v dobrém stavu, ale i v adekvátním využívání. Proto pořá-
dáme v zámku a zahradách koncerty, výstavy a také kaž-
dým druhým rokem konference s tematikou historických
zahrad, například v minulých letech „Společenský život
v historických zahradách“, „Zahradní architektura“. Zájem-
cům o bližší informace včetně podrobného programu do-
poručujeme naše webové stránky www.unesco-kromeriz.cz.

Naší snahou je, aby konference samozřejmě naplnila
své poslání, aby se také účastníkům v našem městě líbi-
lo a rádi znovu do Kroměříže zavítali.

MUDr. Eva Nováková,
předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž.

Se zlínskou filharmonií B. Martinů
jsme slavili výročí zápisu do UNESCO

Součástí oslav 10. výročí zápisu zahrad a zámku
v Kroměříži na Listinu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO byl 16. dubna koncert v Domě kultury,
nazvaný Operní diva a Maestro. Sehraná dvojice rakous-
kých hudebníků - sopranistka Tamara Trojani a dirigent
Konstantin Schenk, nastudovala s Filharmonií B. Martinů
zajímavý a pestrý program, který více než stan-
dardní koncert vážné hudby připomínal skvě-
lou show s inteligentním humorem. Sopranist-
ka Tamara Trojani v roli operní divy vystřídala
pět kostýmů a ještě víc hudebních žánrů. Za-
zněly slavné operní árie předních světových
skladatelů v excelentním podání, vystřídala
je vkusná parodie na věhlasného italského
operního tenora se všemi hvězdnými manýry
s náležitě využitou italštinou i gestikulací, ná-
sledovaly moderní šansony, Montiho Čardáš,
Straussův Císařský valčík, slavné filmové me-
lodie, podmanivé brazilské rytmy nebo nob-

lesní pochody. Posluchači v průběhu koncertu nešetřili po-
tleskem, který místy přecházel až ve skandovaný. A byl
zcela zasloužený, nebo� výkony hudebníků na pódiu byly
obdivuhodné. Dirigent Konstantin Schenk si kromě dirigo-
vání přibral nejen roli klavíristy, ale i moderátora a vtiskl
celému programu neopakovatelný styl.   -kam-

SPOLEČNOST
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U příležitosti 63.
výročí ukončení II.
světové války položi-
li 5. května zástupci
rumunského velvy-
slanectví, města Kro-
měříže, Svazu bojov-
níků za svobodu,
Československé obce
legionářské, Armády
ČR a Česko-rumunské
společnosti v Kromě-
říži kytice a věnce u
pomníku padlých ru-
munských vojáků na
náměstí Míru. Slav-
nostní ceremoniál se
rovněž konal ve
středu 7. května u
hrobu armádního
generála Ludvíka
Svobody na místním
hřbitově.

Delegaci rumunského velvyslanectví Charge d´ Affaires a.i. Dana Balanescu (druhý zleva) a tajemníka velvyslanectví
Gabriela Marese v Kroměříži uvítal starosta města Miloš Malý.           Foto: -kam-
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Úspěšný rok Klubu přátel Kroměříže v Brně

Zlínský filmový festival
opět zavítá i do Kroměříže

Město Kroměříž letos bude opět partnerem zlínského
filmového festivalu pro děti a mládež. Pro lidi z Kroměříže
a okolí to znamená, že některé události festivalu budou
moci sledovat přímo ve svém městě, přičemž nabídka
akcí by letos mohla být pestřejší než loni, kdy měla
spolupráce s městem podobu nultého zkušebního roč-
níku.

Smlouvu o partnerství a spolupráci uzavřela kromě-
řížská radnice s organizátory zlínského festivalu již
v roce 2007 s tím, že konkrétní forma bude každoročně
specifikována. Letošní nabídka partnerství, kterou již

schválili kroměřížští radní, zahrnuje několik akcí, na
jejichž organizaci by se mělo město Kroměříž podílet.
„Zejména jde o promítání pro školy, festivalové čtení či
účast našeho školáka ve festivalové porotě. Nad rámec
těchto aktivit by se měl na Velkém náměstí uskutečnit
zábavní program pro děti,“ uvedla místostarostka Olga
Sehnalová a dodala, že o dalších možnostech se ještě
jedná.

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež se ve
Zlíně bude konat již po osmačtyřicáté, a to ve dnech
1. až 8. června 2008.      -pz-

Brněnský Klub přátel Kroměříže, založený loni
v květnu, má za sebou úspěšný první rok, naplněný
zajímavou činností. K hrstce zakládajících členů, kteří
se tehdy sešli na ustavující schůzce, postupně přibý-
vali další, takže k prvnímu výročí čítá klub již tři desít-
ky někdejších Kroměřížanů, kteří dnes žijí a mnozí
dosud ještě pracují v moravské metropoli. Scházejí se
pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci v podvečer –
v současné době v salonku brněnské restaurace Soná-
ta v budově Janáčkovy akademie múzických umění,
jejímž dlouholetým rektorem byl jeden ze zakládají-
cích členů klubu - prof. Alois Hajda.

Kroměřížanům, ale i obyvatelům Brna nejsou nezná-
má ani mnohá další jména, která najdete na seznamu
účastníků pravidelných schůzek brněnského klubu. Jsou
mezi nimi například hudební skladatel, pedagog a ně-
kdejší ředitel České filharmonie prof. PhDr. et MgA.Ctirad
Kohoutek, CSc., jazzový skladatel a trumpetista Jaromír
Hnilička, autor originální Jazzové mše, ale i melodie
kdysi velkého hitu Dobrý den, majore Gagarine, který
nedávno vzkřísila kontroverzním novým textem k rada-
ru ministryně obrany Vlasta Parkanová.

Náplní klubových setkání jsou pravidelné informa-
ce o dění v Hanáckých Athénách, zprostředkované i
návštěvami představitelů města Kroměříže. Například
vloni v říjnu jsme přivítali místostarostku MUDr. Jar-
milu Číhalovou, která klubu předala dar vedení města
- desítku výpravných publikací o Kroměříži, a spolu
s dalším hostem- šéfredaktorem Kroměřížského zpra-
vodaje Mgr. Miroslavem Karáskem, zodpověděla spous-
tu našich zvídavých otázek. Také Kroměřížský zpravo-
daj, který nám redakce každý měsíc posílá, je totiž
cenným zdrojem aktuálních informací pro naše členy.

Pravidelná setkání zpestřují i besedy na nejrůznější
témata. Jedna z prvních byla věnována současné hu-
dební tvorbě, kterou připravili dva naši členové a hu-
dební skladatelé, by� zcela odlišných žánrů- Ctirad
Kohoutek a Jaromír Hnilička.Další téma, které vzbudilo
nemenší zájem přítomných, mapovalo aktuální otáz-
ky genetiky a připravila ho vědecká pracovnice Biofy-
zikálního ústavu ČAV - členka klubu RNDr. Blažena
Koukalová - Bednářová, CSc., která se touto problema-
tikou řadu let zabývá.

Na programu příštího setkání bude seznámení
s bibliografií Kroměřížska, které chystá PhDr. Iva Butulo-
vá - Vlčková, někdejší dlouholetá vedoucí oddělení Mo-
ravské zemské knihovny v Brně. Mnozí rodiče ji znají i
jako autorku nejedné knihy pohádek pro děti.

Seznámili jsme se také se záslužnou činností kromě-
řížského o. p.s. Stop vandalům a po rozhovoru s odbor-
nou konzultantkou této společnosti ing. arch. Vraníko-
vou naši členové uspořádali finanční sbírku a její výtě-
žek odeslali na konto společnosti, která přispívá
k záchraně památek UNESCO, zejména Podzámecké
a Květné zahrady a dalších.

Nezapomínáme ani na významná výročí členů. Gra-
tulanti z našich řad navštívili známého brněnského herce
a pedagoga JAMU Josefa Karlíka, který před časem osla-
vil své osmdesátiny, a společně jsme nyní oslavili i
narozeniny o rok staršího místopředsedy klubu- doc.
ing. Vratislava Zapletala, CSc.

Na příštích setkáních rádi přivítáme další zájemce
z řad rodáků či přátel Kroměříže žijících nyní v Brně.
Scházíme se každý třetí čtvrtek v měsíci v restauraci So-
náta v Opletalově ulici v Brně.

Jiří Karnet, předseda Klubu přátel Kroměříže v Brně
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V Kroměříži se bude jednat
o nedostatku kvalifikovaných pracovníků

Ve dnech 22. a 23. května přivítá naše město účastníky 15. ročníku celostátního semináře k problematice celoživot-
ního učení. Pořadateli jsou město Kroměříž a Hospodářská komora České republiky.

 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - KROMĚŘÍŽ 2008
„Role zaměstnavatelů, úřadů práce a odborných škol v rozvoji kvalifikované pracovní síly“
V Domě kultury, kde bude jednání probíhat, vystoupí mnoho významných lektorů z ministerstev, škol, institucí, firem

a úřadů práce.
Kroměříž je odedávna

vnímána jako centrum kul-
tury, vzdělanosti a spole-
čenského života. Každo-
ročně se zde pořádá řada
konferencí, seminářů, či se-
tkání odborníků různých
profesí. Mezi tyto akce pa-
tří již tradičně seminář Ce-
loživotní učení. Předpokla-
dem úspěchu firmy dnes
není jen kvalitní manage-
ment, propracovaný mar-

keting a moderní technologie, ale zejména vzdělaný a
průběžně vzdělávaný zaměstnanec. A to je stěžejní
téma 15. ročníku. Doufám, že se účastníkům bude
v našem krásném městě líbit a že získají mnoho cen-
ných poznatků, informací a kontaktů, ale také příjem-
ných vzpomínek.

Mgr. Miloš Malý,
starosta města Kroměříže

 Kroměřížský seminář
Kroměřížský seminář. To je pro mne téměř srdeční

záležitost. Měl jsem to štěstí zúčastňovat se všech před-
cházejících ročníků a vždy se jednalo o obohacení mých
profesních znalostí. Nejen oficiální program, ale i do-
plňkové aktivity přispěly k rozšíření mého profesního
portfolia. Pestrá škála aktivit odborného školství se zde
zcela neformálně setkává s činnostmi sociálních part-
nerů.

Děkuji všem současným i minulým organizátorům.
Nikdy nebude dost akcí tohoto typu. Přije
me a vzájemně
se obohacujme.

Mgr. Josef Ležal,
ředitel SŠ-COPTH, Poděbradská 1, Praha 9

 
Letošní seminář poukazuje na roli zaměstnavatelů

v rozvoji kvalifikované pracovní síly. Jsem rád, že se
k diskusi otevírá právě toto téma, zoufalý nedostatek
pracovní síly z něj učinil zásadní problém i pro podni-
katele. Je třeba znovu navázat vazbu mezi učňovskými
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obory a firmami, která  byla zpřetrhána na začátku
devadesátých let. Věřím, že seminář nám může ukázat,
jak tento zásadní nedostatek odborného školství na-
pravit.

