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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Některé veřejné plochy už letos projdou proměnami

Vážení a milí čtenáři,
není to tak dlouho, kdy 
jsem u příležitosti otevření 
modernizované úpravny 
vody VAK Kroměříž vy-
jádřila předsevzetí udržet 
kontrolu města při na-
kládání s akciemi toho-
to strategického podniku. 
V současnosti stále přibýva-
jí zkušenosti mnoha měst 
a obcí, kde se uskutečnil 
odkup akcií soukromým 
subjektem a kde cena vody 
pro všechny spotřebitele 
narostla, ale zisky odtékají
jinam. Město Kroměříž se 
nyní musí zasadit o to, aby 
obdobné situaci předešlo.
Problematika privatizace
vodárenství vyžaduje obez-
řetnost i v krocích, které 
se nás zdánlivě netýkají. 
Jsem přesvědčená, že  to, 
co nyní uděláme pro naši 
vodu, nám v budoucnu 
pomůže, abychom neztra-
tili opravdu důležitý klíč 
k naší nezávislosti. Děku-
ji už nyní všem aktivním 
občanům Kroměříže, kteří 
nás v tomto snažení pod-
poří. To nejvzácnější zboží 
má na krabicích zpravidla 
napsáno: fragile - křehké.
Vodu a vodní zdroje pova- 
žuji za obchodní artikl z 
nejkřehčích. Je to sym-
bol života. Právě proto si 
voda zaslouží nejen úctu 
a respekt, ale i to nejopa-
trnější zacházení.

Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

Pozor! Také voda
je křehké zboží...

Některá veřejná prostranství v 
Kroměříži se během letošního 
roku výrazně změní. Zdejší rad-
nice začala s realizací projektu 
„Informační systém v Kroměří-
ži – městě památek UNESCO.“ 
V obecné rovině se tímto projek-
tem řeší vybudování a doplnění 
infosystémů na trase UNESCO v 
Kroměříži a zejména vybudová-
ní nových oddechových ploch 
právě na této trase. „Jedná se o 
oddechové plochy ve Vodní ulici, 

prostor u kostela P. Marie, chod-
ník na Milíčově náměstí podél 
gymnázia a před Arcibiskupským 
zámkem. Veškeré stavební práce 
provede společnost PS Zlín, která 
se zavázala dokončit své dílo do 
konce měsíce září 2014,“ uvedla 
projektová manažerka radnice 
Dagmar Zedníková. Jelikož je 
tato akce spojena s podmínkami 
a pravidly dotačního titulu, musí 
být dodrženy i veškeré termíny 
a limity, které ukládá ROP Střední 

Morava. Celkové náklady na tuto 
akci jsou téměř 5 milionů korun. 
85 procent této částky bude hra-
zeno z prostředků EU, konkrétně 
ROP Střední Morava. Prosíme 
proto občany o pochopení v 
době, kdy budou v těchto ob-
lastech probíhat stavební práce, 
které však povedou k tomu, aby 
procházka městem byla spojena 
s příjemným posezením a odpo-
činkem na nově vybudovaných 
oddechových plochách.           (pz)

KROMĚŘÍŽ
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Anketa o nejkrásnější 
květinovou výzdobu
 
OKNO BALKÓN BUDOVA
PŘEDZAHRÁDKA či ZAHRÁDKA 
RESTAURAČNÍ ZAHRÁDKA

Pravidla soutěže o zajímavé ceny najdete na str. 11 

Prostranství před budovou gymnázia

Oddechová plocha ve Vodní ulici
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Problematikou kontroverzních 
předváděcích akcí se zabýva-
li kroměřížští radní na jednání 
10. dubna. Prodejní předváděcí 
akce a smlouvy na těchto akcích 
uzavřené patří k nejproblematič-
tějším formám prodeje v České 
republice. Jejich běžnou součástí 
je manipulace, nátlak, ponižování 
a stupňující se agrese prodejců 
vůči účastníkům, zejména z řad 
seniorů. Běžnými praktikami jsou 
i klamavé informace poskytované 
spotřebitelům jak o nabízeném 
zboží, tak o smluvních podmín-
kách. Obrana vůči těmto prakti-
kám není jednoduchá a začíná u 
samotných účastníků, kteří by ne-
měli na letáky a pozvánky vůbec 
reagovat. „Praxe Obecního živ-
nostenského úřadu z posledních 
let ukázala, že mnoho případů 
poškozených spotřebitelů je spo-
jováno s prodejními předváděcími 
akcemi, které proběhly v prosto-
rách Domu kultury v Kroměříži. Byl 
zaznamenán i případ, kdy prodejci 
zneužili k pozvání na akci v Domě
kultury i jméno starostky a dalších 
členů vedení města. Od tohoto 
kroku se radnice striktně distanco-
vala,“ přiblížil drzost pořádajících 
firem vedoucí kroměřížského živ-
nostenského úřadu Miroslav Šev-
čík. Ve snaze zmírnit riziko alespoň 
na regionální úrovni uložila Rada 
města Kroměříže ředitelům všech 
příspěvkových organizací města 
Kroměříže povinnost nepronají-
mat své prostory pro účely prodej-
ních předváděcích akcí.            (pz)

V městských prosto-
rách už se prodejní 
akce konat nesmějí 

Letos v dubnu začaly staveb-
ní práce na projektu „Úprava 
nástupní plochy před Květnou 
zahradou.“ Projekt zahrnuje 
komplexní rekonstrukci přileh-
lého parkoviště před památkou 
UNESCO. Stávající prostranství 
doposud nebylo příliš příjem-
ným místem a kvůli absenci 
přechodu pro chodce nebylo 
ani bezpečné. Dosavadní plocha 
dozná hned několik změn. Zvýší 
se nedostatečná kapacita parko-
viště pro osobní vozidla, budou 
na ní vyhrazena parkovací místa 
pro tělesně postižené a vybu-
dováním přechodu pro chodce 
bude zajištěn bezpečný přesun 
mezi parkovištěm a vstupem do 
Květné zahrady. „Pro návštěv-
níky, kteří přijedou autobusem, 
bude na ulici Gen. Svobody vy-
budován autobusový záliv s ná-

stupní a výstupní plochou pro 
dočasné stání. Zároveň dojde k 
rekonstrukci stávajících chod-
níků včetně bezbariérových 
úprav na trase z centra města 
ke vstupu do Květné zahrady. 
V neposlední řadě dojde k vy-
budování oddechové plochy, k 
instalaci nového mobiliáře včet-
ně stojanů na bicykly, doplnění 
veřejného osvětlení a instalaci 
informačního kiosku,“ popsala 
změny projektová manažerka 
kroměřížské radnice Zuzana Kyt-
licová. Termín dokončení stavby 
a předání staveniště byl stano-
ven na 15. srpen 2014. Celkové 
způsobilé výdaje projektu činí 
9 911 958 korun, z toho 80% (7 
929 566 korun) činí dotace ze 
strukturálních fondů EU (Regio-
nální operační program Střední 
Morava). Vítězným dodavatelem 

stavebních prací se v únoru 2014 
stala firma STRABAG s celkovou 
cenou 6 455 623 Kč. Stavební 
práce tohoto charakteru nebylo 
možné realizovat v období zim-
ních měsíců. Po oboustranné 
dohodě se stavební firmou prá-
ce začaly právě v místě parkovi-
ště, aby alespoň tento úsek byl v 
období hlavní turistické sezóny 
o letních prázdninách v provozu. 
(pz)

Nejen turisté ocení zrekonstruovaný 
příjezd ke Květné zahradě 

Děti vynesly smrt a přivítaly jaro
Rada amatérské umělecké činnosti regionu Kroměřížska před sedmi 
lety obnovila tradici vynášení Moreny. Ve čtvrtek 3. dubna se všichni pří-
znivci tohoto zvyku sešli na Erbenově nábřeží.  „Tento nápad se zrodil v 
návaznosti na snahu o oživení hanáckých a valašských písní. Vedení se 
aktivně ujala Naděžda Horáková a tento ročník byl prakticky v její režii,“ 
vysvětlil předseda RAUČ Josef Olišar. S vynášením Moreny pomohl sou-
bor Rozmarýnek ZŠ Slovan, soubory z MŠ Kollárova a MŠ Mánesova. Za 
zpěvu písniček hodily děti slaměnou figuru do řeky Moravy a přivítaly 
tak jaro. Letošní akci přálo teplé počasí i řada nadšených diváků.        (ver)

Den dětí města 
Kroměříže letos 1. 6.
na Pionýrské louce

Kroměřížské kostely budou i v 
následujících letech součástí 
projektu Otevřené brány, který 
turistům zpřístupňuje sakrální 
památky v celém Zlínském kraji. 
Kroměřížští zastupitelé ve čtvr-
tek 10. dubna schválili uzavření 
smlouvy o spolupráci při realiza-
ci tohoto projektu na léta 2015 
až 2018. Projekt Otevřené brány 
se ve Zlínském kraji realizuje od 
roku 2009, kdy do něj bylo zapo-
jeno 9 kostelů a počet návštěv-
níků se odhadoval na 40 tisíc. V 
roce 2012 už bylo zapojeno 20 
kostelů, návštěvnost byla dvojná-
sobná a jen kroměřížské kostely 
navštívilo přes 33 tisíc lidí. Nárůst 
zájmu pokračoval i v následují-
cím roce, kdy 22 zapojených kos-
telů navštívilo díky opravenému 
Velehradu  dokonce více než 119 
tisíc turistů, z toho 32 tisíc osob 
vidělo kostely v Kroměříži. „Za 
zmínku ještě stojí, že ve všech 22 

kostelech bylo evidováno celkem 
14 626 zahraničních návštěvníků 
a ty kroměřížské navštívilo 6 479 
zahraničních návštěvníků,“ po-
psala kroměřížská radní Jarmila 
Číhalová. Podle ní je město Kro-
měříž do projektu zapojeno od 
samotného začátku. „Nejprve do 
něj byla zapojena pouze Římsko-
katolická farnost Sv. Mořice a tedy 
kostely sv. Jana Křtitele a sv. Moři-
ce. Od roku 2011 se do projektu 
zapojila také Římskokatolická 
farnost Panny Marie Kroměříž a v 

době hlavní turistické sezóny byl 
otevřen také kostel Panny Marie. 
Kostely jsou přístupné veřejnosti 
cca 40 hodin týdně, každá farnost 
zajistí pro chrámy proškolené 
průvodce, kraj zajišťuje propaga-
ci a prezentaci projektu, vytištění 
a distribuci propagačních letá-
ků a workshopy pro průvodce,“ 
dodala Jarmila Číhalová. Město 
Kroměříž a Zlínský kraj se budou 
podílet na úhradě honorářů prů-
vodců, farnost zajistí zákonné od-
vody a administraci projektu.  (pz)

Kostely budou součástí projektu Otevřené brány 

Děti i rodiče již nyní srdečně zveme 
v neděli 1. června na tradiční Den 
dětí města Kroměříže, který se z 
důvodu oprav mostu na příjezdo-
vé komunikaci k letišti tentokráte 
uskuteční v příjemném prostředí 
Pionýrské louky v Podzámecké 
zahradě. Po celý den budou při-
praveny hry, zábavná vystoupení, 
tradiční i netradiční atrakce. Více 
informací najdete v barevné upou-
távce na straně 12.                          (pz)

Foto: K. Vernerová

Foto: P. Zrna
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Kroměřížané posnídají férově

