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ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Moravu v Kroměříži brázdila flotila tří výletních lodí 

Vážení a milí čtenáři,
každý rok v tomto čase už 
radnice přesně ví, s jakými 
výsledky hospodařila a jak 
se zhostila svých povin-
ností a odpovědnosti vůči 
občanům. Kdyby se to tzv. 
nepovedlo, nastal by hum-
buk a negativní zprávy by 
se dravě šířily červnovým 
éterem. Když se však do 
třetice podařilo udržet 
hospodaření města v plusu, 
opět jsme dokázali ušetřit 
miliony – uvědomila jsem 
si, že se podařilo přesně to, 
proč si občané své zastu-
pitele zvolili, proč jim dali 
důvěru: aby konali smys-
luplně a v jejich zájmu. 
Mám tedy  trochu dilema, 
zda to brát jako samozřej-
most, jakýsi běžný stan-
dard, nebo to uchopit jako 
námět na skutečně do-
brou zprávu? I když mnozí 
tvrdí, že dobré zprávy ni-
kdo nečte, stejně si nedám 
pokoj a budu to třetí plus 
v hospodaření města nad-
šeně dál připomínat. Aby 
se vědělo, že to umíme. 
Že hospodaříme rozumně, 
úspěšně snižujeme dluh a 
myslíme na budoucnost. 
Vždyť je to vlastně dobrá 
zpráva i o tom, že Kro-
měříž se může těšit na 
řadu dalších příznivých no-
vinek. Právě takové zprávy 
nám všem přeji číst žít i v 
dalších letech! 
         
Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

Dobré zprávy prý
nikdo nečte

Sobota 24. května patřila v Kromě-
říži vodě. A to doslova. Přesně v 
čase slavnostního zahájení propa-
gační plavby po Moravě se spus-
tila průtrž mračen doprovázená 
blesky a údery hromů. Vypadalo 
to, že celá akce, která měla lidem v 
Kroměříži přiblížit možnosti zdejší 
turistické plavby, bude ohrožena. 
Déšť ale nakonec ustal a celé od-
poledne si mohli návštěvníci už 
za sluníčka užít vyhlídkovou plav-
bu po řece. Při této příležitosti do 
Kroměříže poprvé v historii dora-
zila flotila tří výletních lodí, které 

po celý den nabízely vyhlídkové 
plavby. Hudební doprovod zaji-
stila ZUŠ Kroměříž, místní skupina 
Jamtour a Louis Armstrong revival 
z Brna. Akcí provázel Milan Noha z 
ČRo Brno a odpolední živé vstupy 
moderoval oblíbený herec Zdeněk 
Junák, který ve vysílacích pauzách 
rozdával autogramy. Nostalgickou 
vůni dálek znásoboval občasný 
průjezd parního vlaku po blízkém 
železničním mostě. Zájem o projíž-
ďky na lodích rostl úměrně s teplo-
tou vzduchu a záhy o nadšené vý-
letníky nebyla nouze. Tentokrát se 

ještě nedostalo na všechny, ovšem 
do několika let, po vybudování 
plavební komory v Bělově a propo-
jení města s Baťovým kanálem, by 
mohla být plavba v Kroměříži běž-
ně dostupnou službou. Premiéro-
vé setkání u vody se uskutečnilo 
díky spolupráci města Kroměříže, 
Českého rozhlasu Brno, Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a 
vodní cesty na řece Moravě, Kro-
měřížské plavební s.r.o., Ředitelství 
vodních cest, Obecně prospěšné 
společností Baťův kanál a dalších 
partnerů.                                            (vk, pz)

Podzámeckou zahradou se v so-
botu 10. května rozvoněly fairtra-
dové výrobky. Na fairtradové kávě, 
čaji nebo na bábovce z domácích 
vajec a sýrů od lokálních farmářů 
si pochutnala zhruba stovka lidí. 
Kroměřížané podpořili fair trade 
Férovou snídaní již počtvrté. „Na 
akci přišel rekordní počet lidí, po-
vědomí o fair trade v Kroměříži 
každým rokem stoupá,“ uvedla or-
ganizátorka akce Eva Smělíková. 

Lidé snídali po celé České repub-
lice na více než stovce míst. „Za-
pojuje se stále více lidí, to svědčí 

o rostoucím zájmu spotřebitelů 
o spravedlivě obchodované pro-
dukty a o to, kdo a za jakých pod-
mínek pro ně například kávu nebo 
kakao pěstuje,“ sdělil koordinátor 
Férové snídaně Stanislav Komínek 
z neziskové organizace NaZemi, 
která akci zastřešuje. Čeští spo-
třebitelé podpořili vloni výrobky s 
certifikací Fairtrade svými nákupy 
v rekordní hodnotě 174 milionů 
korun.                                                   (ver)

I v našem městě zájem o fair trade stále roste 
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Pro všechny, kdo chtějí získat infor-
mace nebo podat žádost  o státní 
podporu z programu Nová zelená 
úsporám, bude na městském úřadu 
Kroměříž v prostorách živnosten-
ského úřadu v budově B na Husově 
náměstí zřízeno konzultační místo 
Státního fondu životního prostředí. 
Pracovník SFŽP bude  k dispozici 
zájemcům o státní příspěvek vždy 
třetí středu v měsíci – poprvé 
18. 6. 2014 od 13 do 16 hodin. 
Program Nová zelená úsporám byl 
spuštěn k 1. 4. 2014 a žádosti bu-
dou přijímány do 31. 10. 2014 
(nebo do vyčerpání finančních 
prostředků). Je určen pro vlastníky 
a stavebníky rodinných domů, a to 
jak pro fyzické osoby, tak i právnické 
osoby, kteří chtějí realizovat opatře-
ní na snížení energetické náročnosti 
budov (zateplení, výměna oken). Je 
podporována také výměna hlavní-
ho lokálního zdroje tepla na tuhá 
nebo vyjmenovaná kapalná fosilní 
paliva za efektivní, ekologicky še-
trné zdroje (za kotel na biomasu, 
krbová kamna na biomasu, tepelné 
čerpadlo, plynový kondenzační ko-
tel), instalace solárních termických 
systémů a instalace nuceného vě-
trání se zpětným získáváním tepla. 
Čerpat podporu lze také na zpraco-
vání odborného posudku nebo na 
zajištění technického dozoru.