Dr. Ing. Jaromír Drábek,
prezident Hospodářské komory České republiky

 

Tématem letošního ročníku kroměřížského celostát-
ního semináře o odborném vzdělávání je Role zaměst-
navatelů, úřadů práce a odborných škol v rozvoji kvali-
fikované pracovní síly. Je to již patnáctý ročník seminá-
ře, na který se obvykle v květnu sjíždějí pracovníci
odborných škol, podniků, úřadů práce a dalších organi-
zací ze všech krajů České republiky. Co má seminář za
sebou a co před sebou?

Za sebou má čtrnáct ročníků, jejichž témata vždy
odrážela naléhavé aktuální problémy odborného vzdě-
lávání a jeho místa v celoživotním učení. Každý rok
představuje v diářích pracovníků zainteresovaných mi-
nisterstev, ústavů a úřadů, škol a podniků událost, které
stojí za to se zúčastnit, protože se na ní dozví nové
informace a budou mít příležitost říci svůj názor
k dosavadnímu vývoji. Dá se odhadnout, že v celkovém
počtu účastníků dosavadních seminářů se nyní načítá

již třetí tisícovka a že na dosavadních seminářích bylo
prosloveno kolem 250 referátů. Sborníky z dosavadních
seminářů již představují docela zajímavou řadu publi-
kací. Jejich obsah informuje jak o dění v oboru odbor-
ného vzdělávání u nás, tak i v zahraničí. Vždy� mezi
řečníky byli i odborníci z řady evropských zemí a také
představitelé Evropské komise. Za tyto výsledky je po-
třeba poděkovat jak samým účastníkům, tak i organizá-
torům, jejichž odhadované počty pracovních hodin by
byly rovněž úctyhodné.

Před sebou má kroměřížský celostátní seminář – ač
se to může zdát divné - neméně úkolů jako ve svých
začátcích. Hlavním důvodem je, že tematika odborného
vzdělávání a celoživotního učení je nevyčerpatelná a
vývoj do ní každoročně přináší nové podněty, problémy
a výzvy. Svědčí o tom ostatně i téma letošního semináře,
z něhož zřetelně vyplývá, že ke zkvalitňování odborné-
ho vzdělávání nestačí úsilí jednotlivých organizací či
jejich skupin, nýbrž že je k tomu potřeba koordinované
práce řady důležitých aktérů, kteří působí jak na úrovni
regionální, tak i národní. Jejich účast na semináři jistě
opět přispěje k nasměrování dalšího vývoje odborného
vzdělávání žádoucím směrem.

Ing. Jaromír Coufalík, CSc.,
Národní vzdělávací fond
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NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI

KONCERTY

JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

PŘEDNÁŠKY, BESEDY

HUDEBNÍ AKADEMIE

 Pondělí 12. května v 16.30 h - Absolventský koncert -
absolvují žáci ze třídy Jiřího Kučery ze Základní umělecké
školy v Kroměříži. Sál Základní umělecké školy v Kroměříži,
Jánská ul.

 Úterý 13. května v 16.30 h - Absolventský koncert -
absolvují žáci ze tříd p. uč. K. Staňkové, J. Gajdošové, D.
Vymlátilové a J. Budíkové ze Základní umělecké školy
v Kroměříži. Sál Základní umělecké školy v Kroměříži, Ján-
ská ul.

 Středa 14. května v 19 h - Cimbal Classic z Brna - kon-
cert kapely, která se pohybuje v žánrech folk, folklór i
vážná hudba. Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Neděle 18. května v 16 h - Májový koncert duchovní
hudby - koncert pěveckého sboru Moravan Domu kultury
Kroměříž. Sbormistr Antonín Hudeček. Kostel sv. Jana Křti-
tele.

 Pondělí 19. května v 16.30 h - Absolventský koncert -
absolvují žáci ze tříd p. uč. Š. Šrámkové, M. Šóna, Z. Krejči-
říka, R. Bakaly a J. Nepožitka ze Základní umělecké školy
v Kroměříži. Sál Základní umělecké školy v Kroměříži, Ján-
ská ul.

 Středa 21. května v 16.30 h - Absolventský koncert -
absolvují žáci ze tříd p. uč. L. Vašákové, I. Salvadori, Z.
Bubeníčkové, Z. Nováka a Z. Vaška ze Základní umělecké
školy v Kroměříži. Sál Základní umělecké školy v Kroměříži,
Jánská ul.

 Čtvrtek 22. května v 19 h - Dechová kapela Zdounečanka
- koncert známé dechové kapely z regionu. Zahrádka Klu-
bu Starý pivovar Kroměříž.

 Čtvrtek 29. května v 19 h - Jazzové seskupení Jazzevčík
ze Vsetína. Zahrádka Klubu Starý pivovar Kroměříž.

 Pátek 30. května v 19 h - Zahajovací koncert Archetti in
Moravia (1. ročník soutěže pro houslisty mladší šestnácti
let). Představí se vítězové 0. ročníku Archetti in Moravia
M. Michal, Š. Michal a M. Nádvorníková. Filharmonie B.
Martinů s dirigentem Gáborem Káli z Ma
arska. Pořádá
ZUŠ Kroměříž ve spolupráci se Zlínským krajem, městem
Kroměříží, Konzervatoří P. J. Vejvanovského, Filharmonií B.
Martinů a pod záštitou Klubu UNESCO Kroměříž. Divadel-
ní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Sobota 31. května, neděle 1. června od 9 h - Koncert
Archetti in Moravia - 1. ročník soutěže pro houslisty mladší
šestnácti let. Pořádá ZUŠ Kroměříž ve spolupráci se Zlín-
ským krajem, městem Kroměříží, Konzervatoří P. J. Vejva-
novského, Filharmonií B. Martinů a pod záštitou Klubu
UNESCO Kroměříž. Sál Základní umělecké školy
v Kroměříži, Jánská ul.

 Středa 4. června v 18 h - Percussion show - promenádní
koncert. Velké náměstí Kroměříž.

 Čtvrtek 5. června v 19 h - Folklórní kapela Rusava. Za-
hrádka Klubu Starý pivovar Kroměříž.

 Čtvrtek 12. června v 18 h - Soukromá D-Music Kroměříž
- promenádní koncert. Velké náměstí Kroměříž.
 Čtvrtek 12. června v 19 h - Koncert harmonikářů z regionu.

Oblíbené melodie v nevšedním podání. Zahrádka Klubu
Starý pivovar Kroměříž.

 Čtvrtek 12. června v 19.30 h - Carmina Burana - Calr Orff.
Filharmonie B. Martinů Zlín a Český filharmonický sbor,
sólisté: A. Kohutková, M. Olbrzymek, M. Bárta. V úvodu
koncertu udělí Klub UNESCO Kroměříž v historii poprvé Cenu
Karla Liechtensteina z Castelcornu. Cena je určena mece-
nášům kultury nebo občanům za významný kulturní po-
čin. Skleník Květné zahrady v Kroměříži.
 

 Středa 14. května v 16.30 h - Vincenzo Bellini: Náměsíč-
ná. (Maria Callas, Nicola Monti, Nicola Zaccaria). Posle-
chový pořad v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska.

 Středa 4. června v 16.30 h - Luciano Pavarotti - operní
recitál světoznámého italského tenoristy. Poslechový po-
řad v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska.
Upozornění: v červenci ani v srpnu se programy Hudební
akademie nekonají. V září začíná ve středu 10.
 

 Úterý 13. května v 17 h - Krutý Bůh Starého zákona? O
základních rysech vyznání o Bohu ve Starém zákoně. Před-
náškový sál Muzea Kroměřížska.

 Čtvrtek 15. května v 17 h - Současná Čína - život a
myšlení. PhDr. David Sehnal, M.A. Přednáškový sál Muzea
Kroměřížska.

 Čtvrtek 29. května v 17.30 h - Dvě tváře Íránu - zážitky a
zkušenosti z dvanácti cest po Íránu. RNDr. Jiří Sladký. Před-
náškový sál Muzea Kroměřížska.

 Čtvrtek 5. června v 17 h - Tajemství čínské kuchyně.
Seznámí s ní Mgr. Ondřej Kučera, sinolog, pedagog kated-
ry asijských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci.
Na přednášce se dozvíte nejen informace o čínské kuchy-
ni, ale můžete ochutnat jídla, která budou na místě při-
pravována. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.
 UNIE ROSKA Kroměříž zve na Den roztroušené sklerózy,

který se pořádá 10. června od 16 hodin v přednáškovém
sále Knihovny Kroměřížska. Jeho součástí budou před-
nášky odborných lékařů, poradenská činnost a výměna
osobních zkušeností.

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz
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VÝSTAVY

ZÁBAVA

SVČ ŠIPKA

SVČ ŠIPKA: Úprkova 3268, Kroměříž, tel. 573 339 054,
www.svcsipka.cz

 16. května od 18 h -  Diskotéka - sál SVČ Šipka.
 Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost zdarma.

Středy jsou vyhrazeny maminkám na mateřské dovolené.
 Sobotní brigády na botanické zahradě.

DIVADLO

 Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech období a
technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kroměříž-
ska.

 Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické nálezy
z regionu - například keltské osídlení Hostýna a stopy
Slovanů. Muzeum Kroměřížska.

 400 let privilegia olomouckého biskupa kardinála Fran-
tiška Dietrichsteina a obnova mincovního práva - mincov-
nictví církevních institucí představí ojedinělá výstava
v Biskupské mincovně v Kroměříži. Výstava potrvá do 30.
září. Biskupská mincovna v Kroměříži.

 Monika Kučerová - výtvarnice. Výstava potrvá do 31.
května. Galerie Kavárna SCÉNA, Dům kultury Kroměříž.

 Helena Doleželová - výtvarnice. Výstava potrvá od 31.
května do 12. července. Galerie Kavárna SCÉNA, Dům kul-
tury Kroměříž.

 Dvě tváře Íránu ve fotografiích Jana Sladkého. Muzeum
Kroměřížska. Výstava potrvá do 15. června.

 Doteky orientu - výstava užitého umění ze sbírek muzeí
Zlínského kraje. Na výstavě jsou představeny sbírkové
předměty původem většinou z Číny, Japonska (porcelán
a keramika z 18. a 19. stol.), Íránu, Turecka a oblasti
Egypta. Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska. Výstava
potrvá do 15. června.

 Jitka Jarmarová, Milan Šanda  - členové Sdružení přátel
výtvarného umění Kroměřížska, vystavují v kavárně Sla-
via v Kroměříži.

 Jitka Jurnečková a Jan Crha (kresby, malby, kombinova-
né techniky, fotografie) - od 22. dubna do 23. května.
Galerie Artizona, Klub Velehradská, Kroměříž.

 Studentský parlament Zlínského kraje - výstava fotogra-
fií. Od 21. dubna v Knihovně Kroměřížska.

 Člověk a krajina - výstava fotografií, potrvá do 14.
května. Knihovna Kroměřížska.

 Milada Ivánková - Sny a pocity. Malované výlety do
světa fantazie. Členka Sdružení přátel výtvarného umění
Kroměřížska vystavuje od 6. května do 7. června v kavárně
Slavia v Kroměříži.

 Kardinál Dietrichstein a jeho doba - od 29. května do 30.
září. Výstava v obrazárně Arcibiskupského zámku.
 