S uzavřením lůžkové části kožního 
oddělení v Kroměřížské nemocnici 
musejí od 1. května počítat pacienti 
z Kroměřížska. Důvodem je nena-
plnění požadavků na personální 
zabezpečení, ztráta akreditace pro 
vzdělávání v oboru kožní lékařství 
a záporný hospodářský výsledek 
kožního oddělení. Péče o pacienty 
bude nadále v rámci Kroměřížské 
nemocnice zabezpečena v ambu-
lantním režimu s možností využití 
stacionáře. „Potřeba hospitalizace 
bude posouzena individuálně dle 
diagnózy na lůžku interního oddě-
lení Kroměřížské nemocnice nebo 
kožního oddělení Krajské nemoc-
nice T. Bati ve Zlíně. Infekční pří-
pady budou řešeny hospitalizací 
na lůžkovém infekčním oddělení, 
které provozuje Uherskohradišťská 
nemocnice a Krajská nemocnice 
Tomáše Bati,“ uvedla ředitelka Kro-
měřížské nemocnice Lenka Mer-
genthalová. Stávající prostory lůž-
kového kožního oddělení budou 
využity při provozu stacionáře kožní 
ambulance, zvažovaného oddělení 
následné péče či pro provoz někte-
rého oddělení při přesunech v rámci 
rekonstrukce nemocnice.                    (tz)

Kroměřížská 
nemocnice uzavřela 

kožní oddělení

Dne 17. března 2014 uplynulo 
přesně 103 let od narození nej-
starší kroměřížské občanky, paní 
Magdaleny Kytnerové. Popřát 
vše dobré k jejímu úctyhodné-
mu věku a předat dárkový koš a 
krásnou kytičku jí za město Kro-
měříž přišla starostka Daniela 
Hebnarová a radní Jarmila Číha-
lová. Paní Kytnerová se rozpoví-
dala o svém životě. Narodila se 
v Mödlingu v dnešním 
Rakousku, po smrti ro-
dičů se jako 4letá stě-
hovala k babičce do Ka-
menice u Jihlavy a poté 
ke svým tetám. Později 
se dostala do kláštera v 
Brně a následně slouži-
la v různých městech, 
až ji osud zavál do Ku-
řimi, kde potkala svého 
manžela. Jak vtipně 
dodala, čekala stále na 
prince na bílém koni, 

ale když jí její budoucí manžel 
po několika měsících vztahu řekl 
„Buď si mě vezmeš, nebo je ko-
nec,“ bylo rozhodnuto. S manže-
lem se přestěhovali do Brna, kde 
prožila většinu života. Dnes žije 
paní Magdalena u svého syna v 
Kroměříži, má 2 děti, 4 vnuky a 7 
pravnuků. Celý život podle svých 
slov nebyla nemocná, bere jen 
vitamíny, při náznaku nachlazení 

používá švédské kapky a na žalu-
dek si dává fernet. Chutná jí stále 
všechno, může si občas pochut-
nat i na škvarcích, jitrnicích nebo 
jelítkách a po obědě si pravidel-
ně dopřeje na trávení skleničku 
piva. Sleduje nejraději AZ kvíz, 
zajímá se o dění ve společnosti a 
přes Skype dokonce komuniku-
je s rodinou v Německu. Proto-
že pravnuci žijící v Německu už 

česky moc neumí, 
rozhodla se teď 
oprášit němčinu. 
Paní Magdalena 
je velmi inspira-
tivní, milá a vese-
lá dáma, která si 
život stále užívá 
plnými doušky 
a přejeme jí, aby 
tomu tak bylo i 
nadále a aby jí 
jako dosud přálo 
zdraví.               (vk)

Nejstarší občanka Kroměříže oslavila 
103. narozeniny 

Kroměřížské dopravní hřiště zaháji-
lo v polovině dubna letošní sezónu. 
Tak jako v uplynulých letech zve k 
návštěvě a využití zdejších mož-
ností. „Zájemci opět mohou každé 
středeční odpoledne od 15 do 18 
hodin přijít a až do podzimu areál 
hřiště volně využít,“ informovala 
Alice Juračková, ředitelka kromě-
řížské pobočky Českého červeného 
kříže, který dětské dopravní hřiště v 
Kroměříži provozuje.  „Zváni jsou 
všichni, kteří si chtějí ověřit zna-
losti dopravních pravidel, naučit 
své děti, jak se chovat v silničním 
provozu, nebo mají chuť si na hři-
šti jen tak zajezdit. Návštěvníci by 
si neměli zapomenout své vlastní 
jízdní kolo, koloběžku či kolečkové 
brusle, přilby a dvacetikorunu na 
vstupné,“ uvedla Juračková a doda-
la, že pouze v případě nepříznivého 
počasí může  být v uvedenou dobu 
areál uzavřen.                                     (pz)

Dopravní hřiště
již zahájilo sezónu

Právě probíhající územní řízení 
ve věci kroměřížského přístaviště 
otevře cestu k velkým změnám v 
turistickém využití řeky Moravy 
v Kroměříži. Výletní lodě budou 
moci pohodlně zakotvit u kro-
měřížských břehů, blíží se také 
výstavba plavební komory v Bě-
lově. Velmi brzy se tedy i v našem 
městě objeví první výletní plavi-
dla. Město Kroměříž připravilo ve 
spolupráci s Českým rozhlasem 
Brno, Sdružením obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na 
řece Moravě, Kroměřížskou pla-
vební, Ředitelstvím vodních cest, 
Obecně prospěšnou společností 
Baťův kanál a dalšími partnery 

na předposlední květnový ví-
kend program věnovaný plavbě 
na řece Moravě. V sobotu 24. 
května od 10 hodin budou pro 
návštěvníky připraveny projížď-
ky výletní lodí, ukázky vodních 
sportů a vodáckých dovedno-
stí, soutěže a hry pro děti. O zá-
bavu se postarají kapely Louis 
Armstrong revival, Jamtour a 
žáci ZUŠ Kroměříž. Český roz-
hlas zajistí komponovaný pro-
gram, který bude živě vysílán s 
přímými vstupy z kroměřížského 
Erbenova nábřeží (mezi lávkou a 
železničním mostem). K příjemné 
atmosféře přispěje i ochutnávka 
produktů místních minipivovarů. 

Zváni jsou všichni příznivci vod-
ních radovánek i zájemci o další 
informace k připravovanému 
propojení našeho města s Baťo-
vým kanálem. Pro návštěvníky ve 
stylovém námořnickém oblečení 
je přichystán malý dárek.             (av)

Všichni příznivci fair trade obcho-
du by si neměli nechat ujít Férovou 
snídani v  Kroměříži. Ta proběhne 
10. 5. v  Podzámecké zahradě od 
9:30 h, v případě deště v kavárně 
Matiné. Ve stejný den a ve stejný 
čas se na desítkách míst po celé 
České republice sejdou stovky 
lidí a podpoří férový obchod. Fair 
trade je způsob obchodu, který 
dává drobným pěstitelům, řemesl-
níkům i zaměstnancům ze zemí 

Afriky, Asie a Latinské Ameriky 
možnost uživit se vlastní prací za 
důstojných podmínek. V  případě 
zakoupení fairtradových výrobků 
dáte přednost výrobkům, za nimiž 
nestojí zneužívání dětské práce, 
či devastace životního prostředí.       
                                                               (ver)

Nenechte si ujít Plavbu s Českým rozhlasem

Foto: V. Kuklová



Do začátku dubna unikal sprave-
dlnosti neznámý pachatel, který 
na různých místech města kradl 
ozdobné poklice ze zaparkova-
ných motorových vozidel. Stráž-
níci v nočních hodinách vyjížděli 
na oznámení všímavého občana, 
který zahlédl muže, jak krade z 
auta poklice. Dle uvedeného po-
pisu, byl muž strážníky zjištěn na 
ulici Čs. Armády. Čtyřiadvacetiletý 
muž měl s sebou tašku se čtyř-
mi kryty kol, proto nezapíral a ke 
krádeži se doznal. Jelikož bylo v 
poslední době hlášeno na měst-
skou policii hned několik případů 
odcizených poklic, byla na místo 
přivolána hlídka  státní policie pro 
podezření z trestního činu. Zda se 
spojitost mezi odcizenými poklice-
mi prokáže, ukáže až další šetření.

Důraznou domluvu od strážníků 
dostala o víkendu šestičlenná sku-
pinka, která v Bezručově parku zne-
čistila veřejné prostranství. Skupin-
ku ve věku dvacet až dvaadvacet let 
teplé počasí lákalo k večernímu po-
sezení v parku.  Během svého pose-
zení s občerstvením zde zanechali 
rozházené odpadky, které za dohle-
du strážníků po sobě museli uklidit.

V minulých dnech se dostavila na 
služebnu městské policie devěta-
osmdesátiletá žena, která se cítila 
být obtěžována prodejní firmou, 
která ji telefonicky i písemně zve 
na předváděcí a prodejní akce na 
zboží, o které nemá zájem.  Pracov-
nice přestupkového oddělení se 
telefonicky spojila s operátorkou 
firmy, která po domluvě přislíbi-
la, že paní již nebudou kontakto-
vat a  ani zasílat žádné pozvánky.

Poctivá a všímavá jednatřicetiletá 
žena odevzdala na služebně dám-
skou kabelku, kterou si majitelka 
odložila na střechu svého vozidla 
a která při jízdě z vozidla upadla. 
Pracovnice oddělení ztrát a nále-
zů z obsahu kabelky zjistila totož-
nost majitelky a prostřednictvím 
kolegů z Kojetína ji kontaktovala. 

,,Zborovský“ železniční most lá-
kal třiadvacetiletého mladíka a 
sedmnáctiletou dívku k adrenali-
novému napětí.  Oba totiž šplhali 
po konstrukci mostu a ohrožovali 
svůj život. Strážníci je díky všíma-
vému oznamovateli včas z mís-
ta vykázali, jejich nerozvážnost 
se naštěstí obešla bez zranění.

4

5  2014SPOLEČNOST

Závěr dubna přinesl zásadní 
rozhodnutí v oblastech, které 
oslovují také širokou veřejnost. 
Jste připravena na komentáře 
a kritiku spojené s odvoláním 
Ing. Králíka z funkce ředitele 
Domu kultury i na reakce ke 
kauze chystaného odkupu akcií 
VAK Kroměříž?
Jaro opravdu přineslo nutnost 
zaujmout pevná stanoviska a ak-
tuálně řešit situaci. Rada odvolala 
Ing. Jiřího Králíka z funkce ředitele 
Domu kultury na základě roční 
účetní uzávěrky, kterou nepřija-
la. Stalo se tak poprvé v historii, 
aby předložený přehled hospo-
daření příspěvkové organizace 
měl za následek odvolání jejího 
ředitele. Tomuto však předcháze-
ly již dřívější připomínky k řídící 
práci podložené výčtem konkrét-
ních nedostatků. Zcela logicky 
si uvědomuji, že řada lidí, kteří 
jsou s kulturní nabídkou Domu 
kultury spokojení, toto nebude 
chtít přijmout jako argument. 
A protože nemají přímou zod-
povědnost, mohou si dovolit po-
lemizovat a bagatelizovat jasně 
hovořící ekonomická čísla. Já ani 
ostatní členové Rady města si 
tento shovívavý přístup dovolit 
nemůžeme.
 