RNDr. Božena Ševčíková 

Nová zelená úsporám 
- konzultační místo i 

na radnici v Kroměříži 

Dům kultury se proměnil na veletrh zdraví
Střední zdravotnická škola Kroměříž uspořádala v  úterý 20. května 
již 13. ročník Mezinárodního dne ošetřovatelství. Poprvé se tato akce 
přemístila z Velkého náměstí do prostor Domu kultury. „Návštěvní-
ci zde mají vetší pohodlí a nemusíme řešit počasí,“ vysvětlila situaci 
vedoucí kroužku první pomoci Hana Kovářová. Příležitost nechat si 
změřit tlak, cukr v  krvi, zjistit svou krevní skupinu nebo se zúčast-
nit odborných přednášek si nenechalo ujít přes 500 lidí. Aktivní částí 
programu byla také zkouška první pomoci.                                         (ver)

Kapacita míst 
v mateřských školách 
je i letos dostačující 

Ani letos nevynechaly Sociální 
služby Kroměříže a Uherského 
Hradiště tradiční jarmark. Ve čtvr-
tek 22. května zaplnily výrobky 
klientů sociálních zařízení Velké 
náměstí. V úvodu programu při-
hlížející přivítal ředitel Sociálních 
služeb Kroměříže Ivo Vojtek spolu 
s radní města Jarmilou Číhalovou. 
Od dopoledních hodin bylo na 

náměstí veselo. Senioři i hendi-
kepovaní hráli, zpívali a tančili. 
Lidé mohli nakoupit keramiku, 
šité a vyšívané výrobky, doplňky 
z korálků či svíčky. Pro návštěv-
níky byl připravený stánek s ob-
čerstvením a posezení. Peníze z 
prodeje investují jednotlivá zaří-
zení do dílen pracovních terapií či 
chráněných dílen.                        (ver)

Sociální služby Kroměříže uspořádaly tradiční 
jarmark na Velkém náměstí

Začátek května se nesl ve znamení 
zápisů do mateřských škol. Kro-
měřížská radnice je zřizovatelem 
deseti mateřských škol s celkovou 
kapacitou 1020 míst. Tato kapacita 
potřebám města plně dostačuje 
a v průběhu let radnice nezazna-
menala zásadní výkyvy. „Tento rok 
jsme obdrželi čtyři sta šedesát jedna 
žádostí. Z toho některé děti byly při-
hlášené i na více školkách. Volných 
míst bylo tři sta dvacet osm. Po ob-
sazení nám zbylo ještě dvacet míst,“ 
objasnil vedoucí odboru školství a 
sociální péče Jiří Pánek. Volná místa 
jsou určená pro děti, které se během 
roku přistěhují nebo pro děti z Azy-
lového domu Klokánek.                (ver)

Úrazy jsou závažným zdravotnic-
kým, ekonomickým a společen-
ským problémem.  Nejvyšší úrazo-
vost je zaznamenána u dětí do 15 
let. Ve vyspělých státech stojí úra-
zy za 40% úmrtí dětí od 0 - 14 let. 
Světová zdravotnická organizace, 
která vnímá závažnost této situ-
ace, připravila již v r. 2001 projekt 
Bezpečná škola. Jedná se o pro-
gram, který usiluje o zvýšení bez-
pečí dětí cestou prevence úrazů. 
Školy, které splní náročná kritéria 
stanovená WHO, mají vypracova-
ný dlouhodobý program preven-
ce úrazů a zaváží se k předávání 
svých zkušeností dalším, mohou 
být zapsány do mezinárodního 
seznamu Bezpečných škol. Do 

něj bylo doposud zařazeno asi 
150 škol z celého světa. Jen polo-
vina z nich je  evropských. Česká 
republika v tomto hraje prim, a to 
právě díky kroměřížským školám. 
14. května 2014 obdržel ředitel 
Základní školy Oskol, PaedDr. Ol-
dřich Gejda, před tělocvičnou za-
plněnou žáky školy z rukou doc. 
MUDr. V. Benešové z Národního 
centra prevence úrazů v Praze 
certifikát, který potvrzuje zapsání 
školy do tohoto prestižního mezi-
národního seznamu. Po ZŠ Zachar, 
Slovan, U Sýpek a Komenského a 
MŠ Sluníčko na Štítného ulici je to 
již šestá kroměřížská škola! 
Přijetím do mezinárodní sítě Bez-
pečných škol však práce školy na 

poli prevence úrazů rozhodně 
nekončí. Škola bude dál realizo-
vat náročný program ve všech 
ročnících. Chceme, aby se žáci cí-
tili v našich školách bezpečně, aby 
uměli rozpoznat rizika úrazů a na-
učili se jednat tak, aby nezpůsobili 
úraz sobě ani ostatním.

MUDr. Jarmila Číhalová, radní

Kroměřížský unikát: šestá škola v mezinárodní síti 
Bezpečných škol

Kroměříž se připojila k projektu Olomoucké karty

Od pátku 23. května 2014 zakou-
píte v Turistickém informačním 
centru tzv. Olomouckou kartu. 
Olomouc region card je turistic-
ká karta, která opravňuje držitele 
v Olomouci, na Střední Moravě 
a v Jeseníkách navštívit zdarma 
78 nejzajímavějších míst a dále 

umožňuje čerpat atraktivní slevy 
na 101 místech. Kartu lze pořídit 
ve dvou variantách – karta na 48 
hodin stojí 180 Kč (dítě 90 Kč) a 
5denní karta přijde na 360 Kč (dítě 
180 Kč). V Kroměříži díky Olomouc 
region card lze navštívit zdarma 
Sala terrenu na zámku, Květnou 
zahradu, Biskupskou mincovnu, 
Galerii Orlovna, Arcibiskupskou 
vodárnu, Muzeum Kroměřížska 
nebo koupaliště Bajda. Slevu 20% 
na vstup poskytují v rámci karty 
například Arcibiskupské zámecké 

sklepy. Karta je zajímavá nejen 
pro návštěvníky města, ale i pro 
kroměřížské občany. S kartou mo-
hou navštívit zdarma také hrady a 
zámky Bouzov, Helfštýn, Tovačov, 
Chropyně, dále radniční věže v 
Olomouci, Uničově, Prostějově 
nebo Šumperku, muzea v Olo-
mouci, Litovli, Přerově, Jeseníku, 
Zoo Svatý Kopeček, Expozici času 
ve Šternberku nebo třeba Pivovar-
ské muzeum v Hanušovicích. Na 
webu www.olomoucregioncard.
cz získáte všechny další informace.

         Foto: K. Vernerová

         Foto: K. Vernerová
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Dopravní omezení 
v Kotojedské ulici 

V termínu od 2. do 30. 6. 2014 bu-
dou v Kotojedské ulici v Kroměříži 
probíhat stavební práce spojené s 
vybudováním přechodu pro chod-
ce z ulice Jiráskova do ulice Máne-
sova. V tomto období bude místní 
komunikace na Kotojedské ulici 
částečně zúžena do jednoho jízd-
ního pruhu s omezenou rychlostí. 
Na ulici Kotojedská u křižovatky s 
ulicemi Jiráskova a Mánesova je na-
vržen přechod pro chodce o šířce 
4 metry s ochranným ostrůvkem, 
který bude pro včasnou rozlišitel-
nost označen dopravním značením. 
Na nově vybudovaných chodnících, 
napojujících se na stávající síť ko-
munikace pro pěší, jsou navrženy 
standardní bezbariérové úpravy, 
navazující chodníky budou prove-
deny ve stejné šířce jako přechody, 
konstrukce je navržena dlážděná ze 
zámkové dlažby. Součástí přechodu 
pro chodce bude vybudování no-
vého osvětlení. Investorem akce je 
město Kroměříž, zhotovitelem Kro-
měřížské technické služby. 