 Od 13. do 15. května – Přehlídka divadelních souborů
Pohádková Kroměříž 2008. Představení začínají v 8.30 h
a v 10.30 h. Hrají: Divadelní kroužek ZŠ Komenského nám.,
Divadelní soubor KUK ZŠ Zachar Kroměříž, Divadelní sou-
bor Pokaždé jinak Církevní ZŠ Kroměříž, Divadelní krou-
žek 1. ZŠ Holešov, Soubor Korálek ZŠ a MŠ speciální Kro-
měříž, Divadelní kroužek SVČ Šipka Kroměříž. Slavnostní
vyhodnocení divadelní přehlídky bude 15. května ve 12
hodin. Sál Sokolského domu v Kroměříži.

 Sobota 17. května v 18 h - S tvojí dcerou ne - bláznivá
komedie o stereotypu v manželství od kroměřížského ro-
dáka Antonína Procházky. Uvede Divadelní soubor Sokol
Kroměříž za účasti autora hry a jeho maminky Marty Pro-
cházkové. Sokolský dům, tř. 1. máje, Kroměříž.

 Neděle 25. května v 18 h - Jaroslav Havlíček: Petrolejo-
vé lampy. Uvádí Divadlo Na Jezerce Praha. Hrají: B. Hrzá-
nová, R. Holub, J. Hrušínský, V. Kubánková, L. Kostelka, V.
Udatný a B. Procházka. Divadelní sál Domu kultury
v Kroměříži.

 30. května v 17.30 h - Gérald Sybleyras: Půldruhé hodi-
ny zpoždění. V. jarní divadelní předplatné. Uvádí Studio
DVA Praha. Hrají: D. Kolářová a M. Lasica. Jen na předpla-
tenky. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Pátek 6. června ve 20 h - Josef a jeho úžasný pestroba-
revný pláš
 - muzikálové představení Městského divadla
Brno. Součást oslav 10. výročí zápisu zahrad a zámku
v Kroměříži na Listinu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Velké náměstí v Kroměříži.
 

 Pondělí 19. května v 19.30 h - Screamers tisíce a jedné
noci - nový zábavný program populární travesti skupiny
SCREAMERS. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Sobota 24. května od 9 h - XXXV. ročník FONORALLYE a
XVIII. ročník VIDEORALLYE - pohotovostní soutěž fonoama-
térů a videoamatérů na dané téma. Přístavba Domu kultury
v Kroměříži.

 Sobota 31. května od 9 h - Den dětí města Kroměříže.
Den plný zábavy, her, dovedností a soutěží k Mezinárodnímu
dni dětí. Program: lanové centrum, adrenalinové skákací
hry, letecké vystoupení, hasiči a záchranná služba, pro-
jíž
ky na lo
kách a řada dalších atrakcí. Připravili město
Kroměříž, Dům kultury Kroměříž a neziskové organizace.
Letiště v Kroměříži a vodní plocha Bagrák.

 Sobota 7. června od 12 h - Knížecí holdování - Arcibis-
kupský zámek i zahrada se vrátí do doby biskupa Františ-
ka Dietrichsteina. Ohnivé jízdy na koních, sokolníci, lo-
vecké kratochvíle, šermíři, lukostřelci, orientální show,
ohňostroje, dobré jídlo a pití. Arcibiskupský zámek, Pod-
zámecká zahrada, Květná zahrada.
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MC KLUBÍČKO

JASPIS - KLUB MLADÝCH

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

KINO MLADÝCH

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

KINO NADSKLEPÍ

 Areál MŠ, Kollárova ul. 3945, Kroměříž.
 www.klubicko.webz.cz

 Pondělí 12., 19. a 26. května do 9 do 13 h - Klub
miminek - vyhrazeno pro maminky s dětmi do 0 do 12
měsíců a jejich sourozence.

 Sobota 17. května od 15.30 h - Rodinné odpoledne na
zahradě Mateřského centra. Zábavné soutěže, grilování,
divadlo, výtvarná dílna.

 Středa 21. května od 15.30 h - Hravé odpoledne pro
rodiče s dětmi od dvou let. Volné hraní, cvičení rodičů
s dětmi, výtvarné tvoření.

 Pondělí 12.,19. a 26. května od 15 h - Ekohrátky.
 Středa 14. a 28. května od 15 h - Želvičky - rodiče a děti

se speciálními potřebami. Fyzioterapie, výtvarná dílna.
 Úterý 27. května od 15 do 16.45 h - Den otevřených

dveří MC Klubíčko.
 Čtvrtek 15., 22., 29. května od 17 h - Předporodní přípra-

va s Alicí Hroncovou.

 19. května - Souboj s nebem - film z produkce Mexiko -
Francie.

 26. května - Princezny - mexické drama.
Představení začínají vždy v 19.30 h.

Pravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodí
budovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul.

 14. května - Malé Karpaty - fotoprojekce dr. Voňka.
 17. května - Odry - Fulnek a okolí - vede Mgr. Krčál.
 21. května - Jadranské pobřeží - diapozitivy, p. Mekyska.
 28. května - Týdenní pobyt členů Klubu českých turistů

ve Velkých Karlovicích.
 4. června - Nízký Jeseník - fotoprojekce dr. Voňka.
 11. června - Západočeské lázně - diapozitivy p. Me-

kyska.
 

Moravcova 430/16, tel. 775 946 675.  Setkání v Po a St
ve 14 - 20h; Út a Čt ve 13 - 17 h. www.jaspis.info

 Středa 14. května - Kino Jaspis promítá film „Šeptej“.
 Středa 21. května - Beseda se strážníky Městské policie

Kroměříž.
 Středa 28. května - Fotbalová párty. Oslav s námi naše

vítězství.

 Taneční kurzy pro mládež - podzim 2008
Přihlášky a bližší informace získáte v Domě kultury, Tova-
čovského 2828, Kroměříž, pí Náplavová, tel. 573 500 581.
www.dk-kromeriz.cz
 
 

 
 12. - 14. května - Venkovský učitel - české drama. V 17

a 19.30 h.
 15. - 21. května - Speed Racer - americký dobrodružný

film pro mládež. Jen v 17 h.
 15. - 18. května - 27 šatů - americká romantická kome-

die. Jen v 19.30 h.
 20. - 21. května - Hranice smrti - americký děsivý horor.

Jen v 19.30 h.
 22. - 25. května - Bláznovo zlato - americká dobrodruž-

ná komedie. V 17 a 19.30 h.
 26. - 28. května - Lovci draků - animovaný dobrodružný

film o průzkumu ostrovů, kde žijí draci. Jen v 17 h.
 27. - 28. května - Soudný den - americká hororová sci-fi.

Jen v 19.30 h.
 29. května - 1. června - Karamazovi - vynikající české

drama s I. Trojanem. V 17 a 19.30 h.
 2. - 4. června - Kuličky - nová česká povídková komedie.

V 17 a 19.30 h.
 5. - 11. června - U mě dobrý - česká komedie s hvězdným

obsazením. V 17 a 19.30 h.
 12. - 18. června - Sex ve městě - americká komedie

podle TV seriálu. V 17 a 19.30 h.

 24. května - Královna Koloběžka - české pásmo kresle-
ných pohádek pro nejmenší diváky.

 14. června - O ebenovém koni - české pásmo krátkých
animovaných pohádek.
Představení začínají vždy v 15.15 h.

Podzimní divadelní
předplatné na představení

v Domě kultury
Září - Jiří Pokorný: Milada Divadlo Na zábradlí Praha.
Říjen - J. Austenová, J. Maxwell, A. Stanford: Pýcha a

předsudek Slovácké divadlo Uherské Hradiště.
Listopad - K. Ludwig: Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhá-

ní uvádí Agentura Harlekýn Praha.
Prosinec - R. Alfieri: Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Divadlo Ungelt Praha.
Předprodej vstupenek bude zahájen 22. května v 17

hodin v pokladně Domu kultury.
UPOZORNĚNÍ
V pátek 30. května v 17.30 hodin - v rámci V. jarního

divadelního předplatného bude uvedeno náhradní před-
stavení - G- Sybleyras: Půldruhé hodiny zpoždění uvádí
Studio DVA Praha. V hlavních rolích Daniela Kolářová
a Milan Lasica.
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Shromáždění u pomníku PTP-VTNP
Setkání u příležitosti šestého výročí odhalení pomníku PTP-VTNP na Husově náměstí v Kroměříži se koná 13.

května v 11 hodin. Nad pietním aktem převzal záštitu starosta města Kroměříže Mgr. Miloš Malý. Odpoledne se
bývalí příslušníci PTP-VTNP sejdou u stromu Milénia, který zasadili v Podzámecké zahradě.

Potomstvu na věčnou památku

Nová literatura
Pavel Balcárek: Kardinál František Ditrichštejn (1570 -

1636). Gubernátor Moravy, Českých Budějovic, Veduta
2007. 255 s.

Na knižní trh přišla zajímavá odborná publikace z pera
PhDr. Pavla Balcárka: Kardinál František Ditrichštejn (1570
- 1636). Erudovaný brněnský archivář a spisovatel sou-
středil o tomto známém olomouckém biskupovi materi-
ál, který získal dlouholetým studiem v českých a morav-
ských archivech a především bádáním ve vatikánské apo-
štolské knihovně a vatikánském tajném archivu v Římě.
Bibliografický materiál je psán krásnou a čtivou češtinou.
Gubernátor Moravy v době předbělohorské a po Bílé hoře
byl především znám jako horlivý rekatolizátor. Ovšem byl

i velkým podporovatelem umění - hudby a nového maný-
ristického slohu, vedl stavební ruch v Mikulově, Kroměříži
a v Brně. Také se přimlouval u císaře za rebely stavovské-
ho povstání a jeho zásluhou se neopakovala staroměst-
ská poprava také v Brně. Zde byl popraven jen jeden rebel
- Václav Bítovský z Bítova v roce 1628. Vyčerpán těžkou
dobou válek, intrikami, vypovězením poddaných nekato-
líků ze země, politickými tahanicemi - zemřel Ditrichštejn
jako unavený, nemocný a zklamaný muž.

Kniha je v krásné vazbě, je bohatě vybavena pomoc-
ným materiálem - jako rejstříky, bibliografií, poznámka-
mi, s italským a německým resumé. Hojně je vybavena
dobovým vyobrazením.       PhDr. Ivona Vlčková

Při příležitosti konání mezinárodní numismatické kon-
ference v Kroměříži - Mincovnictví církevních institucí ve
střední Evropě - inspirované 400. výročím udělení min-
covního práva císařem Rudolfem II. olomouckému bisku-
povi, kardinálu Františku z Dietrichsteina, se 25. dubna
v Manském sále Arcibiskupského zámku uskutečnil dvo-
jí křest.