Jak budete reagovat na kritické 
hlasy, občané činnost Domu 
kultury hodnotí zpravidla pozi-
tivně?
Především jsme byli jako před-

stavitelé města povinní reagovat 
na situaci vyplývající z před-
ložených dokumentů. To je pro 
mě zásadní. Mnohem více bych 
si vyčítala, že jsme nedali jasný 
signál, že chceme mít ve financích 
města pořádek. Přála bych si mít 
obojí - pestrou kulturní nabíd-
ku i vyrovnané hospodaření 
Domu kultury. Musí to však být 
realizováno v souladu s pravidly, 
která pro příspěvkové organizace 
platí. Vážím si tvůrčího potenciálu 
Ing. Králíka, uvedl zajímavé pro-
jekty a rozzářil nabídku kulturních 
i společenských akcí v našem 
městě. Pokud ale toto nejde ruku 
v ruce s finanční rovnováhou při 
řízení a plánování, dostáváme se 
k povinnosti zaujmout stanovis-
ko jako nadřízený orgán. Stejně 
by bylo postupováno v případě 
kterékoliv z příspěvkových orga-
nizací města. Doufám, že vzruch 
kolem záležitosti s odvoláním 
ředitele Domu kultury nezastíní 
zcela současné a zásadní téma, 
které se bytostně dotýká všech 
Kroměřížanů i dalších lidí v našem 
regionu.
 
Narážíte na právě aktuální 
rozhodování o postoji měs-
ta vůči plánovanému odku-
pu části akcií VAK Kroměříž v 
držení okolních měst a obcí 
soukromým subjektem?
Ano, právě toto téma považuji za 
velkou výzvu. Na první pohled je 
vše v pořádku, město Kroměříž 
své akcie drží, jsme většinový 
vlastník. Ale město Kroměříž s 
46% akcií nemá majoritu. Pře-
sune-li se nyní značná část ak-
cií ostatních obcí a měst na 
soukromého majitele, dostáváme 
se do zcela nové situace. A 
dokážeme-li si odvodit z již rea-
lizovaných privatizací vodáren 

v ČR možná nebezpečí, musíme 
konat právě nyní. Nad kro-
měřížskou vodou, strategickou 
surovinou a v globálním měřítku 
dnes již nedostatkovým zbožím, 
totiž můžeme postupně ztra-
tit kontrolu. To cítím jako velké 
ohrožení, tady musíme obezřet-
ně prosazovat naše zájmy. Opět 
ve smyslu povinnosti kvalitního 
správce věcí veřejných.
 
Vznikl již plán, podle kterého 
bude město Kroměříž v této 
kauze postupovat?
Zastupitelstvo města Kroměříže 
přijalo závazné rozhodnutí a po- 
věřilo svého zástupce hlasovat na 
valné hromadě společnosti  VAK
Kroměříž proti povolení odkupu
akcií měst a obcí soukromému 
subjektu. Byla jsem pověřena 
jako starostka k jednání se zastu-
piteli měst a obcí rozhodnutých či 
uvažujících o prodeji svých akcií. 
Město Kroměříž také požádá o 
svolání mimořádné valné hro-
mady VAK Kroměříž. Jsme tedy 
aktivní, snažíme se ochránit naše 
vodní zdroje před spekulativním 
zneužitím. Právní analýzy nám dá-
vají za pravdu v tom, že připravo-
vaná transakce je z dlouhodobého 
hlediska pro Kroměříž nevýhodná 
a ohrožuje naše stávající postavení 
v akcionářské struktuře VAK Kro-
měříž. Zásadní bude právě valná 
hromada VAK Kroměříž, která 
proběhne v závěru dubna. Osob-
ně jsem přesvědčená, že je nezbyt-
né vynaložit úsilí i prostředky na to, 
abychom vodu pro město udrželi i 
v dlouhodobém horizontu pod 
kontrolou. Náš postup se vůči této 
neocenitelné surovině, symbolu 
života, mnohonásobně vyplatí. 
Takovou investice do budoucnosti 
považuji za skutečný dar pro další 
generace.                                       (mač)

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

„Rozhodování 
o naší budoucnosti 
probíhá vždy 
v přítomném čase,“ 

Ve dnech 23. – 25. května se 
Kroměříž opět stane dějištěm 
Moravia Food festivalu. Tato gas-
tronomická událost v areálu ho-
telu Octárna slibuje netradiční 
kulinářské zážitky a také účast 
vyhlášených specialistů z oboru 
gastronomie a hotelnictví. Cílem 
festivalu je představit a prezento-
vat špičkové podniky vybraných 
měst, se kterými se návštěvníci 
mohou setkat pod jednou stře-
chou. Součástí akce bude bohatý 
doprovodný program a soutěž o 
nejchutnější chřest na jakýkoliv 
způsob. „Na festivalu budou mít 

lidé možnost ochutnat degu-
stační předkrmy, polévky, hlavní 
chody a dezerty, ale především 
chřest na jakýkoliv způsob, což 
bylo jedním z bodů zadání a pod-
mínkou pro všechny zúčastněné 
specialisty,“ prozradila za pořa-
datele Lenka Schützová z hotelu 
Octárna. Návštěvníci se mohou 
těšit například na vaření s ho-
kejovým brankářem Romanem 
Čechmánkem, cooking show s 
Václavem Formanem a Radimem 
Procházkou a šéfkuchařem Radi-
mem Sahánkem (Unilever). Voňa-
vé grilování představí Filip Janda 

z Radničního sklípku v Kroměříži 
a připraven bude také bar s mí-
chanými nápoji, ústřičný a rybí 
bar a další netradiční zážitky. Po-
drobný rozpis festivalu naleznete 
na www.festivaljidla.cz.              (tz)

Na festival jídla zavítají mistři gastronomie

konstatuje starostka
Daniela Hebnarová



Podzámecká zahrada patřila 12. 
dubna hlavně pejskům. Konal se 
tady Agility cup města Kroměříže 
2014 a I. mistrovství ČR Pyrenej-
ských ovčáků. Po Pionýrské louce 
se proháněli němečtí ovčáci, Be-
arded collie, ale i menší plemena 
psů. Soutěžilo se v kategoriích A1 
pro začátečníky, A2 pro pokroči-
lejší a A3, což je třída pro ostříle-
né závodníky. Sport zvaný agility 
vznikl v roce 1978 v Anglii a byl 
inspirován klasickým koňským 
parkurem. Agility není pouze zá-
bavou pro pejskaře, ale je to také 
vrcholový sport, který má mist-
rovství světa. Mezi překážky bývá 
zařazen slalom, kladina, houpač-
ka, skok daleký nebo třeba pevný 
a látkový tunel. Pes nemá vodítko 
ani obojek a psovod jej ovládá 

pouze slovními povely, vlastním 
pohybem a ukazováním. Vzá-
jemný dotek psa a psovoda se 
hodnotí jako chyba. V hodnoce-
ní záleží především na trestných 
bodech a v druhé řadě na čase, v 
jakém tým trať absolvuje. Sobotní 
počasí tomuto sportu přálo a tak 
si psi i jejich majitelé soutěž užili. 

(ver)
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Plněná rajčata, ovocné saláty a 
květinová výzdoba – to vše bylo 
k vidění na 8. ročníku Gastro 
Mánes, který se konal 9. dubna 
v prostorách Střední školy hote-
lové a služeb. Celostátní soutěž 
kuchařských dovedností odbor-
ných učilišť přilákala zástupce 
z osmi měst České republiky. 
Spolu s domácím týmem tvořili 
devět dvoučlen-
ných družstev, 
která předvedla 
své dovednosti v 
přípravě studené 
kuchyně. Prvním 
úkolem byla pří-
prava dvou druhů 
plněné zeleniny 
po patnácti ku-
sech v časovém 
limitu šedesáti 

minut. V dalším úkolu se soutěží-
cí museli vypořádat s pódiovým 
vystoupením, kde jeden z týmu 
připravoval salát z ovoce a druhý 
ze soutěžících popisoval techno-
logický postup přípravy. Tříčlenná 
hodnotící komise neměla jedno-
duchou úlohu. Hodnotila vzhled, 
úpravu, chuť, ale i nápaditost a 
zpracování surovin. Vítězství na-

konec připadlo 
Monice Bibeňové 
a Nikole Vláškové 
ze SŠ technické, 
gastronomické 
a automobilní z 
Chomutova. Mla-
dé kuchaře přišla 
podpořit i radní 
města Kroměříže 
Jarmila Číhalová.          
(ver)

Prostory školy provoněly kuchařské výtvory

Psi změřili své síly na Agility 
cupu města Kroměříže 

Devátý Ekoscuk se konal 6. dubna, 
sešlo se nás tu nejvíc ze všech zatím 
konaných akcí – přišlo 39 dobrých 
lidí, z toho 3 děti. Díky Vám všem, že 
jste přiložili ruce k dílu. Moc si Vaší 
práce vážíme. Za půl druhé hodiny 
se udělalo hodně práce. Vyčistili 
jsme kousek Kroměříže od vlakové 
zastávky za Kauflandem až po cestu 
u řeky Moravy. Sesbíralo se celkem 
232 kg nepořádku. Bohužel jsme 
nemohli odklidit dvě černé skládky, 
ale nahlásili jsme je na městském 
úřadě a na registr černých skládek 

www.zmapujto.cz. Tímto všechny 
obyvatele Kroměříže prosíme, když 
někde potkají černou skládku, aby ji 
také tímto způsobem ohlásili, nebo 
nám dali vědět na e-mailu barbor-
ice-km@seznam.cz. Dne 17. květ-
na proběhne v rámci celé ČR akce 
Ukliďme Česko! Je zaměřená na 
likvidaci černých skládek veřejností 
a my se do ní chceme také zapojit. 
Naše další setkání se tedy uskuteční 
17. května 2014. Zatím jsme si 
neurčili místo úklidu a své tipy 
nám můžete poslat i vy. Vyzýváme 

také školy, veřejné instituce, firmy 
či jiné dobré lidi, aby se na www.
uklidmecesko.cz zaregistrovali a 
uspořádali své úklidy po Kroměříži, 
nebo nám poslali tip na černou      

skládku, či zaneřáděnou lokalitu na 
výše uvedený mail. Děkujeme. Více 
o této i jiných akcích najdete na 
www.barborice.cz.

Veronika Habrová 

Sdružení Barbořice připravilo už devátý EKOSCUK 

Město Kroměříž a 
zvláště děti místních 
škol se významně 
zapojili do projek-
tu Kola pro Afriku 
a podpořili převoz 
darovaných kol dě-
tem do Gambie. Ve 
čtvrtek 10. dubna 
organizace odesla-
la do Afriky dalších 900 kol. „Díky 
patří všem, kteří přinášejí podporu 
a velké díky lidem v Kroměříži. Ve 
sběrném místě na Kotojedské uli-
ci převzali v pořadí 300. darované 
kolo a město Kroměříž se rozhodlo 
darovat 40 kol ze ztrát a nálezů,“ 
vyjádřil vděk Roman Posolda, ře-
ditel společnosti Kola pro Afriku. 
Tento projekt nepřináší radost 
pouze dětem v Gambii, ale také 
dobrovolníkům a dárcům v České 
republice, kteří mohou být jeho 
součástí. „Většinu kol pro Gambii 
opravují lidé ve výkonu trestu ve 

Věznici Heřmanice 
v Ostravě. Práci v 
centrálním skladu 
se věnují převážně 
lidé bez domova, 
kteří tak setkáním s 
projektem Kola pro 
Afriku získávají no-
vou možnost, skrze 
pomáhání druhým, 

postavit se opět na vlastní nohy,“ 
popsal oboustrannou pomoc Po-
solda. Společnost Kola pro Afriku 
funguje od roku 2012 na princi-
pech dobrovolnictví, spolupráce a 
vlastní iniciativy lidí v České repub-
lice. Od založení organizace vznik-
lo 120 sběrných míst a podařilo se 
vybrat téměř 12 tisíc kol. Darovaná 
kola putují do nejmenší země čer-
ného kontinentu – Gambie. Kola 
usnadňují dětem cestu ke vzdělání 
a podporují tak celkovou gramot-
nost a větší možnost pracovního 
uplatnění.                                         (ver)