Během zimy a jara proběhlo na kou-
pališti Bajda několik změn, které ná-
vštěvníkům zpříjemní pobyt. „Udě-
lali jsme nové dětské hřiště a fitness 
hřiště s lavičkami a hrazdami na cvi-
čení pro dospělé,“ prozradil ředitel 
Sportovního zařízení města Kromě-
říže Karel Holík. Mimo jiné byl vymě-
něn původní povrch brouzdaliště 
a  brodítek. Ten nahradil bezpečný 
gumový materiál. „Koncem května 
jsme dokončili poslední úpravy a 
jsme nachystaní přivítat první ná-
vštěvníky,“ doplnil Holík. Vstupné do 
areálů letos zůstává beze změn. Za 
celodenní vstup zaplatí návštěvník 
50 Kč (po 16. hodině 30 Kč). Pro mlá-
dež do 15 let, důchodce a držitelé 
průkazu ZTP činí vstupné 30 Kč (po 
16. hodině 15 Kč). V červnu je kou-
paliště otevřeno od 9 do 19 hodin 
a během letních prázdnin až do 20 
hodin.                                            (ver, pz)

Koupaliště Bajda 
zahájilo letošní 

sezonu už 1. června 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 
MĚSTA KROMĚŘÍŽE ZA ROK 2013

„Jsme v plusu!“
Za vedení města Kroměříže i za celý tým Městského úřadu 
Kroměříž přináším dobrou zprávu pro všechny obyvatele
našeho města.

Poděkování patří všem, kteří na tomto kladném výsledku 
hospodaření v minulém roce spolupracovali. Je to opravdu 
týmová práce a pro mne i velká čest z pozice starostky
města Kroměříže předložit vám, lidem, které zastupujeme,
důkaz, že správu města vykonáváme úspěšně.

S úctou 
Daniela Hebnarová

ÚSPĚŠNÉ SNIŽOVÁNÍ DLUHU
Zpráva také ukazuje, že je naplňován stávající klesající trend tohoto 
volebního období spočívající v postupném snižování úvěrového zatížení 
města, kdy za poslední tři roky bylo umořeno cca 110 mil. Kč z celkového 
zůstatku 198 mil. Kč , které toto zastupitelstvo přebíralo na začátku 
svého volebního období.

Závěrečná zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za toto 
období pak konstatuje, že nebyly shledány chyby a nedostatky mající 
závažnost, která by zkreslovala pravdivost předkládané účetní závěrky.

Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví města je ukazatel 
provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy 
(příjmy vyjma kapitálových příjmů a investičních dotací) a běžnými výdaji  
(výdaje na běžný provoz a údržbu města vyjma investic).  

Provozní saldo vyjadřuje 
finanční sílu a potenciál 
města.

V PLUSU

V MÍNUSU

2009 2010 2011 2012

 15,4 mil.
26,5 mil.

 27 mil.
 31,2 mil.

 48,2 mil.

2013

PŘÍJMY 
ROZPOČTU

VÝDAJE 
ROZPOČTU

=

PŘEBYTEK
ROZPOČTU

412
milionů Kč

348
milionů Kč

64
milionů Kč

FINANČNÍ ZDRAVÍ MĚSTA

Detailní přehled o všech ukazatelích závěrečného účtu města Kroměříže za rok 2013
získáte z dokumentu uloženém na adrese:
http://www.mesto-kromeriz.cz/download/uredni-deska/318_2014.pdf
Děkujeme za vaše případné podněty a připomínky k tomuto tématu. 



Pro podezření z trestního činu, byl 
v minulých dnech předán PČR sed-
matřicetiletý muž, který pod vlivem 
alkoholu vhodil  do vstupních dveří 
GE Money bank popelnici.  Muži 
bylo naměřeno 2,06 promile alko-
holu. Strážníkům své chování odů-
vodnil vztekem. Vzhledem k tomu, 
že muž způsobil svým jednáním 
škodu na vstupních  dveřích a pro 
podezření z trestního činu kráde-
že vloupáním ve stádiu pokusu, 
byla na místo přivolána hlídka PČR.  
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Závěrečný účet města Kro-
měříže za rok 2013 podrob-
ně popisuje na 25 stranách 
výsledky hospodaření za 
minulý rok. Můžete stručně 
shrnout to nejpodstatnější?
Jednoduše řečeno - jsme opět 
v plusu, což lze také jinak vy-
jádřit přesnou definicí: dosáhli 
jsme kladného hospodářského 
výsledku - na straně příjmů 412 
milionů korun a výdaje činily jen 
348 milionů. Z čehož vyplývá 
úspora rekordních 64 milionů ko-
run, které nyní máme k dispozici 
na další umoření dluhu i na in-
vestiční záměry. 

Jak Vy osobně vnímáte tento 
příznivý výsledek?
Podaří-li se dosáhnout určité 
mety, vzdáleného cíle, který 
sledujete každý den, měsíc, 
několik let, přináší to nesmír-
nou radost. Již potřetí má město 
plusový výsledek ročního hospo-
daření. V letech 2011, 2012 i 2013 
jsme dokázali splácet dřívější 
dluhy, současně jsme investovali 
a z rozpočtu ještě desítky mili-
onů ušetřili. Je to úspěch, který 
vlastně nikdo z občanů nevidí, 
stejně jako neviděl těch dvě stě 
milionů dluhu na začátku práce 
současného zastupitelstva. My 
jsme se ale rozhodli dluhy mít 
na očích, zaměřit se na hospo-
daření města a dát věci do rov-
nováhy. Nyní vím, že to byla cesta 

správná, naplňuje mě to vírou v 
budoucnost našeho města, které 
má velmi dobré vyhlídky.

Lze formulovat nějaký recept 
či návod na zdravé městské fi-
nance při dluhové zátěži?
Myslím, že ten postup zná každý 
- týká se to stejně domácností 
jako města - zodpovědně při-
stupovat k povinnosti splácet 
dluh, smysluplně nakládat se 
zbylými penězi a vybrat vhod-
né investice. Odborník by to asi 
vyjádřil souslovím rozpočtová 
odpovědnost. 

Současné vedení města ne-
zahájilo čerpání nového úvěru. 
Jaký je Váš názor na „půjčené 
peníze”?
Skutečně jsme nemuseli při-
stoupit k tomu, abychom coko-
liv řešili formou nového úvěru. 
Návrh rozpočtu vždy s takovou 
alternativou sice preventivně 
počítal, ale vývoj hospodaření 
nám dával šanci i nenadálé 
výdaje či investice uhradit z 
ušetřených peněz. Ale pokud by 
nastala situace, kdy by město 
muselo vynaložit velký obnos 
peněz na strategickou záležitost, 
která ponese zisk do budoucna, 
zvažovala bych i čerpání dalšího 
úvěru. Je to otázka smysluplnosti 
takto vynaložených prostředků. 
Osobně jsem byla připravena se 
touto možností zabývat v sou-
vislosti s vývojem situace kolem 
privatizace části akcií VAK Kro-
měříž. Posílit naši kontrolu nad 
strategickou komoditou - vodou 
považuji za investici, která se 
nám může jen vyplatit. A do 
budoucna ušetřit peníze městu 
i lidem.