V průběhu slavnostního koncertu v provedení Societas
Incognitorum byla nejprve uvedena do života medaile
akademického malíře a medailéra Karla Zemana, kterou
vydala Česká numismatická společnost, pobočka Kro-
měříž. Nového vydání se dočkalo reprezentativní album
grafických pohledů na kroměřížský Libosad. Autorsky se

na albu podílel Georg Matthäus Vischer, rakouský mate-
matik, topograf a kartograf a Justus van den Nypoort,
nizozemský tiskař, rytec a typograf. „Jistě by tedy bylo
důstojné, aby byl obraz onoho libosadu vyryt - ne do
mědi, nýbrž do cedru a aby byl potomstvu zachován na
věčnou památku.“ To jsou slova Urbana Franze Augusti-
na Hegra, ceremoniáře a kanovníka u sv. Mořice
v Kroměříži ze dne 13. září 1691. Těmito slovy jako vyda-
vatel předával biskupovi reprezentativní dokumentaci pro
potřeby biskupovy prezentace.

Reprint tohoto vzácného díla vychází za podpory Zlín-
ského kraje (záštitu nad vydáním převzal hejtman Zlín-
ského kraje Libor Lukáš) a města Kroměříže.           -kam-

Galerie Orlovna v květnu zahajuje
Občanské sdružení Galerie Orlovna města Kroměříže

ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou
Uherské Hradiště a pod záštitou starosty města Kromě-
říže Miloše Malého pořádá 1. výstavu v prostorách Or-
lovny - ART MOBILLE 2008. Její vernisáž proběhne
20. května v 17 hodin. Slavností zahájení se koná u
příležitosti oslav 10. výročí zapsání zahrad a zámku
Kroměříž na Listinu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.

Představí se výstava prací žáků profesora Miroslava
Maliny ze Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské
Hradiště ve zcela nové galerii, která se nachází
v bezprostřední blízkosti Arcibiskupského zámku na Sla-
dovnách 1491. Záměrem Občanského sdružení Galerie
Orlovna je vybudovat v těchto prostorách galerii moder-
ního umění, kterou dosud Kroměříž postrádá. Otevřeno
bude denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin od
21. května do 30. června.   -kam-
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V letošním roce opět končí platnost některých
občanských průkazů

Občané, kteří vlastní občanský průkaz bez strojově či-
telných údajů vydaný do 31. prosince 2003, by měli zbyst-
řit pozornost. Takový občanský průkaz totožnosti bude
od nového roku neplatný a je nutné ho vyměnit za nový.
S výměnou by však občané neměli otálet. „Občané České
republiky jsou povinni provést výměnu občanských prů-
kazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. pro-
since 2003 za občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 31. prosince 2008. Žádost o vydání
občanského průkazu musí předložit nejpozději do 30.
listopadu 2008,“ uvedla Magda Hradilová z oddělení
správních činností kroměřížské radnice. Výjimku tvoří

pouze občanské průkazy vydané občanům  narozeným
před 1. lednem 1936, ovšem jen v případě, že v těchto
občanských průkazech není doba ukončení platnosti vy-
značena konkrétním datem. Na občany narozené před
uvedeným datem se povinnost výměny občanských prů-
kazů bez strojově čitelných údajů nevztahuje.

Strojově čitelný kód, kterým musejí být nové občanské
průkazy opatřeny, je přepisem údajů o držiteli a o dokla-
du v podobě řady písmen, číslic a znaků zobrazených
v dolní části přední strany občanského průkazu. Bližší
informace o výměně poskytne oddělení správních čin-
ností Městského úřadu v Kroměříži.      -pz-

Dům kultury Kroměříž Informace,
přihlášky a předprodej vstupenek: Dům kultury, Tova-
čovského 2828, Kroměříž. Tel.: 573 500 592 - pokladna,
573 500 583 - programové oddělení. Online rezervace
www.dk-kromeriz.cz  e-mail: pokladna@dk-kromeriz.cz
e-mail: bisahova@dk-kromeriz.cz  justinova@dk-krome-
riz.cz Předprodej vstupenek: Pondělí 10 - 16 hodin; Úte-
rý 12 - 16 hodin; Středa 10 - 17 hodin; Čtvrtek 12 - 16
hodin; Pátek 12 - 15 hodin.
 

Knihovna Kroměřížska  Knihovna Kro-
měřížska, příspěvková organizace, Slovanské nám.
3920, Kroměříž. Tel.: Informační odd. 573 503 174;
www.knihkm.cz  Otevírací doba. Oddělení pro dospělé a
informační oddělení. Po: 9-18 h; Út: 12-18 h; St: 9-18 h;
Čt: 9-18 h. Pá: 9-18 h; So: 9-11.30 h. Oddělení pro děti a
mládež. Po: 12-18h; Út: 12-18 h; St: 12-18 h; Čt: zavřeno;
Pá: 12-18h; So: zavřeno. Hudební oddělení. Po: 9-18 h;
Út: 12-18 h; St: 9-18 h; Čt: 9-18 h; Pá: 9-18 h; So: zavřeno.

Arcibiskupský zámek a zahrady
Národní památkový ústav, Správa státního zámku Arci-
biskupského zámku a zahrad Kroměříž, Sněmovní ná-
městí 1, Kroměříž. Tel.: 573 502 011. http://www.azz.cz/
e-mail:zamek@azz.cz  Pro návštěvníky je zámek otevřen
v sezónu duben - říjen mimo pondělí a den po svátku.
Duben, říjen: pouze víkendy (9-16 h) + ohlášené skupiny.
Květen, červen, září - 9-17h. Červenec, srpen - 9-18 h.

Historické sály, zámecká obrazárna, Sala terrena, věž,
Podzámecká zahrada, Květná zahrada, Biskupská min-
covna.

Muzeum Kroměřížska  Muzeum Kromě-
řížska, Velké nám. 38, Kroměříž. Tel.: 573 338 388. Stálá
expozice Památník Maxe Švabinského. Stálá expozice
Příroda a člověk. Galerie v podloubí. Malá galerie. Vý-
stavní síň portál. Otevřeno celoročně mimo pondělí 9-
12 a 13-17 h. www.muzeum-km.cz
 

Kino Nadsklepí  Milíčovo náměstí 488, tel.:
573 339 280. Agentura Kinoathény
http://www.mujweb.cz/www/kinoatheny/
 

Informační centrum Kroměříž  Velké
náměstí 50/45, Kroměříž, tel./fax: 573 331 473,
www.mesto-kromeriz.cz, odkaz Informační centrum. Kon-
takt: e-mail: info@krominfo.cz

Plavecký bazén Plavání veřejnosti a
ostatní programy najdete na adrese:
www.plavani.cz

SVČ Šipka - středisko pro volný čas dětí
a mládeže v Kroměříži
SVČ Šipka, Úprkova 3268, Kroměříž. Tel. 573 339 054,
e.mail: svcsipka@volny.cz  http://www.svcsipka.cz
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Zápis dětí do mateřských škol
Odbor školství, mládeže a sportu Městského úřadu

v Kroměříži oznamuje:
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských

školách zřizovaných městem Kroměříž, to je v Mateřské
škole, Gorkého 2566; v Mateřské škole, Kollárova 3945;
v Mateřské škole, Malý val 1549; v Mateřské škole, Má-

nesova 3766; v Mateřské škole, Osvoboditelů 60;
v Mateřské škole, Páleníčkova 2851; v Mateřské škole,
Postoupky 78; v Mateřské škole, Spáčilova 3239;
v Mateřské škole, Štítného 3712 a v Mateřské škole, Žiž-
kova 4019 se uskuteční v době od 12. do 16. května
2008.

Kurzy předporodní přípravy v MC Klubíčko
O tom, že nastávající rodiče be-

rou svou roli zodpovědně, svědčí
poptávka po lekcích předporodní
přípravy. Nabídka je široká, každý
si může vybrat takový kurz, který
bude nejlépe vyhovovat jeho po-
třebám. Těhotné ženy a jejich part-
neři, vyhledávající klidnou atmosfé-
ru a pohodu, mohou navštívit Ma-
teřské centrum Klubíčko. Cílem lekcí
není navodit strach z porodnice, ale
připravit se bez zbytečného napětí
na střet s realitou. Jak to chodí na

o. s., od 17 – 19 hodin a jsou plně
hrazeny vaší zdravotní pojiš�ovnou.
Každodenní zkušenosti Alice Hron-
cové z porodního sálu vám pomo-
hou rozptýlit obavy z příchodu no-
vého človíčka. Možná, že vaše mi-
minko přivítá na svět právě
„porodní bába“ z Klubíčka.

Více informací získáte na
www.klubicko.webz.cz.

Marcela Bradová,
MC Klubíčko

Týden s Američany pro rodiče s dětmi
Již posedmé bude probíhat tábor s intenzivní výukou

angličtiny nazvaný „Týden s Američany pro rodiče s dět-
mi“. Pořádá jej občanské sdružení Jaspis v termínu 13. -
20. července 2008 ve Fryštáku. Podstatou tábora je kon-
verzace s rodilými mluvčími pro děti i dospělé formou
výuky v dopoledních hodinách  (ve skupinách) a při hrách
a legráckách odpoledne a večer. Překlad i hlídání nejmen-
ších dětí je zajištěno. Cena pro dospělé včetně ubytování
a stravy činí 2550 korun (děti a mládež sleva, ubytování
není podmínkou). „Loňského ročníku se zúčastnilo asi 60
lidí a letos předpokládáme ještě větší zájem, protože ně-
kteří se ozývali již v prosinci“, řekl organizátor akce Mar-

tin Čechák. Zájemci se mohou přihlásit do 30. června na
tel. 736 459 831, nebo pavel.mikusec@avonet.cz. Bližší
informace: www.englishcamp08.cz

Další tábor je již podruhé v Jizerských horách. Smys-
lem je nabídnout akci pro mládež ve věku 15-19 let plnou
zajímavých akčních a adrenalinových aktivit. Vše probí-
há v angličtině. Každý, kdo má zájem, se může podívat
na www.youtube.com (zadat: English camp). Tyto tábory
se pořádají již řadu let po celé ČR a každoročně se počet
účastníků zvyšuje, letos poruhé se připojuje také o.s. Jas-
pis. Kontakt: jaspis.klub@volny.cz nebo www.jaspis.info.