Další kola do Gambie odeslány
i díky lidem z Kroměříže 

Muzeum Kroměřížska připravilo tradiční velikonoční program
Program Velikonoce na Hané přiblížil dětem velikonoční zvyky na-
šich předků. „Program probíhal od konce března do poloviny dubna. 
Byl určen pro děti z mateřských škol i malým školákům,“ prozradila lek-
torka Kateřina Nováková. Malým posluchačům udělala největší radost 
vlastnoruční výroba jidášků z kynutého těsta. Na závěr se děti pře-
vlékly za zvířátka, která jsou symbolem Velikonoc.                                                           (ver)Foto: K. Vernerová

Foto: K. Vernerová

Foto: J. Soporský

Foto: Sdružení Barbořice
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Festival Dny slovanské kultury ve 
druhém ročníku představí make-
donskou a rusínskou kulturu. 
Akce se koná každý rok v poslední 
dekádě měsíce května – po Dnu 
slovanské kultury a vzdělanosti. 
Letošní akce bude zahájena 28. 
května a slavnostní zakončení při-
padne na 31. května. „Podnětem 
ke vzniku projektu se staly oslavy 
1150. výročí příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu 
a potřeba akce s výrazným kul-
turním a vzdělávacím obsahem, 
jejímž cílem by bylo vytvoření 
platformy pro přirozenou pre-

zentaci a spolupráci slovanských 
zemí“ okomentoval vznik festiva-
lu ředitel Domu kultury Jiří Králík. 
Představení makedonské kultury 
souvisí s 20. výročím navázání di-
plomatických vztahů mezi Repub-
likou Makedonie a Českou repub-
likou. Připomenutí rusínské kultury 
je spojeno se 70. výročím odtržení 
Podkarpatské Rusi od Českoslo-
venské republiky. Návštěvníci fes-
tivalu se mohou těšit na pestrou 
paletu akcí. V rámci Dnů slovanské 
kultury proběhnou koncerty, před-
nášky, výstavy, zahájení letního 
kina a mnohé další.                     (ver)

Dny slovanské kultury nabídnou 
zajímavý program

5  2014

Při vyslovení zkratky SPVUK se 
mnoha lidem vybaví výjimečné 
vernisáže a krásné obrazy. Za 
tím vším však stojí mnohem 
více – dlouholetá přátelství a lás-
ka k umění. Sdružení přátel vý-
tvarného umění Kroměřížska si 
tento rok připomíná patnáct let 
od svého založení. A oslavuje i 
formou dokumentační výstavy, 
která mapuje činnost organizace. 
Výstava s názvem „Ohlédnutí za 
patnáctkou“ byla zahájena za 
přítomnosti pozvaných hostů v 
Muzeu Kroměřížska ve čtvrtek 27. 
března. „Zpracování této výstavy 
se ujal Martin Číšecký. Pro nás je 
panáctka velmi symbolická, pro-
tože v patnácti letech člověk do-
stane občanský průkaz a užívá 
si mládí. Za tři roky vstoupíme 
do dospělosti a až budeme se-

nioři, tak už tady budou jiní,“ oko-
mentovala výstavu předsedkyně 
sdružení Vladimíra Hlavinková. 
Neformální činnost sdružení zača-
la již v průběhu devadesátých let. 
Oficiálně však bylo SPVUK usta-
noveno až v roce 1999. „Prvních 
pět let jsme byli spjati s Centrem 
odborné přípravy technické a díky 
tehdejšímu řediteli Mikšíkovi se 
postupně podařilo dát dohromady 

skupinku nadšenců pro výtvarné 
umění,“ prozradila předsedkyně. 
Od roku 2005 organizace pořádá 
autorské výstavy, které několik let 
probíhaly v kavárně Slávia. Nyní 
jsou výstavy každý druhý měsíc v 
Radničním sklípku. Další aktivitou 
sdružení je organizování „Výtvar-
ného ateliéru pro veřejnost“. Do 
dalších let by Vladimíra Hlavinková 
SPVUK popřála hlavně nové členy: 
„Abychom došli do té plnoletosti, 
tak potřebujeme další lidi, kteří s 
námi budou chtít spolupracovat 
a pomohou nám, protože nás je 
něco přes 40 členů, z nichž jen 
necelá polovina výtvarně tvoří. 
Snažíme se to dělat hlavně pro lidi 
a budeme rádi za jejich podporu i v 
dalších letech.“ Výstava je k vidění 
do 4. května ve výstavní síni Portál 
v Muzeu Kroměřížska.                 (ver)

Pohádková 
Kroměříž 2014

Už 18. ročník divadelního fes-
tivalu Pohádková Kroměříž 
pořádá v letošním roce Základní 
škola Zachar. Setkají se na něm 
školní divadelní soubory, dra-
matické kroužky a literárně dra-
matický obor ZUŠ z města i blíz-
kého okolí. Přehlídka proběhne 
v sále Domu kultury v Kroměříži 
v týdnu od 12. do 16. května. 
Díky této tradici se z malých 
školních divadélek vypracová-
vají soubory úspěšné a tradiční, 
které nehrají jen krátké pohád-
ky. Obecenstvo tvoří zejména 
školy a školky, ale samozřejmě 
zveme také rodiče a veřejnost.                                    

(ZŠ Zachar)

ROZPIS PŘEDSTAVENÍ 
• 12. 5. Slavnostní zahájení 
přehlídky (10.00 h), Krkav-
ci aneb Láska je silnější než 
smrt, LDO ZUŠ Kroměříž

• 13. 5. Princové jsou na draka 
- soubor Pokaždé jinak Církev-
ní ZŠ KM (8.30 h), Popletená 
pohádka, Tvořivá dramatika ZŠ 
Zámoraví, KM, (10.30 h) 

• 14. 5. Doktorská pohádka, 
Soubor Klíček ZŠ Kostelec u 
Hol. (8.30h), Princezna Máňa 
v pekle, Divadelní kroužek ZŠ 
Komenského KM (10.30 h)

• 15. 5. Bylinková princezna, 
soubor Korálek ZŠ a MŠ speciál-
ní Kroměříž (8.30 h), Kašpárko-
va dobrodružství, soubor KUK 
ZŠ Zachar KM (10.30 h)

• 16. 5. Zlatovláska, DIVaDÍLKO 
3. ZŠ Holešov (9.00 h), Slavnost-
ní ukončení přehlídky (11.00 h)

Divadlo pod Palmovkou představilo Královu řeč
Divadelní sál Domu kultury se v úterý 22. dubna přenesl do Spojeného 
království ve 30. letech 20. století. Králova řeč je emotivně silnou tragi-
komedií, která pojednává o zranitelném mužství a překonávání sebe 
sama. Pronikavý přednes Martina Stránského v roli koktajícího krále Ji-
řího VI. zcela autenticky zapůsobil na diváky a vytvořil v sále atmosféru 
setkání s pravým britským panovníkem.                                                              (ver)

Taneční klub Gradace připravil 
v pátek 4. dubna již osmý ročník 
Showdance aneb Kroměřížské 
hvězdy tančí. Společenský sál 
Domu kultury zaplnili ti nejlepší 
tanečníci z celé České republiky. 
Divákům se představili mistři 
České republiky 2014 ve stan-
dardních a latinskoamerických 
tancích, ale i několikanásobní 
mistři, vicemistři a finalisté repub-
liky v tanečním sportu ve svých 
kategoriích. Ženy obdivovaly 
krásné šaty tanečnic a přihlíže-
jícím pánům nemohl uniknout 
šarm a galantnost tanečníků. Již 

podruhé se moderování chopi-
li Alena Starečková s Michalem 
Kurtišem a byla to sázka na jisto-
tu. Moderátorská dvojice sršela 
vtipem a skvěle se doplňovala. 
Příjemným překvapením večera 
bylo společné vystoupení Mi-
chala Kurtiše a Anny Polívkové, 
kteří divákům představili taneční 
sestavu Život, se kterou vyhráli 
letošní Stardance. Anna Polívková 
byla s atmosférou večera spoko-
jená: „Mně se tančilo báječně, ale 
byla jsem nervóznější než normál-
ně. Tady totiž tančí všichni lépe 
než já.“                                               (ver)

Showdance představila ty nejlepší tanečníky

Sdružení výtvarníků oslavilo patnáct let od založení

Foto: J. Soporský

Foto: K. Vernerová

Foto: K. Vernerová
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Zahradníci, sadaři 
a ovocnáři...

Jaro je ročním obdobím, které 
vybízí k aktivitám na zahradách, 
zahrádkách i polích. Naše měs-
to je zahradám a zahradníkům 
zaslíbené. Připomeňme svě-
toznámé zahrady - Květnou a 
Podzámeckou, ale i městské části 
Dolní i Horní zahrady, kde měli 
kroměřížští měšťané své zahrady. 
Nelze zapomenout ani na krásně 
vysázená prostranství v are-
álu Psychiatrické nemocnice, na 
kroměřížských sídlištích Bělidla, 
Oskol či Slovan nebo na Bezručův 
park. 
Zahradnictví a ovocnářství má 
v Kroměříži staletou tradici. Od 
počátku 19. století byly vydávány 
i zákony na ochranu ovocných 
stromů (1806). Oběžník z roku 
1827 nařizoval sběr housenek na 
ovocných stromech. Na Kroměříž-
sku bylo díky arcibiskupskému 
zahradníkovi Ehrmannovi založe-
no několik velkých ovocných 
školek již koncem 18. století. A 
tak se dovíme, že v roce 1796 
bylo v těchto školkách vypěstová-
no na 75 000 ovocných stromů 
(převážně jabloní a hrušní). V 
Kroměříži bylo vysázeno velké 
množství ovocných stromů 
a výnos z prodeje ovoce byl 
hlavním příjmem mnoha zah-
radníků. Kroměříž a Kroměřížs-
ko bylo a je zaslíbeným krajem 
pro pěstování ovoce, ale také 

okrasných stromů, květin i semen 
zemědělských plodin (ječmen, 
pšenice, řepa, jetel apod.). Zak-
ládány byly ovocné sady i ovocná 
stromořadí kolem cest, a to podle 
nejnovějších poznatků. V Kro-
měříži vznikla a dlouhou dobu 
působila Zemská ústřední jed-
nota zahradníků moravských a 
také  Spolek pro zvelebování zah-
radnictví, ovocnictví i zelinářství. 
V roce 1920 vznikl v Kroměříži 
odbor Zemského ovocnického 
spolku moravského. Dne 21. dub-
na 1922 se sešlo v Kroměříži 48 
lidí, kteří založili družstvo Haná, 
které by „zvelebování zahradnic-
tví všemi možnými směry pod-
porovalo“. Za členy byli přijati i zá-
jemci z okolí města. Vypracované 
stanovy byly zapsány do obchod-
ního rejstříku u krajského soudu v 
Uherském Hradišti dne 17. listo-
padu 1922. První předsedou byl 
zvolen dr. Vladimír Pavlák, správce 
bakteriologické laboratoře v Kro-
měříži. Jednatelem se stal Josef 
Chválil, vrchní zemský zahradník 
v Kroměříži. Družstvo v roce 1925 
sdružovalo 22 pěstitelů semen, 
čilé kontakty byly udržovány se 
šlechtiteli ze zahraničí. Družstvo 
založilo i několik ovocných školek 
a výpěstky tak výrazně zlepšily 
úroveň vysazovaných ovocných, 
ale i okrasných stromků a keřů 
na Kroměřížsku. Nebyly opomí-
jeny ani růže či trvalky a jejich 
šlechtění. V roce 1925 je uvede-
no, že družstvo mělo přes 1 500 
druhů těchto rostlin. Tyto byly 
velmi žádané, zejména do nově 
zakládaných moderních zahrad. 
Uvedené organizace a spolky 
pořádaly přednáškové cykly, 
různá školení a také výstavy – 
např. v roce 1905 byla uspořádá-
na velká zahradnická výstava. 
Ovocnicko-zelinářská a kopreti-
nová výstava se konala v roce 
1908. Zahradnický odbor měla i 
velká Zemská výstava v roce 1925. 
Samostatná a obdivovaná ex-
pozice byla věnována zahradnic-
tví – tisk uvádí :„.. Květná zahrada 
hýří barvami. Květinové záhony, 
jimž se nevyrovná sebe pestřejší 
gobelín nebo koberec, budí po-
zornost každého. Na ploše něko-
lika arů je vysázeno prý 250 000 
sazeniček, samotný květinový 
znak republiky se prý skládá z 
25 000 rostlinek…”  
Ve městě samotném i okolí půso-
bila i řada zahradníků, kteří nejen 