Úsporný režim hospodaření 
města přinesl jednoznačná 
pozitiva. Zaznamenala jste i 

zápory?
Negativně se vždy projeví, když 
šetříte za každou cenu. Tohoto 
jsem se snažili vyvarovat - roz-
počet vždy obsahoval řadu 
investičních položek, město 
nezatěžovalo občany novými 
poplatky apod. Dle mého Kro-
měříž zkrásněla na mnohých 
místech veřejného prostran-
ství, úsporný režim nenarušil 
bezpečnost a čistotu města. 
Na druhou stranu si uvědomu-
ji, že ušetřené peníze jsme se 
vždy snažili použít především 
na umoření další části dluhové 
zátěže. Což možná lidé tak neo-
cení, jako kdybychom v Kro-
měříži postavili extra moderní 
akvapark. 

S čím lze počítat v dalším fi-
nančním období?
Pokud se nastavený trend hos-
podaření udrží i v dalších letech, 
město Kroměříž bude již v roce 
2016 v základu oddlužené. A 
desítky milionů, které nyní pou-
kazujeme na splátky, se mohou 
využít na další investice do infra-
struktury, školství, sociální oblas-
ti, podpory zaměstnanosti aj.
Svým způsobem cítím i odpověd-
nost za to, jak s naší prací naloží 
nově zvolené zastupitelstvo. Přá-
la bych si, aby model rozpočtové 
odpovědnosti pokračoval. To je 
vlastně i důvod, proč se snažím 
naše dosavadní zkušenosti při 
řízení městských financí přiblížit 
občanům. Aby věděli, že  město 
musí respektovat stejná pravidla, 
která platí i pro jejich peněženku. 
A aby i do budoucna si lidé hlída-
li nejen vlastní kapsu, ale chtěli 
znát také vývoj městských peněz. 
Tyto dvě věci spolu souvisejí. Fi-
nančně stabilizované město je 
dobrou inspirací a skutečným 
zázemím pro všechny jeho oby-
vatele.                                         (mač)

KRÁTCE Z MĚSTA
„S rozpočtovou  
odpovědností se 
úspěšně zvládají 
finance městské
i ty doma, “ 

Dvanáctý ročník 
fotbalového tur-
naje pro mládež 
Coca-Cola Cup 
letos vyvrcholí v 
Kroměříži. Celo-

republikový fotbalový turnaj ur-
čený pro žáky a žákyně druhého 
stupně základních škol a gymnázií 
s osmiletým vzdělávacím pro-
gramem je jednou z největších 
sportovních akcí pro mládež v Če-
chách i na Slovensku. V kroměříž-

ském Superfinále se mezi sebou 
17. června 2014 utkají ty nejlepší 
týmy.  „V Kroměříži na sebe narazí 
nejlepší dva týmy z České repub-
liky v kategorii chlapců i dívek a 
dva nejlepší týmy ze Slovenska. 
Celkem se tedy Superfinále účast-
ní osm týmů a už teď mohu slíbit, 
že se mají hráči i fanoušci na co 
těšit,“ uvedl Jakub Loos, zástupce 
společnosti Coca-Cola, která tur-
naj organizuje. „Kroměřížské Su-
perfinále se ponese v duchu zába-

vy a radosti ze sportu. Pro všechny 
účastníky i fanoušky bude nachys-
tána řada doprovodných soutěží, 
ve kterých budou moci vyhrát iPa-
dy, dresy aj. Dvoudenním turna-
jem provede hráče i návštěvníky 
oblíbená komentátorská dvojice 
Vojtěch Bernatský a Petr Svěce-
ný. Hvězdným hostem akce bude 
populární rapper Majk Spirit. Již 
tradičním hostem závěrečného 
turnaje bude ambasador projektu, 
fotbalový mistr, Jan Koller.    (tz, pz)

Na Coca-Cola Cup přijedou do Kroměříže 
Jan Koller i Majk Spirit 

podotýká starostka
Daniela HebnarováV areálu hotelu Octárna se sešli 

vyhlášení specialisté z oboru gast-
ronomie a hotelnictví z celé Mora-
vy. Ve dnech 23.-25. května se zde 
totiž konal 4. ročník Moravia food 
festivalu. Sedm restaurantů, sedm 
kuchařských elit si pro návštěvníky 
přichystali degustační předkrmy, 
polévky a hlavní chody. Špičkové 
podniky z vybraných měst před-
stavily své nejlepší pokrmy. Většině 
jídel kraloval chřest, ale lidé si moh-
li pochutnat i na jehněčím kolínku, 
kukuřičném kuřátku, vepřové pa-
nence nebo třeba skořicové hrušce 
v čokoládě. Zprvu nepříznivé poča-
sí se nakonec umoudřilo a areálem 
vládla příjemná atmosféra.  Pestrý 
program byl zajištěn na všechny 
dny akce. Návštěvníci mohli vidět 
při práci vynikající kuchaře. Svůj 
kuchařský um předvedl Václav 
Forman, Roman Čechmánek, Jan 
Davídek, Radim Procházka a další. 
V sobotu ve večerních hodinách k 
poslechu a tanci zahrála Cimbálová 
muzika Josefa Marečka. Na své si tak 
přišli milovníci vína, piva, dobrého 
jídla i skvělé muziky.                      (ver)

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

Květnový víkend 
patřil dobrému jídlu, 

pití i zábavě

         Foto: J. Soporský
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Základní škola Zachar uspořádala 
18. ročník Přehlídky divadelních 
souborů základních škol. Pohád-
kové Kroměříži patřil týden od 12. 
do 16. května. „Dříve jsme hráli 
v  sálech Psychiatrické léčebny, 
potom jsme se přestěhovali na 
Sokolský dům. Teď jsme třetí rok 
v Domě kultury a tady je největ-
ší a nejkrásnější sál. Diváci si zde 
opravdu užijí tu atmosféru,“ vy-
světlila zástupkyně ředitelky ško-
ly Alena Skopalová. Škola Zachar 
oslovila ostatní základní školy, 
které mají divadelní kroužky a  
spolky. Tento rok se zúčastnilo 
devět škol z  Kroměříže, Holešo-
va a Kostelce u Holešova. Děti 
si připravily hry od oblíbených 
českých autorů. Nesměla chy-
bět Doktorská pohádka od Karla 
Čapka nebo Zlatovláska od Jose-

fa Kainara. „Náš divadelní spolek 
KUK si připravil hru od Jiřího Žáč-
ka s  názvem Kašpárkova dobro-
družství,“ prozradila Skopalová. 
Scénář ke hře zpracoval absol-
vent JAMU Lukáš Paleček. K pří-
jemné a tvůrčí atmosféře přispěli 
i porotci letošního ročníku:: Marie 
Šerá, Jiří Kašík, Svatava Mášová a 
Josef Olišar. Děti byly po zásluze 
odměněny za ztvárnění postav a    
vedoucí souborů získali ocenění 
za dramatizaci či úspěšné nastu-
dování.                                              (ver)