-MČ-
 

Občané pomohli zrakově postiženým
ve Středoafrické republice

V pátek 16. května končí v Knihovně Kroměřížska veřej-
ná sbírka použitých dioptrických brýlí, která se uskutečni-
la v rámci humanitárního projektu „Brýle pro Afriku“. Shro-
mážděné brýle projdou před odesláním do Afriky rukama
optiků, kteří je přeměří, vyčistí a roztřídí. Poté budou ode-
slány do zdravotnických středisek ve Středoafrické repub-
lice, kde se dostanou k těm, kdo je nutně potřebují - lidem
s vadou zraku. V této části světa jsou brýle cenným zbo-

žím. Stojí více než průměrný roční plat, a tak jsou pro
většinu lidí nedostupné, přestože bez nich nemohou vést
plnohodnotný život. Pomohou zejména žákům a studen-
tům, pro které je vada zraku často překážkou ke studiu.
„Akce se setkala s nečekaným ohlasem. Lidé nám donesli
nebo poslali více než tři tisíce odložených dioptrických
brýlí. Velmi si této pomoci vážíme,“ řekla Iveta Vondráš-
ková z Knihovny Kroměřížska.   -kam-

 

porodním sále vám poví lektorka
kurzu Alice Hroncová. Tato přívěti-
vá porodní asistentka vám podá
informace o možnostech spoluprá-
ce rodičky i jejího partnera s po-
rodní asistentkou a lékařem. V rám-
ci psychoprofylaxe zvládnete také
techniku dýchání, nácvik tlačení a
úlevové polohy. Získáte cenné rady
o průběhu těhotenství, samotného
porodu, šestinedělí a kojení i jak
se starat o novorozence. Kurzy pro-
bíhají každý čtvrtek v MC Klubíčko,
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Arcidiecézní muzeum připomíná
400. výročí udělení mincovního privilegia

Pro účastníky sympozia připravilo Arcidiecézní muzeum jako dárek krátkou, asi hodinu trvající výstavu sestavenou
z originálů mincí a medailí z unikátní numismatické kolekce. Tuto expozici lze přirovnat k vystavení korunovačních
klenotů na Pražském hradě.          Foto: -kam-

V roce 1608 udělil císař Rudolf II.
mincovní privilegia olomouckému bis-
kupovi kardinálu Františku z Dietrich-
steina, který razil mince v kroměřížské
mincovně. Součástí oslav tohoto výročí
bylo numismatické sympozium Mincov-
nictví církevních institucí ve střední Ev-
ropě, které se konalo v Arcibiskupském
zámku za účasti předních numismati-
ků ze čtyř zemí. Druhou neméně význam-
nou částí je výstava historických mincí
a medailí v Biskupské mincovně. Před-
stavuje více než 40 církevních institucí
z území tehdejší Svaté říše římské, kro-
mě toho i ražby papežské a jiných du-
chovních osobností. Převážnou část vý-
stavy tvoří mince a medaile ražené bis-
kupem Dietrichsteinem. Výstava potrvá
do konce září. -kam-
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Divadelní festival Ludmily Cápkové

Divadelní spolek Kroměříž za finanční podpory Zlín-
ského kraje, města Kroměříže a sponzorů uspořádal
v Klubu Starý pivovar ve dnech 17. - 20. dubna I. ročník
přehlídky ochotnických divadelních souborů pod názvem
Divadelní festival Ludmily Cápkové. Festival se uskuteč-
nil pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Zúčastnilo se
ho pět moravských souborů a jeden z Čech - Divadelní
spolek Jiří z Poděbrad s nesoutěžním představením J. N.
Oldmana Ezop. Klasické ztvárnění inscenací předvedly
soubory: Amadis Brno s hrou Neila Simona Výborná kach-
na, DS Bezchibi Brtnice s hrou Polib tetičku Simona Willi-
amse a DS Karla Čapka Třeš� s hrou Noela Cowarda Roz-
marný duch. Moderní prvky režijního a hereckého pojetí
jsme obdivovali ve hře M. Nyklíčka I.N.R.I. v podání diva-
dla Haná při MěKS Vyškov a ve hře Melissy James Gibso-
nové Sic! v podání Malé scény Zlín. Malá scéna hrála i
nesoutěžní představení pro děti Pipi Dlouhá punčocha
Astrid Lingrenové.

Divadelní festival Ludmily Cápkové navázal na okres-
ní a krajské divadelní přehlídky pořádané v šedesátých
letech Okresním kulturním střediskem v Kroměříži pod
vedením Otakara Kubína a Josefa Olišara. Divadelní spo-
lek Kroměříž, vedený Jiřím Kašíkem, se inspiroval zajíma-
vým netradičním festivalem pořádaným v Poděbradech.
Proto v Kroměříži představení a herecké výkony nehodno-
tila porota divadelních teoretiků, ale mluvčí zúčastně-

ných souborů. Závěrečného hodnocení souborů a herec-
kých výkonů se také zúčastnila divácká porota a Klub
mladého diváka, který v průběhu festivalu pracoval
v semináři, vedeném profesionální herečkou Janou Ná-
plavovou-Chaloupkovou. O soutěžních představeních se
diskutovalo se souborem. Beseda byla otevřena každé-
mu, kdo měl zájem. Diskuzi vedl profesionál Ladislav
Langr z Poděbrad. Kromě herečky Chaloupkové se besed
také zúčastňovali Vlad. Fekar - dramaturg zlínského Měst-
ského divadla, a Petr Nýdrle, režisér Malé scény Zlín. Je-
jich zasvěcené hodnocení bylo školou pro mladé i starší.
Otevřené besedy, často vtipné a osobité, trvaly až do jed-
né hodiny v noci. Úroveň souborů byla dobrá, velmi dob-
rá i výborná. Mluvčí jednotlivých souborů vybrali na ve-
řejném hlasování vítězný soubor Malá scéna Zlín s hrou
Sic!. Z téhož souboru vyšly i vítězné herecké výkony. Vero-
nika Krajčová získala ocenění za roli Babety a Dalibor
Dufek za roli Franka. Soubor postupuje na divadelní fes-
tival ochotnických souborů do Poděbrad. Divácká porota
ocenila inscenaci I.N.R.I. v podání Divadla Haná při MěKS
Vyškov a Klub mladého diváka ocenil postavu Myry
z inscenace Výborná kachna v podání Amadis Brno. Účin-
kující, poroty, profesionálové, obecenstvo i organizátoři
byli festivalem nadšeni a už dnes se těší na II. ročník
v roce 2009 opět v Kroměříži.

 Věra Hejhalová

Foto: Jan Lehar
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Vítězslav Hálek: „Kdo v zlaté struny zahrát zná...“

Pokud někdo víte, kdo je vrah, napište to...

toho prý máme ctít víc než sebe, Bůh že ho z lásky
k nám poslal z nebe...

Síla umění je vskutku veliká. Baví, těší, zušlech�uje,
vzdělává, uklidňuje, léčí. Zvláště když je všednost tíživá.
Nemohu nevzpomenout někdejšího primáře neurologie
zdejší nemocnice MUDr. Milana Šindlera. Věřil obrazům,
byly vystaveny v chodbě jeho oddělení a opravdu odpou-
távaly pozornost od vlastní bolesti.

S talentem se člověk rodí. Je však třeba jej jako křehkou
květinku zalévat a šlechtit, aby rozkvetla v plné kráse.
Takovou zahradou pro zdokonalování lidského ducha
jsou umělecké školy s obory zpěvu, hry na hudební ná-
stroje, výtvarné práce nebo tanec... Ihned při vstupu do
budovy kroměřížské Základní umělecké školy v Jánské
ulici na nás dýchnou Múzy. Líbezné tóny se nesou pro-
storem od nesčetných dveří, někdy se disharmonicky střet-
nou další a další. A žáci cvičí a cvičí.

Ve čtvrtek 17. dubna odpoledne jsme se mohli pře-
svědčit, že jsou naše děti a vnoučata v rukou kvalitních

učitelů. Každoročně pořádají koncert svých žáků a ver-
nisáž tvorby výtvarných oddělení v prostorách umělec-
ké školy. Na čelní stěně hlavního sálu návštěvníky vítá
kruhový obraz se schodištěm do kapličky umění, do
nitra varhan. Kolem jsou zavěšeny keramické obrazy
muzikantů s nástroji - tubou, trubkou, houslemi, bend-
žem a klavírem. Jsou to obdivuhodná výtvarná díla žáků
ZUŠ.

Na pódiu se ten den střídali umělci ve hře na trubku,
violoncello, klavír, kontrabas s nádherným zpěvem z děl
velkých mistrů. V hale pak bylo možné si prohlédnout
obrazy a skicy z dílny výtvarníků. Atmosféra tam byla
nádherná, jako všude, kde nechybí duch. Je to opravdu
smysluplná tradice. Motivuje pedagogy ke zdokonalová-
ní práce a hlavně přesvědčuje rodiče žáků o reálných
cílech školy. Je jen velká škoda, že si jich tak málo všimlo
plakátů s pozvánkou a ošidilo se tak o nevšední příleži-
tost.

PaedDr. Marta Ludvíková

Slavnou detektivní hru z pera světově proslulé anglic-
ké spisovatelky Agathy Christie Past na myši představili
kroměřížskému publiku v divadelním sále Sokolské župy
hanácké 19. dubna herci divadelního spolku Vlastenec-
ká omladina z Vídně. Tento amatérský soubor je díky své
vysoké úrovni v Kroměříži velmi oblíbený a jeho hry se
těší nebývalému zájmu.

Děj příběhu se odehrává v nově otevřeném penzionu
manželů Ralstonových, kam vedou stopy dávného zloči-
nu. Penzion záhy beznadějně zapadne sněhem, takže se
jeho hosté ocitnou v pasti, z níž není úniku. Navíc je

přestřiženo telefonní vedení. Znenadání se mezi nimi
objeví záhadný detektiv seržant Trotter a podezřelými
z vraždy jedné z návštěvnic jsou rázem všichni. Diváci
dostali během první přestávky příležitost k tipování, kdo
je vrahem. Výsledek: hlasy dostali všichni aktéři na jeviš-
ti, skutečný vrah jen málo.

Herci z Vlastenecké omladiny přivezli skvělou hru, v níž
se střídalo napětí s humorem. Díky přátelským vztahům
s kroměřížským Sokolem se můžeme těšit na další insce-
nace, které nastudují nadšení vídeňští ochotníci.

M. Karásek

Foto: -kam-
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Čarodějnice v Bezručově parku

Ocenění pro Zdeňka Hánu i Jazz Club Kroměříž

Desítky čarodějnic a jejich protějšků od nejmladších až po věkově neurčitelné se poslední dubnový den vpodvečer
slétly na koš�atech, pometlech a jiných létacích zařízeních do Bezručova parku. Šipka - středisko pro volný čas dětí a
mládeže připravila na Filipojakubskou noc pestrý program, v němž nechybělo opékání pochoutek z říše filmové
čarodějnice Saxany. O rozpálenou atmosféru se postaraly kroužky aerobiku s nápaditou choreografií Hany Jelínkové.
V převlečení se vyřádili nejen mladí, ale i dospělí. Vše vyvrcholilo volbou Miss čarodějnice, které se divákům předvedly
na přehlídkovém molu.           Foto: -kam-

V předvečer životního jubilea manažera kroměřížské-
ho Jazz Clubu Zdeňka Hány se v restauraci Oskol usku-
tečnilo speciální setkání členů a příznivců tohoto sdruže-
ní. Kromě tradičně kvalitní muziky nechyběla dobrá nála-
da, o kterou se později postarali členové Sdružení přátel
výtvarného umění Kroměřížska a Miloslav Gajdoš se stu-

denty. Starosta Miloš Malý a místostarostka MUDr. Jarmi-
la Číhalová předali jubilantovi jako výraz uznání jeho
dlouholeté práce a přínosu pro kulturu ve městě Pamětní
medaili města Kroměříže. „Zdeněk Hána, to je Jazz Club a
Jazz Club, to je Zdeněk Hána,“ uvedl mimo jiné ve své
zdravici člen výboru ing. Vladimír Koucký.