pěstovali, ale také prodávali své 
výpěstky. Dlouholetou tradici 
měli oskolští zelináři ( tzv. šno-
bolináři), kteří pěstovali hlavně 
hlávkový salát a okurky. Vozili je 
na blízké i vzdálené trhy - Vídeň, 
Brno, Olomouc, Přerov, Prostějov, 
Ostrava.  V kroměřížském archivu 
se dochovalo bohužel jen velmi 
málo archiválií k těmto aktivitám a 
tak za všechny uvádíme obchod-
ní zahradnictví Ant. Páral, jehož 
faktura z roku 1914 dokládá 
jaké keře a stromy daroval ten-
to zahradník Kroměříži pro nově 
založený městský hřbitov. Šlo 
celkově o 3 107 sazenic. Za vše 
poděkoval a dar přijal vrchní 
městský zahradník Karel Hanzlík. 
Město v té době mělo skupinu 
zahradníků, kterou vedl vrchní 
městský zahradník a starali se o 
výsadbu a údržbu městské zeleně.  
V současnosti  navazuje na tuto 
dlouholetou tradici i současná 
výsadba a údržba  zeleně ve 
městě i moderní výstaviště Floria, 
kde se konají četné zahradnické 
výstavy…

PhDr. Jitka Zezulová,
Mgr. Martina Šlancarová - 

Státní okresní archiv Kroměříž

P.S. nicméně - co by vrchní městský 
zahradník řekl na současné řezání 
či prořezávání stromů plných 
mízy a narašených nových lístků, 
jak se děje v ulici Velehradská, 
Mánesova, Skopalíkova…?

KROMĚŘÍŽSKÁ HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ  V.
Vážení čtenáři,
v dubnovém čísle zpravodaje jsme 
se v čase vrátili ke kroměřížským 
spořitelnám a záloženským spol-
kům. Zajímalo nás, který peněžní 
ústav na Moravě přispěl k zesílení 
podnikatelské aktivity. Samozřej-
mě se jednalo o Občanskou zálož-
nu, která vznikla v roce 1864. Těší 
nás váš velký zájem o historii Kro-
měříže a soutěžte s námi i nadále.

Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Marta Koppová
Jiří Michal

Monika Pešlová

Otázka č. 5

Jak se říkalo 
oskolským zelinářům?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 20. 
května na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na ad-
resu: Kroměřížský zpravodaj, Vel-
ké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt).
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3.5. HUDEBNÍ ODPOLEDNE, 
každou sobotu proběhne v 
Kavárně U Zlatého kohouta Hu-
dební odpoledne, zač. v 15 h
14.5. IAN RITCHIE´S SOHO 
PROJECT (UK/CZ), Dům kultury, 
zač. ve 20 h
15.5. PŘEHLÍDKA MALÝCH 
BANDŮ, Kovářská ulice
19.5. MELANIE GALL (KA-
NADA/USA), ALICE FIDLEROVÁ 
(ČR), zač. v 19 h
23.5. OCTAVIA QUARTET (PL/
CZ), Stará masna, zač. v 19 h
26.5. EVENT JAZZ TRIO, Re-
staurace Pod starou knihovnou, 
zač. ve 20 h
27.5. CYKLUS KOMORNÍCH 
KONCERTŮ KONZERVATOŘE – 
ČESKÁ HUDBA 20. STOLETÍ II, 
Nadsklepí
29.5. PŘEHLÍDKA MALÝCH 
BANDŮ, Kovářská ulice
30.5. PODKARPATSKY MY RU-
SINI I., Velké náměstí, zač. v 15 h 
30.5. PODKARPATSKY MY RU-
SINI II., Velké náměstí, zač. v 17 h
30.5. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
+ BAKLAVA, Dům kultury, zač. 
v 18 h 
30.5. JAVORY 40 LET, zač. ve 
20 h
31.5. PODKARPATKY MY RUSINI, 
Velké náměstí, zač. v 10 h

PRO DĚTI
11.5. TAŠKAŘICE DO PĚTICE 
S LIŠKOU, Dům kultury, zač. ve 
14:30 h
12.-16.5. OKRESNÍ PŘEHLÍD-
KA DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH 
SOUBORŮ „POHÁDKOVÁ KRO-
MĚŘÍŽ“, Dům kultury

DIVADLO
21.5. DIVADELNÍ FESTIVAL 
LUDMILY CÁPKOVÉ, přehlídka 
ochotnických divadelních soubo-
rů z celé ČR, Starý pivovar
24.5. BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK, 
zač. v 19 h, Dům kultury
29.5. BALADA PRO BANDITU 
– HUSA NA PROVÁZKU BRNO, 
cyklus A – divadelní předplatné, 
Dům kultury, zač. v 18 h

ZÁBAVA
1.5. SVATBA JAKO V POHÁD-
CE, 11. ročník netradičního sva-
tebního dne, Arcibiskup. zámek
3.5. MAJÁLES 2014
5.5. VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO 
VEŘEJNOST, lekce kreslení a 
malování, SPgŠ Kroměříž, 17 h
7.-11.5. 3.ROČNÍK KROMĚ-
ŘÍŽ OPEN mezinárodní šachový 
turnaj pro dospělé i mládež, 

Penzion Bezměrovský dvůr
10.5. FÉROVÁ SNÍDANĚ, v 
9:30 hodin na louce v Podzámec-
ké zahradě (v případě deště v 
kavárně Matiné)
12.5. VÝTVARNÝ ATELIÉR 
PRO VEŘEJNOST, lekce kreslení 
a malování, SPgŠ Kroměříž, 17 h
15.5. SLADKÉ OPOJENÍ, 10. 
ročník soutěže žáků učebního 
oboru cukrářské práce, Střední 
škola hotelová a služeb
17.5. TOP MÓDA 2014, Arci-
biskupský zámek 
16.-18.5. VÍKENDOVÁ 
VÝTVARNÁ DÍLNA V ROŠTÍNĚ, 
Sdružení přátel výtvarného umě-
ní Kroměřížska
23.5. NOC KOSTELŮ, duchov-
ní a kulturní akce v místních 
kostelech, kaplích a v zámku
23.-25.5. MORAVIA FOOD 
FESTIVAL KROMĚŘÍŽ 2014, 4. 
ročník gastronomického festiva-
lu, Hotel Octárna
24.5. HRAVÉ VYRÁBĚNÍ, 
tvořivá dílna pro malé i velké, ori-
ginální drobné hračky, dekorace 
do domu i zahrady, rámečky na 
fotky aj. Vstupné včetně materi-
álu 40,-Kč. Dílna bude probíhat 
od 9 h do 12 h a od 13 h do 16 h, 
Muzeum Kroměřížska
24.5. PARNÍM VLAKEM DO PO-
HÁDKOVÉHO LESA V DIVOKÁCH
27.5. VEČER ŠVABINSKÉHO 
KRUHU - KROMĚŘÍŽ ČTE JIN-
DŘICHA SPÁČILA, akci pro děti i 
dospělé, Muzeum Kroměřížska
29.5. SAMOTÁŘI – zahájení 
letního kina, Scéna
30.5. BALADA PRO BANDITU, 
zač. ve 21 h, Scéna
30.5. DANA KYNDROVÁ: 
PODKARPATSKÁ RUS, zač. v 16 
h, Muzeum Kroměřížska
31.5. O MORAVSKÉHO ZPĚ-
VÁČKA, zač. ve 14 h
31.5. ANDY WARHOL is 
Андрій Вархола, Starý pivovar, 
zač. ve 20 h
31.5. DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ 
RÁNO, zač. ve 21 h, Scéna

SPORT
1.5. O KOŠTĚ BABY JAGY, 
tenisový turnaj, TC Bajda
3.5. 2. ROČNÍK BĚŽECKÉHO 
ZÁVODU „KROMĚŘÍŽSKÝ 1/2 A 
1/4, Jachtklub na Hrubém rybní-
ku (Bágrák), zač. v 10 h
13.-14.5. POHÁR ROZHLASU 
MLADŠÍHO I STARŠÍHO ŽAC-
TVA, Atletický stadion Kroměříž
16.5. ODZNAK VŠESTRAN-
NOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ, 
Atletický stadion Kroměříž
17.5. HANÁCKÝ POHÁR V RY-
BOLOVNÉ TECHNICE, Sportovní 
areál Pionýrská louka

18.5. MEMORIÁL JAROSLAVA 
KOZLÍKA - 2. ROČNÍK VOLEJBA-
LOVÉHO TURNAJE. Sportovní 
areál v Podzámecké zahradě
22.5. ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
ŽACTVA ZŠ, Atletický stadion 
Kroměříž
27.5. NOHEJBAL ZÁKLAD-
NÍCH ŠKOL, TC Bajda

PŘEDNÁŠKY
3.5. SETKÁNÍ S BIOTRONI-
KEM TOMÁŠEM PFEIFFEREM, 
Muzeum Kroměřížska, zač. v 9 h
30.5. RUSÍNI V ČESKÉ KULTU-
ŘE OD ROKU 1918, Muzeum, zač. 
v 16 h
31.5. ČESKO-MAKEDONSKÉ 
STYKY V PRŮBĚHU STALETÍ

JARMARKY
30.-31.5. SLOVANSKÝ JAR-
MARK, Velké náměstí

VÝSTAVY 
Z POKLADŮ ARCHIVU MĚSTA 
KROMĚŘÍŽE, Státní archiv Kro-
měříž, do června 2014
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABIN-
SKÉHO, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice
PŘÍRODA A ČLOVĚK - fauna, 
flóra a archeologické nálezy z 
regionu, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice.
HISTORIE UKRYTÁ POD 
DLAŽBOU MĚSTA - kulturně-
historický obraz Kroměříže vzni-
ku do raného novověku, sklepní 
prostory Muzea Kroměřížska, 
stálá expozice
12.3. - 11.5. JIŘÍ WIESNER, 
autorská výstava, Radniční sklípek
13.3. - 8.6. VE MĚSTĚ TO ŽIJE, 
výstava o rostlinách a živočiších 
vyskytujících se v Kroměříži, 
Muzeum Kroměřížska 
27.3. – 4.5. REPREZENTA-
TIVNÍ VÝSTAVA K 15. VÝROČÍ 
TRVÁNÍ SPVUK O.S., Muzeum 
Kroměřížska
 3.4. - 29.5. AQUILEIA – KŘI-
ŽOVATKA ŘÍMSKÉ ŘÍŠE, Dům 
kultury
11.4. - 28.9. ROZUMNÝ LES, 
výstava ke 120. výročí založení 
Arcibiskupské lesní zařizovací 
kanceláře, návštěvnické centrum 
Arcibiskup. zámku Kroměříž
14.4. – 11.5. HOSTINATO 
RIGORE, výstava ve spolupráci s 
Galerií Dorka Domažlice, Galerie 
Orlovna
23.4. – 25.5. VLADIMÍR 
FRANZ – VÝSTAVA NOVÁ TVOR-
BA, Muzeum Kroměřížska
23.4. – 31.8. EXPOZICE 33, 
výstava Libora Blažka, Hotel U 
Zlatého kohouta
24.4. - 31.5. BAREVNÝ SVĚT 