Pohádková Kroměříž představila oblíbené 
české pohádky v podání dětí

Smíšený pěvecký sbor studentů 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského 
Kroměříž se zúčastnil ve dnech 
1. - 5. května 2014 Mezinárodního 
hudebního festivalu v belgickém 
Neerpeltu. Tento festival má 
dlouholetou tradici, letos proběhl 
již jeho 62. ročník, a to v kategoriích 
dětských, dívčích a smíšených sbo- 
rů do 26 let. V Neerpeltu soutěžilo 
letos 135 sborů evropských zemí a 
Japonska, celkem se tu sešlo přib-
ližně 2500 nadšených zpěváků. 

Sbor kroměřížské konzervatoře vy-
bojoval v této velké mezinárodní 
konkurenci první místo s dodatkem 
„cum laude“ (s pochvalou poroty) 
v kategorii smíšených pěveckých 
sborů do 26 let. Z maximálního 
možného počtu 100 bodů jich sbor 
získal 92. Díky vysoké úrovni je toto 
pěvecké uskupení v odborných 
kruzích hodnoceno jako jedno z 
nejlepších v ČR. Hlavní podíl na 
tomto úspěchu patří sbormistryni 
Mgr. Lence Poláškové, která svým 

přístupem, nadšením a odbor-
ností dokáže získat jak studenty – 
zpěváky, tak i obecenstvo. Kromě 
spousty nezapomenutelných zážit-
ků přinesla 
účast na festi-
valu také vyni-
kající reprez-
entaci nejen 
Konzervatoře 
P. J. Vej-
vanovského 
Kroměříž, ale i 

města Kroměříže a celého Zlínského 
kraje. Poděkování patří všem, kteří 
se o tento úspěch zasloužili. 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského

Pěvecký sbor kroměřížské konzervatoře je jedním z nejlepších v Evropě

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž připravil v měsíci květnu 
na kroměřížském dětském dopravním hřišti hned dvě soutěže pro děti. V úte-
rý 6. května tu proběhla soutěž mladých zdravotníků. Své síly změřilo celkem 
osmnáct pětičlenných družstev na osmi stanovištích. Děti si musely poradit 
s resuscitací, bezvědomím, zlomeninami, omrzlinami, krvácením nebo třeba 
transportem raněných. Vítězem I. kategorie se stala ZŠ Morkovice a ve II. ka-
tegorii ZŠ Slovan. Vítězné týmy putují do krajského kola soutěže ve Znojmě. 
Přesně o týden později, tedy 13. května, se na dopravním hřišti uskutečnila 
dopravní soutěž mladých cyklistů. Čtrnáct čytřčlenných družstev soutěžilo v 
jízdě zručnosti, jízdě po dopravním hřišti dle pravidel silničního provozu, pí-
semných testech a poskytování první pomoci. Nejlépe si vedla ZŠ Zdounky, 
která si odnesla výhru v I. i II. kategorii.                                                                                            (ver)

Zdravotníci i cyklisté ze základních škol
prověřili své znalosti a dovednosti

V Kroměříži se sešli začínající cukráři

První dekádu má za sebou sou-
těž s názvem „Sladké opojení“. 
Střední škola hotelová a služeb 
Kroměříž již tradičně uspořáda-
la celostátní soutěž v cukrářské 
dovednosti. Ve čtvrtek 15. květ-
na strávilo osm dvoučlenných 
družstev 4 hodiny přípravou 
svých cukrářských výrobků na 
téma „Hurá do školy“. Pod ruka-
ma soutěžících vznikly dorty ve 
tvaru školních brašen, slabikářů, 
penálů a čítanek. Vítězství ve zla-
tém pásmu si odnesl tým ze SŠ 
gastronomie Bzenec ve složení 
Michala Žáka a Radky Mrákové. 
Soutěžící si odnesli věcné dary, 
diplomy a první tři družstva 
také vítězné poháry a medaile.
                                                                  (ver)

Která z dětských duší by se 
alespoň na chvíli nechtěla 
stát rytířem? Knihovnice z 
dětského od-
dělení Knihov-
ny Kroměříž-
ska jim to jako 
správné odbor
nice na dětská
přání jim to 
umožnily a zá-
roveň v nich 
podnítily čte-
nářskou vášeň. 
Se vší poctou 
a slávou připravily v prostorách 
Manského sálu Arcibiskupské-
ho zámku pasování prvňáčků 
do stavu čtenářského. Působi-

vý akt pasování opravdovým 
mečem byl svěřen zámeckému 
knihovníkovi Cyrilu Měsícovi, 

který byl, 
stejně jako 
knihovnice, 
oděn do do-
bového kos-
týmu. Celé 
setkání bylo 
k o r u n o v á -
no složením 
čtenářského 
slibu. Po ta-
kovém vstu-

pu do stavu čtenářů se určitě 
mezi prvňáčky nenajde nikdo, 
kdo by neotevřel knihu s láskou 
a radostí.                                                          (pz)

Děti složily čtenářský slib po vzoru rytířů

         Foto: K. Vernerová

         Foto: K. Vernerová

         Foto: 
P. Zrna

         Foto: P. Zrna

-
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Ian Ritchie představil 
svůj SOHO projekt 

Do Kroměříže zavítal  fenome-
nální britský saxofonista Ian 
Ritchie. Ve středu 14. května 
mohli diváci tohoto všestran-
ného hudebníka vidět a hlavně 
slyšet v Domě kultury. Ritchie 
proslul například na turné Dark 
Side of the Moon Tour zakla-
datele Pink Floyd, Rogera Wa-
terse. Do České a Slovenské re-
publiky poprvé zavítal se svým 
SOHO projektem za doprovodu 
pianisty Tomáše Jochmanna, 
kontrabasisty Jana Greifonera 
a bubeníka Olivera Lipenského. 
Diváci se při poslechu přenesli 
do ulic newyorského SoHo, jímž 
je hudba inspirována.                 (ver)

Knihovna Kroměřížska 
vzpomínala na Hrabala

6  2014

Vladimír Franz okomentoval svou výstavu
Muzeum Kroměřížska dne 24. dubna otevřelo výstavu maleb a akva-
relů Vladimíra Franze. Jde o tvorbu, která vznikala zhruba deset let od 
první velké výstavy autora v muzeu. Expozice nazvaná Oběd hrdiny 
byla rozmístěna v šesti sálech Galerie v podloubí. Návštěvníci mohli 
obdivovat komorní akvarely i velkoformátové malby. V tvorbě Franze 
jde vidět hravost, humor, ale i autorův vážný přístup k životu. Zájemci 
mohli nahlédnout i do ukázek jeho hudebního a slovesného díla. K vi-
dění byl nádherný pohádkový balet Zlatovláska uvedený Národním 
divadlem. V neděli 25. května ukončil výstavu samotný Vladimír Franz 
její komentovanou prohlídkou.                                                                       (ver) 