Foto: -kam-
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Projekt Solar Music: Pohled z druhé strany

Studenti SOUSe ze Zlatých Moravců se seznamovali s technologií výroby trubicových
kolektorů ve firmě VERMOS, s.r.o.      Foto: -kam-

SŠ – COPT Kroměříž realizuje ve spolupráci se sloven-
ským SOUSe Zlaté Moravce od září loňského roku spo-
lečný projekt Solar Music. V rámci jeho náplně se jed-
nou za půl roku vydávají skupiny studentů na opačnou
stranu, aby si osvojili téma obnovitelných zdrojů ener-
gie. A to jak teoreticky, tak prakticky. Po první stáži jsme
přinesli obsáhlý report z pobytu našich žáků na Sloven-

sku. Tentokráte se ale podíváme na Sluneční muziku
z druhé strany.

Sedm statečných spolu s doprovázejícím učitelem při-
cestovalo do Kroměříže 7. dubna a hned po příjezdu a
ubytování je čekal program. Nejprve seznámení s využitím
obnovitelných zdrojů energie ve SŠ – COPT Kroměříž a
poté exkurze mikrobusem po památkách města.

Následující dny pak
byly ve znamení poznává-
ní jednotlivých alternativ-
ních zdrojů energie. Exkur-
ze ve Vodní elektrárně Spy-
tihněv, větrná elektrárna na
Hostýně, koupaliště Rusa-
va se solárním ohřevem.
A ke každému poznávací-
mu výletu také odborná
přednáška v kongresovém
sále školy. Program první-
ho týdne začínal vždy
v osm hodin a končil až
po čtvrté odpolední.

Víkendy byly volné. Ně-
kdo odpočíval, jiní se vy-
dali za kulturou. Relaxace
byla potřeba. Druhý týden
už začínala ostrá praxe ve
firmě Vermos, s.r.o., Kromě-
říž. Zde se žáci SOUSe Zla-
té Moravce seznámili
s technologií výroby trubi-
cových kolektorů, které ve
spolupráci s vedoucím vý-
roby kompletovali. A než
se kdo nadál, byl zde pá-
tek a konec stáže.

Snad to stálo za to.
Obnovitelné zdroje ener-
gie rok za rokem postu-
pují svojí významností ne-
ustále do popředí celo-
společenského zájmu a
projekty jako je Solar Mu-
sic z programu Leonardo
da Vinci nabízejí jedineč-
nou příležitost, jak předat
dobré znalosti a zkuše-
nosti mladé generaci
SOUSe Zlaté Moravce.

J. Smola
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Proměny Manského sálu
v Arcibiskupském zámku ve fotografiích

Manský sál měl svým vybavením dříve jinou podobu,
než jak ho znají návštěvníci v dnešní době. Dokazují
nám to i dvě fotografie z dvacátého století. V době kro-
měřížského arcibiskupského knihovníka a archiváře Dr.

ukazuje druhá fotografie. O podobě vybavení Manské-
ho sálu v době manských soudů můžeme jen  spekulo-
vat, obrazová dokumentace chybí.

Cyril Měsíc, knihovník AMK
Antonína Breitenba-
chera (1915 – 1937)
tam byly umístěny vit-
ríny s nejvýznamnější-
mi knihami ze zámec-
ké knihovny, také s tzv.
ozdobnými adresami a
s velkou horopisnou
mapou Rakouska –
Uherska. Kdy přesně
byly tyto vitríny a mapa
odstraněny, nevíme,
domnívám se však, že
po Breitenbacherově
smrti v roce 1937. Jak
vypadal Manský sál
v roce 1948 (v době
konání výstavy 100 let
českého národního ži-
vota v Kroměříži), nám
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Představujeme kroměřížský sport a sportovce
Česko–Slovinsko juniorů a nominace na MS

V Kroměříži v kuželně U Nedopilů ve Skopalíkově ulici
se uskutečnila poslední prověrka naší juniorské reprezen-
tace před nastávajícím mistrovstvím světa v Zadaru (CRO)
ve dnech 18. – 25. května 2008.

Soupeřem jí byli slovinští junioři a juniorky. Slovinci
přijeli v tom nejsilnějším možném složení. Na technické
poradě bylo dohodnuto, že nedělní neoficiální utkání se
bude hrát opět na 120 hodů, ale jen v šesti lidech. Slovin-
ská děvčata předvedla svou nadvládu nad juniorským
kuželkářským světem v plné kráse a jen přesvědčila, že
jsou jasnými favoritkami pro soutěž družstev. To, co před-
vedla Barbara Fidel, se musí nazvat opravdu kuželkář-
ským koncertem. Její rekord 633 byl ozdobou dvouden-
ních bojů. Slovinští junioři za našimi přece jen o malý
kousek zaostali, výhra nad nimi je velice potěšující, ale
důležitější bude toto dokázat i v Zadaru.

A co jen krátce k výkonům našich? Sobotní utkání
nadělalo trochu vrásek trenérům, kteří přece jen měli
o nominaci skoro jasno, a tak nakonec o mnohém roz-
hodla až nedělní odveta. U děvčat v sobotu zůstaly tro-
chu za očekáváním Kamila Šmerdová a Renata Navrka-
lová, v neděli už byla Kamila výborná a to se pak při
nominaci ukázalo jako podstatné. U juniorů byly v sobo-
tu tři slabší výsledky, nedělní odveta pak rozhodla o tom,
že „černý Petr“ zůstane v rukou Filipa Dejdy.

Je nutné se zmínit o vynikajícím zajištění celé třídenní
akce šéfem kroměřížské kuželny (a jak řekla paní mís-
tostarostka Olga Sehnalová „guru kroměřížských kuže-
lek“) Františkem Nedopilem. Sama kuželna doznala mno-
ha změn k lepšímu, z nepadavé kuželny je te
 kuželna
srovnatelná s ostatními ligovými kuželnami, přibylo vý-
tečné zázemí – velká společenská místnost, kde se ode-

Zprávy z boxerského ringu

hrávalo vše podstatné mimo sa-
motného hraní.

Slavnostního zahájení se zúčast-
nila místostarostka Kroměříže, své
zdravice pronesli i vedoucí obou
výprav Ema Zajc a Jiří Jančálek.
Všichni hráči i funkcionáři obdrželi
na banketu upomínkové předměty
města Kroměříže. Františku Nedo-
pilovi je možno tak jen velice po-
děkovat, bylo to opravdu perfektní.
Hezkým momentem bylo i předání
květin Hance Wiedermannové u pří-
ležitosti jejího 50. reprezentačního
startu.        -čka-

V neděli 20. dubna se v Sokolském domě v Kroměříži
uskutečnilo desáté kolo juniorské ligy v boxu. Zúčastnilo
se jej 12 oddílů z jižní Moravy a tři ze severní Moravy.
Boxovalo se 20 utkání, které byly rozděleny do čtyř skupin
podle věku na přípravku do 12 let, kadety do 17 let, juni-
ory do 19 let a muže. Oddíl z Kroměříže, který nastoupil
v nových dresech (pořídil Sokol Kroměříž), měl v každé
kategorii své zastoupení. V kategorii přípravka se jako
první z kroměřížských boxerů v ringu objevil Pavel Moz-
ga proti soupeři Adamu Kyjovskému z Těmic. Po prvním
kole to vypadalo pro našeho borce dobře, ale ve třetím
kole se ukázaly soupeřovy zkušenosti, takže Pavel pro-
hrál před limitem. Další z mladých boxerů ve skupině
přípravka nastoupil Josef Láník proti Lukáši Vaňkovi

z oddílu Gambare Olomouc. Pepa měl od prvního gongu
navrch, přesnými a tvrdými údery dotáhl svůj zápas do
vítězného konce a bez problémů zvítězil na body.
V kategorii kadeti nastoupil zkušený boxer Marek Chmela
proti Zdeňku Černému z Dukly Olomouc. Marek chtěl před
domácím publikem uspět a hned od začátku prvního
kola do toho vletěl a zápas mínil co nejdříve ukončit.
Jenže soupeř nebyl nezkušený bažant a nenechal se Mar-
kovou taktikou zaskočit. I když Markovi ke konci utkání
docházely síly, měl z předcházejících kol nabodováno a
své utkání dotáhl do vítězného konce. Další v kategorii
kadetů nastoupil do ringu Petr Hagen proti Alainu Ba-
nango z oddílu Kometa Brno. Banangovi rodiče pochá-
zejí z Afriky, ale on se narodil v České republice, takže

Foto: -kam-
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může u nás startovat. Po velmi vyrovna-
ném utkání vyhlásili rozhodčí za vítěze
borce z Komety Brno. Poslední v kategorii
kadetů nastoupil Roman Balej proti Leoši
Keclíkovi z Gambare Olomouc. Utkání se
boxovalo ve vysokém tempu, soupeř ale
měl přesnější údery a na konci zápasu víc
fyzických sil, takže porazil Romana na
body.

Předposlední se v ringu objevil Lukáš
Kopecký, který přestoupil z oddílu Sokol
Holešov. Připravuje se na utkání v první lize,
kde startuje za oddíl výběru jižní Moravy
Brno. Jeho soupeřem v ringu se stal Aperjan
Hmajek. Utkání bylo předem domluveno
s reprezentačním trenérem Kubánkem, kte-
rý se rozhodoval, koho z obou boxerů po-
staví v prvoligovém utkání proti Mostu
v Brně. Tady startoval kromě Miroslava Šer-
bana i trenér Pavel Duda, který se po delší
době opět vrací do ringu. I když je Lukáš
ještě věkem junior, už může boxovat s muži.
Utkání bylo velmi kvalitní, jedno
z nejtvrdších zápasů toho dne. Soupeři si
nedali nic zadarmo a prali se o každý bod.
Utkání nakonec skončilo na body, kdy po-
měrem hlasů dva ku jedné zvítězil borec
z Brna.

Jako poslední v kategorii mužů se před-
stavil Miroslav Šerban, který nastoupil  proti
René Zichovi z oddílu BC Přerov. Mirek byl
mírným favoritem a diváci také očekávali,
že zvítězí. Po prvním kole, kdy se boxeři
spíš jen o�ukávali, začal ve druhém kole
Šerban víc útočit a to přinášelo své body. Ve třetím kole
byly sice Šerbanovi hlavním rozhodčím ubrány dva body

za úder po stopu, ale ani tak to výsledek už neovlivnilo.
Miroslav Šerban zvítězil na body.       Pavel Duda

Foto: -kam-

Pozvánka na 3. ročník svátku kroměřížského basketbalu
„Den basketbalu 2008“

V rámci 3. ročníku akce Svátek kroměřížského basket-
balu připravuje oddíl basketbalu TJ SLAVIA Kroměříž pře-
hlídku činnosti chlapeckých i dívčích družstev Minibas-
ketbalové a basketbalové akademie (MBA) rozšířenou o
vzájemné setkání rodičů a trenérů oddílu na společen-
ském večeru.

„Den basketbalu 2008“ se uskuteční v sobotu dne
14. června 2008 v tělocvičně TJ SLAVIA Kroměříž na Koto-
jedské ulici 2590 s následujícím programem:

09:00 h - Společný nástup všech družstev MBA
09:15 h - Prezentace družstev „Panteři“ a „Jestřábi“
09:50 h - Prezentace družstev „Hvězdičky“, „Vlčata“ a „Orlíci“

10:25 h - Prezentace družstev “Tygříci“, „Kamzíci“ a
mladší žákyně

11:00 h - Prezentace družstev „Sršni“, kadeti U16 a
junioři U18

11:30 h - Závěr dopolední části
19:00 h - Společenský večer „Basket * bál“  na palubov-

ce tělocvičny TJ SLAVIA, pro všechny přítomné je zajištěna
diskotéka, občerstvení, bohatá tombola a různé spole-
čenské a sportovní soutěže.