ZUZKY VOLÁKOVÉ, Galerie U 
Artuše
3.-11.5. FLORIA JARO 2014, 
38. ročník zahradních výstav
14.5. - 13.7. VLADIMÍRA 
HLAVINKOVÁ – AUTORSKÁ 
VÝSTAVA, Radniční sklípek
15.5. – 5.10. CESTOU KŘÍŽŮ, 
výstava křížů a korpusů Ježíše 
Krista z období 16. – 20. století, 
Zámek Chropyně
19.5. – 15.6. TEMNÉ HLUBINY 
ŠTĚSTÍ, Galerie Orlovna

KINO NADSKLEPÍ
1.5. 10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU, zač. v 17:30 h
1.5. DIVERGENCE, zač. ve 20 h
2.5. DIVERGENCE, zač. v 17 h
2.5. AMAZING SPIDER-MAN 
2, zač. ve 20 h
3.5. AMAZING SPIDER-MAN 
2, zač. v 17 h
3.5. DIVERGENCE, zač. ve 20 h
4.5. AMAZING SPIDER-MAN 
2, zač. v 17 h
4.5. DIVERGENCE, zač. ve 20 h
5.5. LÁSKA, SOUDRUHU!, zač. 
v 17:30 h
5.5. VALČÍK PRO MONIKU, 
zač. ve 20 h
7.5. ZACHRAŇTE VOJÍNA 
RYANA, zač. v 16 h
7.5. AMAZING SPIDER-MAN 
2, zač. ve 20 h
9.5. RANHOJIČ, zač. v 17 h
 9.5. PUPL FICTION: HISTOR-
KY Z PODSVĚTÍ, zač. ve 20 h
10.5. NOE, zač. v 17 h 
10.5. RANHOJIČ, zač. ve 20 h
11.5. DOBRODRUŽSTVÍ 
PANA PEABODYHO A SHERMA-
NA, zač. ve 14:30 h
11.5. RANHOJIČ, zač. ve 20 h
12.5. RANHOJIČ, zač. v 17 h
12.5. DETEKTIV DOWN, zač. 
ve 20 h
13.5. THE WALL, zač. v 16 h
13.5. PULP FICTION: HISTOR-
KY Z PODSVĚTÍ, zač. ve 20 h
14.5. PINK FLOYD: The Wall, 
zač. v 16 h
14.5. PULP FICTION: HISTOR-
KY Z PODSVĚTÍ, zač. ve 20 h
15.5. GODZILLA, zač. ve 20 h
16.5. HURÁ DO PRAVĚKU, 
zač. v 17:30 h
16.5. GODZILLA, zač. ve 20 h
17.5. HURÁ DO PRAVĚKU, 
zač. ve 14:30 h
17.5. GODZILLA, zač. v 17:30 h
17.5. DLOUHÁ CESTA DOLŮ, 
zač. ve 20 h
18.5. HURÁ DO PRAVĚKU, 
zač. ve 14:30 h
18.5. DLOUHÁ CESTA DOLŮ, 
zač. v 17:30 h
18.5. GODZILLA, zač. ve 20 h
21.5. KING KONG, zač. v 16 h
21.5. GODZILLA, zač. ve 20 h

KONCERTY

DIVADLO

PRO DĚTI

ZÁBAVA

PŘEDNÁŠKY

VÝSTAVY

KINO NADSKLEPÍ
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22.5. LUCRECIA BORGIA, zač. 
v 19:30 h
24.5. KHUMBA, zač. ve 14:30 h
24.5. BONY A KLID 2, zač. v 
17:30 h
24.5. X-MEN: BUDOUCÍ MI-
NULOST, zač. ve 20 h
25.5. KHUMBA, zač. ve 14:30 h
25.5. X-MEN: BUDOUCÍ MI-
NULOST, zač. v 17:30 h
25.5. BONY A KLID 2, zač. ve 20 h
26.5. X-MEN: BUDOUCÍ MI-
NULOST, zač. v 17:30 h
26.5. VŠECHNY MOJE DĚTI, 
zač. ve 20 h
28.5. STÍNY ZAPOMENUTÝCH 
PŘEDKŮ, zač. v 16 h
28.5. PŘED DEŠTĚM, zač. ve 20 h
29.5. X-MEN: BUDOUCÍ MI-
NULOST, zač. ve 20 h 
 30.5. SPUTNIK, zač. v 17:30 h
 30.5. VELKÁ VODA, zač. ve 20 h
31.5. SAMOTÁŘI, zač. ve 20 h
31.5. KRSTE BADAROVSKI + 
HOSTÉ, zač. v 17 h

KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA
110 LET OD ZALOŽENÍ VEŘEJNÉ ČÍTÁR-
NY A 40 LET OD ZALOŽENÍ STUDOVNY
VÝSTAVY:
5. - 30.5. VÝSTAVA ENERGE-
TICKÝCH OBRAZŮ VÝTVARNICE 
MIRIAM KOCOURKOVÉ ROCHO-
VÉ „ZÁŘIVÉ SVĚTLO DUŠE“ 
– harmonizující plastické obrazy 
1. - 25.5. BOHUMIL HRABAL - 
výstava díla českého spisovatele 
ke 100. výročí jeho narození 
26.-31.5. JINDŘICH SPÁČIL – 
výstava z tvorby regionálního spi-
sovatele ke 115. výročí narození
5.5. DEN EVROPY, zábavné 

odpoledne pro děti (odd. pro děti 
a mládež), od 13 do 17 h
6.5. SPISOVATEL BOHUMIL 
HRABAL CHRONOLOGICKY I NA 
PŘESKÁČKU – vzpomínkový po-
řad ke 100. výročí narození. Účin-
kují I. Krobot a J. Pecha. Vstupné 
dobrovolné, zač. v 16:30 h
7.5. HUDEBNÍ AKADEMIE, 
G. Rossini – Alžběta, královna 
anglická (M. Caballé, J. Carreras, V. 
Masterson). Zač. v 16:30 h
14.5. Z BAŇKY NEMUSÍŠ MÍT 
STRACH, přednáší Ivo Škrabal. 
Spojeno s praktickou fyzioterape-
utickou ukázkou. Vstup zdarma, 
zač. v 16:30 h
14.5. NOC LITERATURY, 2. 
ročník čtení současné evropské 
literatury Vstup zdarma, od 18 
do 21 h
16.5. MEZINÁRODNÍ DEN 
RODINY – zábavné odpoledne 
pro děti (odd. pro děti a mládež), 
od 13 do 17 h
28.5. Z PODZEMÍ DO NEBE, 
přednáška P. Perůtkové a M. Perů-
tky o Sala terreně, zač. v 16:30 h
29.5. PĚTILISTÁ RŮŽE 
MORAVY, přednáška P. Oupora – 
Akademie III.věku, zač. v 15 h

KČT
 7.5. TURISTÉ V MORÁVCE, 
video p. Šmídová
14.5. BITVA U LIPSKA 2. 
ČÁST, DVD p. Jaroš
21.5. PODZIMNÍ VÝLETY, foto 
Dr. Voňka
28.5. ZVÍŘATA V MÝTECH A 
NÁBOŽEN. 2. ČÁST, Dr. Trávníček

13.5. ODPOLEDNE S KOCOU-
REM  V BOTÁCH, zač. v 16 h
17.5. KLUBÍČKO SVĚTEL, Ha-
nácké náměstí, zač. v 15 h
24.5. MOZAIKOVÁNÍ V RO-
TUNDĚ V KVĚTNÉ ZAHRADĚ, 
zač. v 9:30 
29.5. HRÁTKY S BÁSNIČKOU 
V KNIHOVNĚ KROMĚŘÍŽSKA, 
zač. v 16 h 

ZUŠ
12.5. ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT, zač. v 16:30 h
12.-13.5. ZÁPIS DO ZUŠ, od 
13 do 17 h - výtvarný, taneční a 
literárně- dramatický obor
14.-15.5. ZÁPIS DO ZUŠ, od 
13 do 17 h - hudební obor   
14.5. ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT, Modlitebna CČSH Kromě-
říž, zač. v 16:30 h
15.5. KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
KROMĚŘÍŽ, zač. v 16:30 h 
16.5. ZUŠKA?ZUŠKA!, festival 
hudby, tance, divadla a výtvar-
ného oboru ZUŠ Zlínského kraje 
ve Zlíně
19.5. NÁHRADNÍ TERMÍN DO 
ZUŠ, hudební obor, od 13 do 17 h   
20.5. NÁHRADNÍ TERMÍN DO 
ZUŠ, výtvarný, taneční a literárně- 
dramatického oboru, od 13 do 17 h 
20.5. KONCERT VÍTĚZEK HOU
-SLOVÉ SOUTĚŽE ARCHETTI IN 
MORAVIA, Nadsklepí, zač. v 19 h 
21.5. VARHANNÍ KONCERT, 
Kostel Sv. Mořice, zač. v 18 h
22.5. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ 
ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO 
OBORU, zač. v 17 h
 26.5. HUDEBNÍ MLÁDÍ VE 
SNĚMOVNÍM SÁLE, zámek Kro-

měříž, zač. v 17 h
28.5. ZÁVĚREČNÉ ROČNÍKO-
VÉ VYSTOUPENÍ LITERÁRNĚ
-DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ
29.5. VELKÝ JARNÍ KONCERT, 
Nadsklepí
30.5. ZÁVĚREČNÉ ROČNÍKO-
VÉ VYSTOUPENÍ LITERÁRNĚ
-DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ
 2.–3.6. ZÁVĚREČNÁ VYSTOU-
PENÍ TANEČNÍHO OBORU, Dům 
kultury

STUDIO KAMARÁD
6.1. - 28.6. VELKÁ STUDIOVÁ 
HRA „KAMA“
5.5. KROUŽEK PÉTANQUE 
– PRVNÍ LEKCE, každé pondělí, 
sraz v Podzámecké zahradě pod 
schody zámku v 16 h
17.5. MY JSME MALÍ KUCHTÍ-
CI!, s šéfkuchařem panem Netrou-
falem, od 9:30 do 11 h, cena 65 Kč
30.5.  DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ SPOJENÝ S OSLAVOU 
MDD, od 9 do 18 h

STARÁ MASNA
 2.5. ROCKOVÁ SKUPINA 
ZAVÍRÁME 
3.5. POPROCKOVÝ VEČER - 
SUK VOLOK & PAJOCHE
10.3. BEZESTOPY & SIDE 
EFFECT
 17.5. JIŘÍ SCHELINGER REVI-
VAL
 23.5. ERIC CLAPTON COVER 
BAND, OCTAVIA KAWECKA – 
JAZZ PLR
24.5. HIGH FIVE & MISTAKE & 
THERESA, emo-rock-alternativ

KNIHOVNA
KROMĚŘÍŽSKA
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KČT

MC KLUBÍČKO

STARÁ MASNA

STUDIO KAMARÁD

ZUŠ

Jacek Baluch: 
Kain podle Hrabala
Pro každého náročnějšího ctitele 
tvorby Bohumila Hrabala má Ba-
luchova kniha nepřehlédnutelný 
význam. Otvírá mu totiž přístup 
k palimpsestovému charakteru, 
tj. k vnější i vnitřní intertextualitě 
Hrabalova díla. 