         Foto: R. Bašta

V úterý 6. května se v kroměřížské 
knihovně sešli příznivci a přátelé 
Bohumila Hrabala. Tento rok si 
připomínáme 100. výročí naroze-
ní tohoto významného českého 
spisovatele. Lidem přirostl k srd-
ci hlavně díky svému lidovému 
vypravěčskému stylu a humoru. 
Bohumil Hrabal však ve svých 
knihách popisoval i smutné život-
ní příběhy svých hrdinů, kteří si i 
přes nepříjemné peripetie doká-
žou život užívat. Na pábitele a ro-
dáka z brněnských Židenic přišel 
zavzpomínat Ivo Krobot, Jiří Pe-

cha a Pepča Stejskal. Tato trojice 
dokázala svými příběhy pobavit 
početné publikum. Pecha mistrně 
přednesl monolog a Ivo Krobot v 
sobě nezapřel režiséra. Kromě-
řížský rodák Pepča Stejskal četl 
ze své soukromé korespondence 
a na závěr věnoval knihovně po-
slední originální dopis od Bohu-
mila Hrabala. „Úsměvné příběhy 
vypravěčů bavily posluchače a 
všichni jsme se shodli, že se bu-
deme těšit na další setkání,“ pro-
zradila ředitelka knihovny Šárka 
Kašpárková.                                 (ver)

Ve dnech  11. června – 14. září 
2014 se uskuteční jubilejní 
XXV. ročník FORFEST CZECH 
REPUBLIC 2014, mezinárodní-
ho festivalu současného umění 
s duchovním zaměřením. 25 let 
trvání festivalu - to představuje 
desítky výstav, stovky koncertů, 
stovky nahrávacích hodin pro 
Český rozhlas a Českou televizi…
Program i letos nabídne velmi 

zajímavé akce -  23 koncertů, 4 
workshopy, 2 poslechové pořady, 
6 provedení liturgických kompo-
zic, 5 výstavních a performačních 
projektů, kompoziční kurzy pro 
mladé skladatele s mezinárodní 
účastí lektorů i studentů. Letoš-
ní ročník začíná v Praze a končí 
v Bratislavě. Přesto hlavní těžiště 
jeho akcí zůstává v Kroměříži a 
Olomouci. Zejména Kroměřížané 
se mohou těšit na velmi boha-
tou koncertní a výstavní nabídku. 
Prvním festivalovým dnem v Kro-
měříži bude pátek 20. 6. 2014, kdy 
ve 20 hodin ve Sněmovním sále 
zámku vystoupí československé 
komorní duo Zuzana Berešová 

(klavír, SK) a Pavel Burdych (hou-
sle, CZ). Na festivalu se představí 
spousta dalších umělců celkem z 
12 zemí Evropy i ze zámoří. Fes-
tival zůstává událostí s jasně pro-
filovanou dramaturgií tvořící vý-
razný přínos soudobé kultuře ve 
středoevropském kontextu. Bližší 
informace a podrobný program 
festivalu: www.forfest.cz.           (tz)

Již posedmé uspořádal Divadelní 
spolek Kroměříž Divadelní festi-
val Ludmily Cápkové. Slavnostní 
zahájení se uskutečnilo 22. květ-
na v  Klubu starý pivovar, kde se 
celé festivalové dění probíhalo až 
do 25. května. Letos se odehrálo 
sedm inscenací. Představil se diva-
delní soubor Svatopluka Hodonín, 
DS Kroměříž, Bílé divadlo Ostrava, 
Dostavník Přerov, divadelní sou-
bor Prkno Veverská Bitýška, DS 
Vojan Hrádek nad Nisou a Divadlo 
Maškara Praha.                                (ver)

Festival Ludmily Cápkové pohostil sedm 
divadelních spolků

Letošní divadelní festival se nesl v duchu „mobilizace“ ochotnického divadla 
v regionu. Vojenské terminologii, samozřejmě s velkou mírou nadsázky, od-
povídalo také tematické zaměření nejen slavnostního zahájení (viz foto), ale 
prakticky celého festivalu.                                                                          Foto: P. Zrna

         Foto: J. Soporský

         Foto: J. Soporský
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ŠEVCI A OBUVNÍCI 
aneb „Vesele do 

přírody v pohodlné 
obuvi“

Jarní a letní měsíce přímo vybízí 
k procházkám a  k výletům nejen 
do přírody. V každém případě je 
nezbytnou nutností pevná a po-
hodlná obuv. V Kroměříži v druhé 
polovině 19. století a v první 
polovině 20. století působilo něko-
lik firem na výrobu obuvi, papučí, 
galanterního zboží, obuvnických 
svršků, kožených rukavic apod. O 
činnosti těchto firem se docho-
valo jen velmi málo dokladů, ne-
existují žádné statistiky, které by 
je kompletně evidovaly. Zmiňme 

proto alespoň jména některých z 
nich a rok první zprávy o firmě – 
Továrna na houněnou obuv Kien 
a Muller (1896, v roce 1930 firma 
zaměstnávala 200 zaměstnanců), 
Továrna na obuv Šiška a Navrátil 
(1919, v roce 1930 ve firmě pra-
covalo 90 zaměstnanců), Továrna 
na obuv a koželužna Hoza (1930), 
Továrna na obuv Žižlavský (1930), 
Kubín – výroba kožených rukav-
ic (1906). Kromě toho ve městě 
fungovala celá řada menších živ-
nostníků, ševců a obuvníků, kteří 
navazovali na bohaté tradice 
poctivého cechovního řemesla 
– za všechny uveďme například 
Johanna Večerku (1895) a Phillipa 
Grünfelda (1889). 
Největší kroměřížská továrna na 
obuv Leopold Färber byla založe-

na kolem roku 
1873 a brzy se 
zařadila mezi 
největší výrobce 
obuvi na Mora-
vě. V roce 1910 
zaměstnávala již 

na 350 zaměstnanců. Firma kro-
mě obuvi dodávala také veškerý 
potřebný materiál pro drobné 
obuvníky, sedláře a řemenáře 
(výrobce opasků).  Z bohaté 
nabídky zboží z roku 1897 citu-
jme například „kůže na podešve, 
kozlovice, teletiny, škopoviny, 
kramfleky dřevěné i kožené, okra-
sy na střevíce, plsť, šídla, špice la-
kové všeho druhu...“  Firemní ob-
chod sídlil na Velkém náměstí č.p. 
48. V roce 1912 majitelé zahájili 
kvůli nedostatku místa výstavbu 
tovární budovy v průmyslové čás-
ti města. Färberovi byli židovské 
národnosti, proto byla jejich firma 
v roce 1939 uzavřena. 
Závěrem nemůžeme opomenout 
zmínit  jeden z největších obu-
vnických gigantů té doby -  firmu 
Baťa. V roce 1930 otevřela v Kro-
měříži na Velkém náměstí č.p. 104 
svoji prodejnu ve stylu funkciona-
lismu, kde sídlí dodnes. 