Na setkání se všemi příznivci basketu se těší

Ing. Karel Fleischmann, předseda oddílu.
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Prioritou kroměřížských basketbalistů
jsou děti a mládež

V posledních pěti letech jedna z nejúspěšnějších se-
zón kroměřížského basketbalu spěje ke svému závěru, a
tak nastal čas ohlédnout se zpět. Současný kroměřížský
basketbal má na co navazovat, nebo� tento sport má
v Kroměříži dlouholetou tradici. Mezi nejvýznamnější úspě-
chy v jeho devětašedesátileté historii patří u dospělých
účast družstva mužů v Mattoni NBL v letech 1999, 2000
a 2002 a družstva žen v celostátní I. lize v roce 1965, u
mládeže především účast děvčat i chlapců, v dorostenec-
kých ligách a přeborech ČR a v kategorii minibasketbalu
pak zisk tří titulů Přeborník České republiky v letech 1973,
1978 a 1979. Za zmínku jistě stojí i to, že několik kromě-
řížských odchovanců startuje v klubech Mattoni NBL, jako
např. Ladislav Sokolovský (Nymburk, kapitán reprezenta-
ce ČR), Radek Nečas (Nymburk, reprezentant ČR), Jan Pav-
lík (Prostějov, reprezentant ČR), Jaroslav Prášil (Prostějov,
reprezentant ČR), David Machač (Brno) a Michal Šušák
(Sadská). Z těch nejmladších je třeba zmínit Adama Za-
vadila (Brno), který je členem reprezentačního družstva
kadetů ČR. Ve výčtu jmen bychom neměli zapomenout na
PaedDr. Milana Veverku, bývalého trenéra kadetských a
juniorských reprezentačních celků ČSSR a ČR, dlouholeté-
ho asistenta trenéra ženského družstva Gambrinus Sika
Brno (Žabovřesky) - vítěze Final Four 2006, a od loňského
roku trenéra švédské ženské reprezentace.

Aby bylo možné na dlouholetou a úspěšnou tradici
kroměřížského basketbalu navázat i v příštích sezónách,
nestačí již jen nadšení, ale vyžaduje to od všech trenérů
profesionální přístup uskutečňovaný, bohužel, jen v „ama-
térských“ podmínkách. Ve snaze zajistit kvalitní odbor-
nou péči od nejmenších (tj. od chlapců ve věku od šesti
let) po ty nejstarší (tj. po chlapce ve věku do 18 let),
trenérská rada oddílu přijala v roce 2001 dlouhodobý
„Program rozvoje basketbalu dětí a mládeže na Kromě-
řížsku“, jehož cílem je vytvoření posloupnosti chlapec-
kých družstev od přípravky až po juniory. Program zahr-
nuje systematický rozvoj chlapecké složky basketbalu
realizovaný ve třech etapách (2. až 5. roč. ZŠ, 6. až 9. roč.
ZŠ a 1. až 4. roč. SŠ). Program popisuje i formy spolupráce
oddílu a „partnerské“ Základní školy Zachar především
v první a druhé etapě programu (2. až 9. ročník ZŠ).
V souladu s tímto koncepčním dokumentem pak Mgr.
Marek Šikula, šéftrenér oddílu, vypracoval pro jednotlivá
družstva velmi podrobné tréninkové plány, podle nichž
pak kvalifikovaní trenéři oddílu své svěřence v jednotlivých
věkových kategoriích nejen připravují, ale i zapojují do
soutěží. Dalším významným krokem, který přispěl
k dalšímu zkvalitnění výchovy dětí a mládeže, bylo zalo-
žení „Minibasketbalové a Basketbalové akademie“ (MBA)

v roce 2003. Ale už dost slov o minulosti, obra�me svou
pozornost k současnosti.

V sezóně 2007/08 má oddíl basketbalu TJ SLAVIA Kro-
měříž celkem třináct družstev, a to 11 dětských a mládež-
nických družstev a dvě družstva dospělých mužů. Do
mistrovských soutěží jsou zapojena obě družstva mužů
(„A“ tým startuje v  2. lize, „B“ tým v oblastním přeboru II.
třídy Jihomoravského kraje) a devět dětských, resp. mlá-
dežnických družstev. Dvě z nich reprezentují město
v celostátní žákovské nebo dorostenecké lize a sedm z
nich v 10 soutěžích Jihomoravského a Olomouckého kra-
je. Zbývající dvě minibasketbalová družstva se na svou
budoucí sportovní kariéru zatím připravují. V následujících
řádcích si představíme jednotlivá družstva a jejich vý-
sledky v sezóně 2007/08:

A. DĚTSKÁ A MLÁDEŽNICKÁ DRUŽSTVA MBA
1) Přípravka minižáků „B“ - „Panteři“ (žáci 1. a 2. roční-

ku ZŠ narození v roce 1999 a 2000) - trenér: Ing. Karel
Fleischmann (trenérská licence „B“), asistent trenéra: Jiří
Král („B“) - hráči: Filip Bartůsek, Matěj Butula, Antonio Del
Latte, Rostislav Havlík, Michal Hasala, Zdeněk Kadlčík,
Tomáš Kalivoda, Vít Kořínek, Patrik Kostiha, Vilém Kovář,
David Loučka, Ondřej Masný, Dominik Moudrý, Jan Ně-
mec, Jakub Rakušan, Filip Skála, Adam Skácel, Jakub Ta-
lafant, Tomáš Vašíček a Filip Zavadil;

 - příprava: rozvoj všeobecných i specifických pohybo-
vých schopností a dovedností; celoroční soutěže o nej-
všestrannějšího „Pantera“.

2) Přípravka minižáků „A“ - „Jestřábi“ (žáci 3. ročníku
ZŠ nar. v roce 1998) - trenér: Mgr. David Šamko („C“), asis-
tent trenéra: Mgr. Marek Šikula („A“) - hráči: Pavel Bartošík,
Filip Bařinka, Václav Filgas, Ondřej Frýdl, Tomáš Jelínek,
Marek Matyáš, Ondřej Michalec, Martin Miklík, Milan La-
dický, Albert Legát,  Zdeněk Raška, Martin Staněk, Daniel
Suchánek, Prokop Švábík, Stanislav Tesařík, Vojtěch Trdli-
ca, Tomáš Vodák a Matěj Ženčák;

- příprava: rozvíjení techniky a taktiky minibasketu pro-
střednictvím rozvoje všeobecných i specifických pohybo-
vých schopností a dovedností; celoroční soutěže o nej-
všestrannějšího „jestřába“; první přátelská utkání
v minibasketu.

3) Nejmladší minižáci - „Vlčata“ (žáci 4. ročníku ZŠ nar.
v roce 1997) - trenér: Jaroslav Sigmund („C“) - hráči: Miro-
slav Blata, Kryštof Glemba, Tomáš Kubík, Jiří Ludvík, Aleš
Majchrák, Lukáš Maurer, Jan Paulus, Jakub Petřík, Jan
Pivoda, Martin Pobořil, Mikoláš Sedlář, Filip Sigmund,
Adam Šalomon, Lubor Šimůnek, Jan Šindler, Jiří Škrob a
Radim Voňka;
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 - umístění: Přeborník střední
Moravy 2008 (bez jediné porážky);
v květnu se zúčastní v  Ostravě
národního finále Festivalu v mini-
basketu nejmladších minižáků
(neoficiální Mistrovství ČR), na
němž si změří síly s nejlepšími
družstvy ČR.

4) Nejmladší minižačky a mladší
minižačky - „Hvězdičky“ (žačky 1.
– 5. ročníku ZŠ nar. v roce 1996,
1997, 1998, 1999 a 2000) - trenér:
Ladislav Kusala („B“) - hráčky: Si-
mona Bartošová, Ludmila Cačeva,
Vendula Domanská, Miroslava Jur-
manová, Pavlína Jurmanová, Rad-
ka Kalíková, Karolína Karásková,
Hana Kratochvílová, Pavla Křičko-
vá, Zuzana Kubíková, Viktorie
Kulhanová, Alexandra Legátová,
Pavlína Lhotáková, Anna Němeč-
ková, Lucie Nohavová, Dorota

- ocenění trenéra: nejúspěšnější trenér mládeže města
Kroměříže v roce 2007.

7) Žáci U14 - „Kamzíci“ (žáci 7. ročníku ZŠ nar. v roce
1994) - trenér: Mgr. Martin Píža („B“) - hráči: Jan Helis,
Rostislav Hovězák, Michal Janoštík, Jakub Jordán, David
Kalousek, Michal Mrázek, Jan Moravčík, Vít Navrátil,
David Osina, Radim Pavelek, Michal Pražák, Prokop Sla-
nina, Roman Škarpa, Ondřej Švec a Vojtěch Zavadil;

- umístění: Přeborník jižní Moravy 2008 i Přeborník
střední  Moravy 2008.

8) Mladší žákyně (žákyně 7. ročníku ZŠ nar. v roce
1994) - trenér: Pavel Koukal („C“), asistent trenéra: Rado-
slav Daniel („C“) - hráčky: Dorota Hicklová, Nikola Holí-
ková, Lucie Jeřábková, Kateřina Jeřábková, Jitka Kočařo-
vá, Erika Koukalová, Kristýna Kováčová, Gabriela Kubí-
ková, Alžběta Kučerová, Elena Lukašíková, Monika
Maňásková, Jana Mutlová, Barbora Petrová, Iva Rum-
pová, Barbora Podešvová, Markéta Večerková, Lenka
Vrublová, Monika Vychopňová;

- umístění: 5. místo ve skupině B žákovské ligy ČR, tj.
9. místo v ČR.

9) Kadeti U16 - „Sršni“ (žáci 8. ročníku ZŠ nar. v roce
1993) - trenér: Vladimír Dvořák („C“) - hráči: Marek Fuksa,
Jakub Gremlica, Tomáš Herman, Petr Kaliňák, Petr Mach,
Jakub Mikulenka, Ivo Pavličík, Jakub Petrák, Josef Štípa-
la, Antonín Vávra a Petr Vodák;

- umístění: 8. místo v oblastním přeboru jižní Moravy
(v konkurenci chlapců starších o jeden rok).

Opravilová, Natálie Opravilová, Pavla Přikrylová, Pavlína
Symerská, Karolína Szcotková, Klára Šulková, Sarah Šva-
gerová (nejmladší minižačky); Petra Havlíková, Jana Hor-
ková, Tereza Mlýnková, Barbora Pelikánová, Alena Symer-
ská (mladší minižačky);

- umístění: 2. místo v oblastním přeboru střední Moravy
nejmladších minižaček 2008 a 2. místo v oblastním přeboru
jižní Moravy mladších minižaček 2008; v květnu se zúčastní
v  Pardubicích národního finále Festivalu v minibasketu
nejmladších minižaček (neoficiální mistrovství ČR).