Katja Schneidtová: 
Uvězněna v rodné zemi
Jak mě můj turecký přítel unesl do 
paralelního světa islámu. 
Autorka je mladá, moderní, eman-
cipovaná žena, která miluje život a 
ráda se baví - než pozná Mahmu-
da. Zamilují se do sebe a nastěhují 
se do společného bytu. Ale pak 
její turecký přítel zničehonic uká-
že svou pravou tvář – tvář tyrana.
                                    www.knihkm.cz

KNIŽNÍ NOVINKY

KALENDÁRIUM AKCÍ

V knihovně se bude 
vzpomínat na Bohumila 

Hrabala
Kroměřížský rodák a dlouholetý 
přítel Bohumila Hrabala Pepča 
Stejskal ve spolupráci s Knihovnou 
Kroměřížska připravil vzpomínko-
vý pořad ke 100. výročí narození 
významného pábitele. Pořad pro 
veřejnost se bude konat  6. květ-
na v 16.30 h v konferenčním sále 
knihovny. Můžete se zaposlou-
chat do vzpomínek divadelního 
režiséra a scénáristy stěžejních 
Hrabalových her Ivo Krobota, po-
slechnout si známého herce Jiřího 
Pechu, který vytvořil řadu nezapo-
menutelných postav, kromě jiných 
i v Hrabalově Rovzpomínání (Ob-
sluhoval jsem anglického krále). 
Pořadem provází Pepča Stejskal, 
který od sedmdesátých let pro-
paguje Hrabalovo dílo slovem, 
písmem a tiskem na australském 
kontinentu.  

                        

Knihovna Kroměřížska 
půjčuje i filmy 

Knihovna rozšířila nabídku služeb 
pro své čtenáře o možnost půj-
čování filmů.  Od 1. května se ve 
své nabídce zaměřuje na filmy, 
které souvisí s knižním fondem. 
V knihovně si můžete zvolit, zda si 
půjčíte knihu, zvukovou podobu 
knihy, filmovou podobu knihy, 
nebo vše najednou. Půjčování fil-
mů umožňuje smlouva s vydava-
telem a je zdarma.         

                                       
Noc literatury 2014

Již podruhé se v Kroměříži usku-
teční Noc literatury. Jedná se o 

velmi oblíbený celoevropský pro-
jekt, kdy je návštěvníkům před-
stavována netradičním způsobem 
současná evropská literatura. Akce 
se bude konat  14. května v době 
od 18 do 21 hodin. Číst se bude 
v pravidelných půlhodinových 
intervalech na třech místech. 
Zájemci o literární putování mo-
hou v průběhu večera navštívit 
Knihovnu Kroměřížska (koutek 
Karla Kryla), hotel U Zlatého ko-
houta (kavárna) a Arcibiskupský 
zámek Kroměříž. Spojením zajíma-
vého textu, neobvyklého místa a 
originální prezentace usilujeme o 
vytvoření kulturního zážitku pro ši-
rokou veřejnost. Knihy, ze kterých 
se bude číst, vybrali pracovníci 
zahraničních kulturních institutů 
ze sdruženi EUNIC (European Uni-
on National Institutes for Culture). 
Vstup je zdarma. Bližší informace:
www.nocliteratury.cz nebo 
www.knihkm.cz.                              (šk)

Změna proramu vyhrazena. 
Sledujte aktuálně www.kromeriz.eu
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Šmejd. Tohle slovo znali naši 
dědové i pradědové. I nám dnes 
automaticky naskočí do mysli 
v momentě, kdy máme v ruce 
výrobek, který je nekvalitní a 
poruchový. Stejný pocit v nás 
naroste při setkání s člověkem, 
který si neváží lidských hodnot, 
podvádí, je bezcharakterní. A 
od loňského roku dostal tento 
výraz nový rozměr. Po zveřej-
nění filmu Šmejdi paní režisérky 
Dymákové se rychle vžilo toto 
označení pro firmy a jejich dea-
lery v souvislosti s předváděcími 
akcemi.
Mohlo by se zdát, že po smršti re-
akcí na zmíněný film, kdy zděšení 
dokonce zavládlo i v Evropském 
parlamentu, bude český člověk 
opatrnější a uvážlivější. A že si při 
jakémkoli pozvání na předváděcí 
akci řekne: „Máte smůlu, šmejdi! 
Na vás už nikdy!“. Jenže opak je 
pravdou. Tato reakce v lidech zpra-
vidla zůstane jen okamžik. Oni 
nám přece chtějí dát dárky a slibují 
výhry. Co když to tentokrát bude 
jiné? Věřte mi, NEBUDE!!!. A nestačí 
ani vaše předsevzetí, že tentokrát 
nic nekoupíte a nepodepíšete. Oni 
ti pánové v kravatách jsou totiž 
speciálně školeni na přesvědčo-
vací metody. Nejdříve jsou slušní, 
usměvaví, snaží se být seriozní. Ale 
v okamžiku, kdy vycítí odpor, změ-
ní se k nepoznání. Nastoupí nátlak, 
ponižování, vydírání. Úsměv jde 

stranou, protože touha prodat za 
jakoukoliv cenu je hlavním cílem 
setkání. Z občana se stává kus 
bezcenného hadru, ze kterého je 
třeba vyždímat i tu poslední kapku 
pro dosažení zisku. Možná můžete 
namítnout, že nelze všechny házet 
do stejného pytle. A že jsou i slušní 
prodejci. Máte pravdu, jsou i slušní 
a doufám, že je jich většina. Jenže 
my se tu bavíme o šmejdech. O 
těch, kteří znají a zneužívají slabi-
ny seniorů. Senioři jsou důvěřiví, 
jsou vychováni k poctivosti. Často 
nemají možnost získat dost infor-
mací, aby mohli sami sebe varovat. 
Ochotně přijímají nadějné nabídky 
k zázračnému uzdravení, k odstra-
nění trýznivých bolestí. Mnohdy 
jsou osamoceni a je v nich obrov-
ská touha dostat se mezi lidi a něco 
příjemného alespoň jeden den 
prožít. A právě na tom je postave-
na obchodní strategie šmejdů. 
Nabídnou výlet s obědem, dárky, 
smyšlené výhry za soutěživost, kte-
rá je člověku vrozená. Jenže oběd je 
nejistý, dárky pochybné a výlet se 
promění pouze v jízdu autobusem 
do předváděcí místnosti a zpět. 
A ono „zpět“ je zaručeno pouze v 
případě, když nakoupíte. Nákup 
navíc rozhodně nebude levný. Pro 
názornost uvedu příklad z posled-
ních dnů. Ve schránkách se objevil 
letáček na přednášku o zdraví a 
bylinkách. „Trápí vás klouby, cuk-
rovka, krevní tlak či dokonce rako-

vina? Poradíme, jak vám bylinky ve 
všem pomohou. Vstup je zdarma 
a ještě vám dáme poukaz na 700 
Kč, šampon, půl kila kávy a knížku 
s bylinkami.“ To je přece tak lákavé. 
Jenže zkuste nad neodolatelnou 
nabídkou popřemýšlet. Nechci 
zpochybňovat léčebný význam 
bylinek, sám jsem původní profe-
sí botanik, ale zamyslete se nad 
zbylým obsahem letáku. Kdo dnes 
jen tak rozdává peníze, drahou 
kávu či knížky? Je pravděpodobné, 
že pokud podlehnete tomuto láka-
dlu, budete zklamáni. Káva došla, 
lahvička se šamponem má velikost 
přerostlého náprstku, místo knížky 
jen pár volných listů s informací, že 
podběl je na kašel, řepík na hojení 
ran a kopřiva na všechno. A kde 
je těch slibovaných 700 Kč? Místo 
nich máte poukaz na stejnou slevu 
při nákupu zboží. Nabízíme očist-
nou kúru těla v hodnotě 30000 Kč. 
A námi darovaná sleva se tím pá-
dem vyplatí. A kde jsou ty bylinky? 
Přece v pilulkách za 30000 Kč. No 
nekupte to!
Co na to říkáte, vážení senioři? Po-
znáváte tyto praktiky z vlastních 
zkušeností? Je to pořád stejné. 
Jednou jsou to bylinky, podruhé 
koření, potřetí voda z Lurd. A vždy 
se vrátíte bez peněz a s pochybným 
nepotřebným zbožím. Berte proto 
varování před účastí na předvá-
děcích akcích vážně. Z vlastní pra-
covní praxe už jsem musel nešťast-

ných lidských osudů v souvislosti 
se šmejdy vyslechnout bezpočet. 
Na začátku dubna přišel požádat o 
pomoc starší manželský pár. Něko-
lik let šetřil peníze, aby si mohl za-
platit společný pobyt v lázních. Pak 
přišla pozvánka na předváděcí akci 
a manželé podlehli. Za dvě hodiny 
přišli o mnohaleté úspory, vysněné 
lázně i naději. Zbyla jim hromada 
nepotřebných hrnců, zoufalství v 
duši a slzy v očích. 

Vážení senioři,
obracím se zejména na vás, pro-
tože vy jste nejzranitelnější. Na-
jděte v sobě sílu odmítat lákavé 
nabídky šmejdů. Pokud si nejste 
jistí, obraťte se na své děti či 
vnuky. A když přece jen nabídce 
šmejdů podlehnete a nakoupíte, 
jednejte rychle. Je třeba oka-
mžitě písemně (na doručenku) 
odstoupit od smlouvy a součas-
ně vrátit zboží firmě. Je to jedi-
ná šance, jak své úspory získat 
zpět. A pokud firma nereaguje, 
kontaktujte Českou obchodní 
inspekci, živnostenské úřady či 
poradny ochrany spotřebitelů. 
Ale je třeba vědět, že ani tyto in-
stituce nejsou všemocné. Proto 
znovu zdůrazňuji, že nejspoleh-
livější ochranou před šmejdy je 
neúčast na jejich akcích. 

RNDr. Bc. Miroslav Ševčík, 
vedoucí Obecního živnostenského 

úřadu v Kroměříži

Vážení senioři, dokážete se bránit šmejdům?

Základní škola Oskol originálně oslavila Den Země
Žáci ze ZŠ Oskol slaví Den Země každý rok a snaží se být originální. Vy-
dařená akce proběhla ve středu 16. dubna. Děti se rozdělily do dvanác-
ti barevných týmů a zasadily sedmnáct stromů. „Sadili jsme na Švabin-
ského nábřeží a chtěl jsem, aby zde stromy zapadly, takže jsem zvolil 
lípy a javory. Oslovila mě paní učitelka Pavlína Švecová, která celou tuto 
akci iniciovala, a mně se ten nápad líbil,“ prozradil Martin Posolda, který 
měl výsadbu na starost.  Švabinského nábřeží teď jistě bude častou tra-
sou procházek rodičů s dětmi, které budou sledovat, jak se daří jejich 
stromu.                                                                                                               (ver)

Nenechte si ujít Mezinárodní den ošetřovatelství 
Střední zdravotnická škola Kroměříž pořádá již 13. ročník Meziná-
rodního dne ošetřovatelství. Akce se tentokrát uskuteční 20. května 
v Domě kultury. Zájemci si mohou nechat změřit cholesterol, cukr, 
vitamíny, minerály či zjistit svou krevní skupinu. Účastníci vyslechnou 
přednášku o prevenci nádorových onemocnění a budou moci kon-
zultovat s odborníky. Přístrojovým měřením zjistí kvalitu zraku, kůže a 
těla. Zpestřením bude jako obvykle i ochutnávka zdravé výživy. (ver)

Azylový dům pro ženy a matky s 
dětmi poskytuje kromě pomoci a 
podpory při řešení krizových život-
ních situací i ubytování na nezbyt-
ně nutnou dobu. K dispozici jsou tu 
byty pro samotné ženy, které jsou 
oběťmi domácího násilí či obcho-
dování nebo pro matky s dětmi, 
které se ocitly v těžké životní krizi. 
Byty mají skromné vybavení, které 
splňuje pouze základní požadavky 
na krátkodobý pobyt. Postupem 
času však nábytek i ostatní vyba-

vení bytů chátrá a stává se nefunk-
čním a v některých případech hro-
zí i možnost úrazu. S radostí jsme 
využili nabídky a ochoty města 
Kroměříže, které nám bezúplatně 
věnovalo vyřazený nábytek, který 
je plně funkční a poslouží našemu 
zařízení další roky. Skříně, stoly, žid-
le i police tak daly bytům nový ráz 
a příjemné domácí prostředí, které 
jistě přispěje k prohloubení pocitu 
klidu a bezpečí tolik potřebnýného 
pro všechny naše ženy i maminky   
s dětmi. Děkujeme.                   