PhDr. Jitka Zezulová,
Mgr. Martina Šlancarová - 

Státní okresní archiv Kroměříž

KROMĚŘÍŽSKÁ HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ  VI.
Vážení čtenáři,
v květnovém čísle zpravodaje 
jsme se věnovali zahradníkům, sa-
dařům a ovocnářům. 
Správně jste odpovídali, že se 
oskolským zelinářům říkalo šno-
bolináři. Někteří z vás nám dokon-
ce psali, že si na tyto zahradníky 
pamatují. Těší nás váš velký zájem 
o historii Kroměříže a soutěžte s 
námi i nadále.

Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Tereza Kovaříková
Hana Šrámková

Vítězslava Bednaříková

Otázka č. 6

Na kterém místě 
v Kroměříži sídlí 

prodejna firmy Baťa?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 20. 
června na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na ad-
resu: Kroměřížský zpravodaj, Vel-
ké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt).
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V kalendáři připadá Mezinárod-
ní den archivů na 9. června, kdy 
je veřejnosti na celém světě 
připomínán význam a důležitost 
archivů pro společnost. Při této 
příležitosti si Státní okresní archiv 
Kroměříž připravil pestrý program 
na celou polovinu června. Archiv 
srdečně zve zájemce k návštěvě, 
aby je mohl seznámit s výjimečnou 
archivní činností, ukázal jim his-
torické bohatství uložené v písem-
nostech a nakonec ukázal široké 

možnosti využívání archiválií.
PROGRAM:
2. 6. – 10. 6. 2014 - výstava 
Velká válka 1914 -1918 v kronikách 
Kroměřížska - Knihovna Kroměřížska
10. 6. 2014  -  seminář kronikářů 
měst a obcí na téma: Velká válka 
1914 -1918 a její odraz v kronikách 
11. 6. 2014 – 17.00 -  vernisáž 
výstavy  „...a zvony mlčely. Kromě-
řížsko a Velká válka. 1914 - 1918.“ 
Výstava bude přístupna veřejnosti 
od června 2014 do května 2015. 

Otevřena v pondělí a středu 8.00 
-16.30 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 
po domluvě, Státní okresní archiv 
Kroměříž
12. 6. 2014 – DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ARCHIVU 
– komentované prohlídky budovy 
archivu pro veřejnost - prohlídky 
každou hodinu  od 13 do 16 ho-
din, prohlídka výstavy „... a zvony 
mlčely. Kroměřížsko a Velká válka. 
1914 -1918”  
+ od 13 do 17hodin TVŮRČÍ DÍL-

NA V ARCHIVU  NEJEN PRO DĚTI -  
psaní husím brkem, otisk pečeti aj.
16. 6. – 20. 6. 2014 – exkurze 
pro studenty středních škol, ko-
mentovaná prohlídka výstavy.
                                                             (ver)

Také v Kroměříži se bude slavit Mezinárodní den archivů



4.6. BENSON MCGLASHAN 
TRIO, Starý pivovar, zač. v 19 h
12.6. KALABISOVO TRIO + 
KATEŘINA ŠMÍDOVÁ, Sněmovní 
sál - Arcibiskup. zámek, zač. v 17 h
15.6. REBECCA COLINS, zač. 
v 19:30 h
18.6. JANET ROBIN, Dům 
kultury, zač. ve 21 h
20.6. MULTIŽÁNROVÝ HU-
DEBNÍ PIKNIK, Květná zahrada
od 15 do 22 h

PRO DĚTI
1.6. DEN DĚTÍ MĚSTA KRO-
MĚŘÍŽE, Pionýrská louka od 10 
do 17 h
8.6. HRAVÉ ODPOLEDNE PRO 
DĚTI, Sokolské hřiště u Hypernovy
19.6. HUDEBNÍ ODPOLEDNE 
SE ZUŠ, Hanácké náměstí, zač. v 
16:30 h

DIVADLO
5.6. POPRVÉ VDANÁ, Dům 
kultury, zač. v 19 h
11.6. KOUZELNÁ FLÉTNA 
– TANEČNÍ CETRUM PRAHA, 
balet, cyklus B – divadelní před-
stavení, Dům kultury, zač. v 19 h
15.6. AMADEUS – HUSA NA 
PROVÁZKU, Dům kultury, cyklus A 
– divadelní předplatné, zač. v 18 h

ZÁBAVA
5.6. TOUR 4 CHANGE - ČERNÍ 
KONĚ, Velké náměstí, celorepub-
likového tour handbike cyklistů 
Tour 4 Change. Vystoupení 
skupiny Nebe, zač. ve 12 h
6.6. NOC GALERIÍ, série 
vernisáží, vystoupení a koncertů 
v galeriích se vstupem zdarma, 
Arcibiskupský zámek, Muzeum 
Kroměřížska, Galerie Orlovna
7.6. STŘEDOVĚKÁ SLAV-
NOST, 350.výročí  nástupu Karla 
Lichtensteina-Castelcorna na 
biskupský stolec, Arcibiskupský 
zámek a Velké náměstí
13.6. AMADEUS, letní kino, 
Scéna, zač. ve 21 h
14.6. X. DEN TANCE, Velké 
náměstí, zač. v 9 h
14.-15.6. VÍKEND OTEVŘE-
NÝCH ZAHRAD, komentované 
prohlídky zahrad s doprovodným 
programem, Podzámecká a 
Květná zahrada
12.6. DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V ARCHIVU, při příleži-
tosti Mezinárodního dne archivů, 
Státní okresní archiv Kroměříž
18.6. XX. PERCUSSION 
SHOW, bubenická show, Dům 
kultury, zač. v 18 h                               
19.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE 

PÁNĚ, mše svatá a průvod měs-
tem zakončený v kostele P. Marie
21.6. SLAVNOST KROMĚ-
ŘÍŽSKÝCH OSTROSTŘELCŮ, 
obnovení měšťanského sboru a 
svěcení praporu, Velké náměstí
22.6. POUTNÍ SLAVNOST 
SVATÉHO JANA KŘTITELE, mše 
svatá, kostel sv. Jana Křtitele

FESTIVALY
11. – 15.6. VIVAT AMADEUS 
2014, druhý ročník multimediál-
ního festivalu 
20. – 29.6. FORFEST, meziná-
rodní festival současného umění 
s duchovní tématikou, 