5) Mladší minižáci – „orlíci“ (žáci 5. ročníku ZŠ nar.
v roce 1996) - trenér: Ing. František Ebergényi („B“), asis-
tent trenéra: Ing. Martin Posolda („C“) - hráči: Radek Bar-
toš, Jan Butula, Josef Daněk, Jan Hlobil, Vladimír Jaroš,
Tomáš Koukal, Martin Nábělek, Matěj Otýpka, Daniel Po-
solda, Jakub Skácel, Martin Slezák, Dominik Švagera, On-
dřej Vašíček, Jan Vybíral a Jakub Ženčák;

- umístění: Přeborník střední  Moravy 2008; v květnu se
zúčastní v Písku národního finále Festivalu v minibasketu
nejmladších minižáků (neoficiální Mistrovství ČR).

6) Starší minižáci - „Tygříci“ (žáci 6. ročníku ZŠ nar.
v roce 1995) - trenér: Mgr. Marek Šikula („A“) - hráči: Jiří
Domanský, Michal Kaliňák, Jan Kotas, Lukáš Mich, Mar-
cel Mráz, Jiří Pavlů, Robin Petrák, Martin Procházka, Jaro-
slav Přikryl, Vojtěch Šibor, Daniel Talafant a Martin Vrána;

- umístění: Přeborník jižní Moravy 2008 (bez jediné
porážky); koncem dubna se zúčastnili v Ostravě předkola
mistrovství ČR a postoupili mezi nejlepších šest týmů na
květnové mistrovství ČR starších minižáků 2008
v Šumperku;

Družstvo kadetů U16 s trenérem Radoslavem Danielem - nejúspěšnější spor-
tovní kolektiv mládeže města Kroměříže v roce 2007.
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10) Kadeti U16 - „Lvíčata“ (žáci 9. ročníku ZŠ a 1. roční-
ku SŠ nar. v roce 1992) - trenér: Radek Daniel („C“), asistent
trenéra: Mgr. Karel Hůlka („C“) - hráči: František Gremlica,
Adam Halaška, Lukáš Konečný, Marek Lejsal, Jan Mrázek,
Dominik Ničajevský, Martin Ondra, Lukáš Pivoda, Jakub
Podaný, Antonín Staňa, Daniel Šromota, Jiří Vavruša, Jaro-
slav Zmeškal;

- umístění: 6. místo ve  finále  dorostenecké ligy kadetů
U16 ČR 2008.

- ocenění: nejúspěšnější mládežnický kolektiv města Kro-
měříže v roce 2007.

11) Junioři U18 (žáci 2. a 3. roč. SŠ nar. v roce 1991 a
1990) - trenér: Jiří Král („B“), asistent trenéra: Milan Zubíček
(„C“) - hráči: Vojtěch Balog, Radek Dostálek, Tomáš Kad-
lec, Michal Konečný, Tomáš Kuchtíček, Roman Malinský,
Martin Pešek, Matouš Skopal, Radim Stančík, Petr Š�astný,
David Tůma, Martin Veselý a Jan Vykydal;

- umístění: 3. místo v oblastním přeboru  jižní Moravy.
 
B. Družstva DOSPĚLÝCH MUŽŮ
1) Družstvo mužů „A“ (dospělí nar. v roce 1989 a star-

ší) - trenér: Jiří Král („B“) - hráči: Jiří Ambrož, Jakub Buček,
Petr Hřebačka, Jakub Hůlka, Michal Koukal, Jiří Král ml.,
Jakub Krátký, Michal Mráz, Ivo Melichárek, Martin Niča-
jevský, Martin Novák, Michal Poledňák, Jan Sitař, Tomáš
Šumbera;

- charakteristika: mladý tým je tvořen převážně odcho-
vanci oddílu, šest hráčů studuje na vysokých školách
v Brně či Ostravě a to nepříznivě ovlivňuje jejich účast na
trénincích; věkový průměr týmu je 21 let; po sezóně bude
tým doplněn několika nadějnými juniory;

 - umístění: pravděpodobně 4. místo v 2. lize mužů sku-
piny C (soutěž skončí až  4. 5.).

2) Družstvo mužů „B“ (dospělí nar. v roce 1989 a star-
ší) - trenér: Jaromír Petr („C“), asistent trenéra: Zbyněk Zava-
dil („B“) - hráči: Petr Čada, Jan Hřebačka, Tomáš Jüptner,
Rostislav Kahaja, Jaroslav Kovář, Petr Málek, Josef Merc,
Vladimír Mlčoch, Martin Palička, Lubomír Polášek, To-
máš Sedlák, Petr Stoklas, Martin Toul, Vojtěch Toul, Ondřej
Večerka, Zbyněk Zavadil,Oldřich Zapletal a dva hráči, pen-
dlující z „áčka“ Jiří Ambrož a Jakub Hůlka;

 - charakteristika: tým tvoří zkušení hráči, kteří nezištně
předávají své zkušenosti mladším spoluhráčům; tým bude
po sezóně doplněn několika juniory;

 - umístění: 3. místo v oblastním přeboru II. třídy jižní
Moravy (nováček soutěže).

Počet hodin, které stráví děti a mládež na trénincích,
v přípravných turnajích či mistrovských utkáních se pod-
le počtu tréninků/týden pohybuje v rozsahu 270 – 400
hodin za rok. To znamená, že i jejich trenéři věnují dě-
tem přinejmenším stejný počet hodin ze svého volného
času, často na úkor svých vlastních dětí a rodin a stále
bez nároku na odměnu. Za celou MBA to představuje
ročně téměř 1 600 hodin náročné, obětavé, vysoce kva-
lifikované a odpovědné práce, kterou trenéři přispívají
nejen k výchově mladých basketbalistů, k aktivnímu
využití volného času dětí a mládeže, ale i ke zmírnění
následků spojených s výskytem jednotlivých sociálně
patologických jevů, jako např. kriminalita dětí a mláde-
že, užívání drog a jiných omamných látek, šikana, ra-
sismus, xenofobie apod.

Z úspěšné bilance výsledků v posledních letech je
zřejmé, že oddíl basketbalu TJ SLAVIA Kroměříž díky
systematické práci pronikl až do absolutní české špičky
a v  té by chtěl své postavení obhájit. Vezmeme-li v úvahu
to, že v Kroměříži, na rozdíl od jiných měst v ČR, nejsou
státem dotované ani basketbalové třídy v ZŠ, ani bas-
ketbalové centrum mládeže, jsou dosahované výsledky
zvláš cenné.

Závěrem je třeba poděkovat:
1) trenérům, jejich asistentům, funkcionářům výboru

oddílu (Miloši Bisahovi, Ing. Petru Havlíkovi, Jiřímu Králo-
vi, Karlu Mrázkovi, Jiřímu Němcovi, Jaromíru Petrovi, Daně
Petrákové, Ing. Petru Stoklasovi, Janě Symerské, Mgr. Mar-
ku Šikulovi a Milanu Zubíčkovi), rodičům a všem, kteří
jakkoli pomáhají;

2) ředitelům kroměřížských škol za pronájem školních
tělocvičen;

3) zastupitelům města Kroměříže, zastupitelům Zlín-
ského kraje a všem sponzorům za jejich finanční podpo-
ru.

Bez jejich každodenní práce, pomoci a podpory by
kroměřížský basketbal nebyl tam, kde je.

Ing. Karel Fleischmann,
předseda oddílu basketbalu
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 Parní lokomotiva Matěj z roku 1948 vyjede z Kroměříže v 8 a 11 hodin do Zdounek a Zborovic. V 9.40 h se setkají na nádraží

v Kroměříži cestující a vzácní hosté: Jeho Excelence arcibiskup olomoucký prof. ThDr. Theodorus Khon a Jeho Výsost arci-
vévoda rakouský František Ferdinand d´ Este. Na slávu i do pochodu zahraje C. a K. rakouská kadetní hudba.
Více na www.kromerizske-drahy.com

 KNÍŽECÍ HOLDOVÁNÍ
V 11 hodin bude před arcibiskupským zámkem otevřeno tržiště.
Ve 12 hodin se očekává příjezd historické postavy kardinála Františka Dietrichsteina v doprovodu jeho hostů. Poté proběhne
oficiální zahájení.

 Arcibiskupský zámek - odpoledne bude zpřístupněna věž a obrazárna. V historických sálech potkáte nevšední osobnosti
z různých historických období: císaře Rudolfa II., kardinála Františka Dietrichsteina, biskupa Karla z Liechtensteina - Castel-
corna a architekty Tencallu i Luchese, ruského cara Alexandra III., císaře Františka Josefa I., arcibiskupa Rudolfa Jana i jeho
učitele Ludwiga van Beethovena.
Prohlídka sálů výhradně po zakoupení časových vstupenek v předprodeji Domu kultury od 12. května.

 PODZÁMECKÁ ZAHRADA
Hlavní program na louce u Chotkova rybníka
13 h šermířské představení - komediální příběh o nenadálé inspekci v jednotce arkebuzírů z třicetileté války
14 h hony a ostatní lovecké kratochvíle - jezdecké představení
14.30 h staré české pohádky
15 h hudba, tanec
15.30 h orientální show
16 h sokolnictví
17 h kati - právo útrpné v černém humoru
17.30 h Zlatovláska
18 h hudba, tanec
19 h ozvěny Orientu
20 h Tenkrát na Východě - jezdecký lukostřelecký turnaj
20.30 h Paroháč - šermířské představení
21 h hudba, tanec
21.30 h ohnivá show

 PODZÁMECKÁ ZAHRADA
Od 14.30 a 17.30 h - Staré české pohádky. Louka proti vstupu do Podzámecké zahrady Na Kopečku od 13.30 h (průběžně celé
odpoledne). Lukostřelba na terče u Stříbrného mostu.
Účinkují: Bílkovo kratochvilné divadlo, Česká barokní společnost, Duel Brno, In Flamenus, Kornet Moravia, Manové Kroměříž,
Spitfire pyro, s.r.o., Divadelní spolek Kroměříž a Šipka - Středisko pro volný čas dětí a mládeže. Vhodné vzít s sebou deky či
jiné podložky na sezení.

 Následuje průvod Kroměřížanů a hostů, jenž za zvuků bubnů a s ohňovými loučemi doprovodí kočár kardinála Františka Diet-
richsteina od zámku přes Velké námestí, ul. Jánskou a ul. Gen. Svobody ke kolonádě Květné zahrady.

 Ve 22.30 h - ohňostroj (vstup pouze přes prostory kolonády).
Vstupné: Programy v zahradách zdarma. Věž, obrazárna, historické sály zámku v prvním patře po 50 Kč na osobu. Historické
sály ve druhém patře budou od 11. hodiny uzavřeny.
Občerstvení v nádvoří zámku, v Podzámecké zahradě - Rybářský pavilon u Dlouhého rybníka a před zahradním domem.
Více na www.azz.cz
Program vznikl za podpory organizací i jednotlivců: České dráhy, a.s., Divadelní spolek Kroměříž, Dům kultury Kroměříž, Hortus
Moraviae, o.s., město Kroměříž, Rapos, s.r.o., Holešov, TG Tisk, s.r.o., Lanškroun, Zahrada Olomouc, s.r.o., Zlínský kraj.
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