Tým pracovníků Azylového domu 
pro ženy a matky  s dětmi v Kroměříži

Poděkování
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Informace e.on o přerušení dodávky el. proudu 
• 5.5. od 7:30 do 15.30 h, Kroměříž / Bílanská 1647/34A, 1676/34a, 1688/38, 1691, 1692, 1782/74, 
1783/76, 1784/78, 1820, 1823/52, 1825, 1826/46, 1845, 1846/66, 1847/64, 1848/62, 1849/60, 
1850/58, 1851, 1857/1857, 1861/1861, 1918/87, 1934/1934, 1937/89, 1938/91, 1939/93, 2099/63, 
2219/83, 2256/67, 2296/2296, 2301/2301, 2321, 2325/69, 2380/2380, 2380/59, 2434/44, 2599/2599, 
2707, Hulínská 2322, 3221/26, Jožky Silného 2824, Partyzánská 2211, 2195/4, 2208, 2222/8, 2225, 
2229, 2233/14, 2302/16, Veleslavínova 2357/7, odběratelské trafostanice Kroměříž - Toys II (Fremach 
Morava, s.r.o.) č. 410710 a KRUŽÍK č. 411836
• 5.5. od 8:00 do 15:00 h, Kroměříž / Josefa Obadala 3400, 3401/21, 3402/23, 3403/25, 3404/27, 
3405/29, 3406/31, 3407/33, 3408/35, 3409/37, 3410/39, 3411/41, 3416/45, 3417/53, 3418/47, 
3419/51, 3420, 3421/49, 3423/6, 3424/8, 3425/10, 3426, 3427/14, 3428/16, 3429/18, 3430, 3431/22, 
3432/24, 3497, 3493/57, 3494/59, 3495, 3496, 3492/55
• 5.5.od 7:30 do 15:30 h, Kroměříž / Františka Vančury 3142/11, 3143/9, 3144/7, 3145, 3146/3, 3147/1
• 9.5. od 7:30 do 15:30 h, Kroměříž / Františka Vančury 3695, 5001, Odbojářů 3878/3878, 5000, 
Koperníkova 3059
• 12.5. od 7:30 do 12:30 h, Kroměříž /Odběratelská trafostanice Kroměříž - Barbořina JMVAK (č. 
410596). Část obce Postoupky - Miňůvky 152, Postoupky 0/227, 66, 154, 155, 155/155, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 174, 178, 178/178, 180, 181, 182, 183, 184/184, 185/185, 186, 195, 20/20, 212, 
219, 223, 225, 231, 5005, 59/59, 64, 162, 168, 172, 187, 190, 191, 205, 205/205, 220, 235, 256, 5006, 
5014, 65/65, 894E,  Lutopecny, Měrůtky 153
• 13.5. od 7:30 do 15:30 h, Kroměříž / Josefa Homoly 3646/43, 3661, 3662/27, 3663/29, 3664/31, 
3716, 3741/41, 3742/39, 3743/37, 3744/35

Informace o přerušení dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailo-
vé podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti E.On v rámci služby Energie 24, 
nebo prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg 

Připomínáme vyhlášení letošního 
ročníku soutěže Kvetoucí Kroměříž. 
Kdokoli může navrhnout vlastní 
nebo cizí výzdobu okna, balkonu 
a předzahrádky či zahrádky.  Účast-
nit se mohou i komerční subjekty 
s nekrásnější výzdobou budovy 
nebo restaurační předzahrádky. 
Návrhy můžete odevzdávat do 
15. září 2014 osobně na podatel-
ně kroměřížské radnice, nebo 
na emailové adrese zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz. Více informací 
najdete na plakátech nebo se infor-
mujte na tel. 573 321 223. Soutěží 
se o velmi zajímavé ceny – celoroční 
i jednotlivé vstupenky na výstavy 
Floria, celoroční permanentky do 
Květné zahrady, dárková balení 
piv apod. Inspirací pro vytvoření 
zajímavých truhlíků může být ne-
jen následující text, ale také ukáz-
ka vzorových truhlíků na výstavě 

Floria JARO, která bude probíhat v 
termínu 3. - 11. května 2014. Právě 
Výstaviště Floria je hlavním part-
nerem soutěže Kvetoucí Kroměříž.  

Říká se, že „sázet kytky se má až 
po zmrzlých,“ ale když venku už je 
tak krásně! Většina milovníků roz-
kvetlých oken už má své oblíbené 
barvy v truhlíku. Jako výborný po-
mocník se v posledních letech os-
vědčuje samozavlažovací truhlík. 
Ovšem i ten má svá úskalí. Pro-
pršené léto, v případě nekrytých 
truhlíků, může způsobit stálé 
přemokření rostlin a následně 
zahnívání kořenů. U jednoduchých 
truhlíků ale musíme zálivku také hlí-
dat, pokud v nich nemáme otvory 
k odtoku přebytečné vody. Každá 
květina potřebuje prostor pro své 
kořeny a tak se stává, že se rostlinky 
vzájemně zahubí. Proto platí prav-

idlo – méně znamená více. Téměř 
všechna zemina, kterou můžete v 
obchodě pořídit, obsahuje hnoji-
va. Není ovšem dobré se spoléhat 
pouze na ni. Najděte pro své ros-
tlinky i další vitamíny a pravidelně 
je používejte. Pro začátek, na lepší 
zakořenění,  jsou hnojiva tzv. star-
tovací. Jakmile se rostlinka hezky 
zazelená, je čas na podávání hnojiv 
pro květ nebo plody. Dávkování 
nepřehánějte, jinak si spálíte vše, 
co jste si vysadili. Každá letnička má 
své potřeby a v případě, že se truhlík 
ocitá v polostínu až stínu, bude 
svědčit nejlépe letničkám typu 
begonia, impatiens, plectranthus, 
helichrysum apod. Proto se u vás 
bude o něco hůře dařit muškátům, 
petuniím, bakopě nebo afrikánům, 
protože ty potřebují plné sluníčko. 
Užijte si svou přírodu doma za okny 
i vy.                                               (hr,vk)

SOUTĚŽ 
o zajímavé ceny

právě začíná!

Děti z mateřinky si užily masopustní karneval Stalo se tradicí,  že 
každým rokem se v naší Mateřské škole v Kollárově ulici koná masopust-
ní karneval. I letos se všechny třídy školy změnily na pohádkové říše plné 
princezen, roztodivných zvířátek a pohádkových bytostí. Užili jsme si 
karnevalový rej masek, soutěžení v různých činnostech i taneční kreace. 
Za mimořádné výkony byly všechny masky po zásluze odměněny.  (mš)

Tradiční velikonoční obchůzka  Národopisný kroužek v naší ma-
teřské škole opět rozdával úsměvy dětem i zaměstnancům. Děti pod 
vedením paní učitelky Dagmar Šottnerové a Ivany Němcové připome-
nuly tradiční velikonoční písně, říkadla a hry. Poctivě vymrskána byla 
všechna děvčata - malá i velká.                                       MŠ Mánesova 3766

Druhý ročník akce nazvané 
„Štrůdlování“ připravili na 20. bře-
zen klienti a zaměstnanci Domova 
se zvláštním režimem Strom života 
v Purkyňově ulici. Personál nachy-
stal podle vlastních receptů sladké 
i slané štrúdly a odborná porota, 
složená převážně z klientů, přísně 
posuzovala jednotlivé vzorky a 
vybírala ty nejchutnější. Ostatní kli-
enti samozřejmě ochutnávali také. 
Větší úspěch měly sladké štrůdly. 
První čtyři místa byla oceněna věc-
nými dary a hlavní porotce krátce 

ale výstižně zhodnotil jak vzhled, 
tak i chuť jednotlivých štrúdlů. 
Akce má u klientů velký úspěch a 
zdá se, že nám v Domově vznikla 
nová tradice.             DZR Strom života

Velmi vydařené štrůdlování

Svaz tělesně postižených, místní organizace č. 1 Kroměříž, pořádá za 
podpory Zlínského kraje ve dnech 1. - 7. 6. 2014 rehabilitační rekon-
diční pobyt v Hotelu Harmonie v Luhačovicích. Informace a přihlášky 
u pí. Večerkové, pondělí a středa 9 – 11.30 h v klubu Velehradská 625.
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Hned dvě významná výročí si v 
letošním roce připomínáme v sou-
vislosti s osobností Karla Kryla - 20. 
výročí úmrtí a 70. výročí narození 
tohoto známého kroměřížského 
rodáka. Proto také město Kroměříž 
letošní rok označilo Rokem Karla 
Kryla a společně se svými partne-
ry připravilo celoroční program 
zaměřený na připomenutí života 
a díla této významné osobnosti. 
Přesně v den jeho narozenin, 12. 
dubna, oslavilo město Krylovo vý-
ročí odhalením pamětní desky na 
jeho rodném domě v Březinově uli-
ci. Téhož dne večer se uskutečnil na 
Starém pivovaře koncert známých 
písničkářů, kteří na svého kolegu a 

v mnoha případech i kamaráda za-
vzpomínali. Na podiu se vystřídali 
Vladimír Merta, Dagmar Voňko-
vá, Hustej  Wimpy a Míra Kuželka, 
který celým večerem provázel. Pů-
vodně byla avizována i účast Vlasty 
Třešňáka, ten ale bohužel kvůli ne-
moci nemohl přijet, avšak náhrada 
v podobě vynikající Pavlíny Jíšové 
byla vítaným vyvrcholením pro-
gramu, který byl koncipován jako 
vzpomínka a pocta tomuto velké-
mu českému písničkáři, básníkovi a 
bojovníkovi proti komunistickému 
útlaku a ruské okupaci s varovným 
odkazem na dění v naší společ-
nosti od sametové revoluce až do 
dnešní doby.                                     (pz)

Kroměříž si připomněla Kryla odhalením 
pamětní desky a vzpomínkovým koncertem 

Foto na str.: J. Soporský

DEN DĚTÍ MĚSTA
KROMĚŘÍŽE BUDE...

1. 6. 
NA PIONÝRSKÉ LOUCE

PODZÁMECKÁ ZAHRADA V KROMĚŘÍŽI
VSTUP ZDARMA PRO MALÉ I VELKÉ

10 - 17.30 hod.
DĚTSKÝ JARMARK
stánky, atrakce, 
občertvení

AKČNÍ DOPOLEDNE
sportování, ukázky 
zásahové techniky,
zábava i pro nejmenší

MODEROVANÉ 
ODPOLEDNE plné her,
zpívání, tancování
a překvapení...

v neděli