SPORT
1.6. HOLALE – TURNAJ LADY 
CLUB, tenisový turnaj seniorů, 
TC Bajda
4.6. KRAJSKÉ KOLO ODZNA-
KU VŠESTRANNOSTI OLYMPIJ-
SKÝCH VÍTĚZŮ, Atletický stadion 
Kroměříž
14.6. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
NA ŠLAJZE + RYBÁŘSKÉ HODY, 
Šlajza a areál Morávka
21.6. JEZDECKÉ ZÁVODY O 
POHÁR MĚSTA KROMĚŘÍŽE, 
18. ročník soutěže v parkurovém 
skákání, areál Střední školy hote-
lové a služeb na Pionýrské louce

PŘEDNÁŠKY
10.6. TRADIČNÍ SETKÁNÍ 
KRONIKÁŘŮ MĚST A OBCÍ 
OKRESU KROMĚŘÍŽ, Státní 
okresní archiv
14.6. SETKÁNÍ S BIOTRONI-
KEM TOMÁŠEM PFEIFFEREM, 
Muzeum Kroměřížska, zač. v 9 h  

JARMARKY
13. – 14.6. JARMARK RUČ-
NÍCH PRACÍ, ŠPERKŮ A BIŽUTE-
RIE + 2. MĚSTSKÉ FARMÁŘSKÉ 
TRHY, Velké náměstí

VÝROČÍ
17.6. VEČER ŠVABINSKÉHO 
KRUHU, setkání při příležitosti 
110. výročí narození literárního 
historika Ludvíka Páleníčka u 
hrobu na kroměřížském hřbitově.

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-his-

torický obraz města Kroměříže od 
jeho vzniku do raného novověku, 
sklepní prostory Muzea Kroměříž-
ska, stálá expozice
13.3. – 8.6. VE MĚSTĚ TO 
ŽIJE, výstava o rostlinách a živo-
čiších vyskytujících se v Kroměří-
ži, Muzeum Kroměřížska 
11.4. – 28.9. ROZUMNÝ LES, 
výstava ke 120. výročí založení 
Arcibiskupské lesní zařizovací 
kanceláře v Návštěvnickém 
centru Arcibiskupského zámku 
Kroměříž, Arcibiskupský zámek 
23.4. – 31.8. EXPOZICE 33, 
výstava Libora Blažka, Hotel U 
Zlatého kohouta
3.5. – 24.8. PLNOU PAROU…, 
výstava modelů parních a me-
chanických strojů ve Vodárně
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
1.6. – 15.6. PODKARPATSKÁ 
RUS, výstava fotografií, Muzeum 
Kroměřížska
5.6. – 7.9. SPOLEČENSKÉ A 
SVATEBNÍ ŠATY, výstava kolekce 
šatů ze sbírky Zdeňky Mudráko-
vé, Muzeum Kroměřížska
12.6. MOZART VE VÍDNI, 
Sněmovní sál + Hotel U Zlatého 
kohouta, zač. v 17 h
11.6. – červen 2015 KRO-
MĚŘÍŽ 1914 – 1918, výstava k 
připomenutí čs.legionářů, Státní 
okresní archiv
20.6. – 31.8. ARABELA, výsta-
va originálních barrandovských 
kostýmů z pohádkového seriálu, 
jehož scénář napsal kroměřížský 
rodák Miloš Macourek, Muzeum 
Kroměřížska
21.6. – 7.9. KROMĚŘÍŽŠTÍ 
OSTROSTŘELCI, výstava k 340. 
výročí první písemné zmínky o 
kroměřížských ostrostřelcích, 
Muzem Kroměřížska
23.6 – 20.7. VÝBĚR Z ATELIÉ-
RU, výstava Františka Hodonské-
ho st., Galerie Orlovna

KINO NADSKLEPÍ
1.6. SPUTNIK, zač. v 17:30 h
1.6. SOUSEDI, zač. ve 20 h
2.6. SOUSEDI, zač. v 17:30 h
2.6. STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ 
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL, zač. 
ve 20 h
4.6. ČERNÁ KOČKA, BÍLÝ 
KOCOUR, zač. v 16 h
4.6. SOUSEDI, zač. ve 20:30 h
5.6. ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ, 
zač. ve 20:30 h

6.6. ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ, 
zač. v 18 h
6.6. NA HRANĚ ZÍTŘKA, zač. 
ve 20:30 h
7.6. ZLOBA: KRÁLOVNA ČER-
NÉ MAGIE, zač. v 18 h
7.6. ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ, 
zač. ve 20:30 h
7.6. RIVALOVÉ, zač. ve 21 h
8.6. ZLOBA: KRÁLOVA ČERNÉ 
MAGIE, zač. v 15:30 h
8.6. ZLOBA: KRÁLOVA ČERNÉ 
MAGIE, zač. v 18 h
8.6. NA HRANĚ ZÍTŘKA, zač. 
ve 20:30 h
9.6. ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ, 
zač. v 18 h
9.6. CESTA VEN, zač. ve 20:30 h
11.6. AMADEUS, zač. v 16 h
11.6. DIVERGENCE, zač. ve 
20:30 h
12.6. GRACE, KNĚŽNA MO-
NACKÁ, zač. ve 20:30 h
GRACE KNĚŽNA MONACKÁ, 
zač. v 18 h
13.6. VŠECHNY CESTY VE-
DOU DO HROBU, zač. ve 20:30 h
14.6. PETR NIKL: MOZARTO-
VO REQUIEM, zač. v 19 h
14.6. VŠECHNY CESTY VE-
DOU DO HROBU, zač. ve 20:30 h
15.6. LEGO, zač. v 15:30 h
15.6. HVĚZDY NÁM NEPŘÁ-
LY, zač. v 18 h
15.6. GRACE, KNĚŽNA MO-
NACKÁ, zač. ve 20:30 h
16.6. NA HRANĚ ZÍTŘKA, zač. 
v 18 h
16.6. LOFT, zač. ve 20:30 h
18.6. ROZJEĎ TO!, zač. v 16 h
 18.6. HVĚZDY NÁM NEPŘÁ-
LY, zač. ve 20:30 h
19.6. VŠIVÁCI, zač. ve 20:30 h
20.6. JAK VYCVIČIT DRAKA 2, 
zač. v 18 h
20.6. VŠIVÁCI, zač. ve 20:30 h
20.6. JAK VYCVIČIT DRAKA, 
zač. ve 21 h
21.6. JAK VYCVIČIT DRAKA 2, 
zač. v 18 h
21.6. POJEDEME K MOŘI, zač. 
ve 20:30 h
22.6. JAK VYCVIČIT DRAKA 2, 
zač. v 15:30 h
22.6. JAK VYCVIČIT DRAKA 2, 
zač. v 18 h
22.6. VŠIVÁCI, zač. ve 20:30 h
23.6. VŠIVÁCI, zač. v 18 h
23.6. OLGA, zač. ve 20:30 h
25.6. VŠECHNY CESTY VE-
DOU DO HROBU, zač. ve 20:30 h
26.6. PUTOVÁNÍ S DINOSAU-
RY, zač. v 18 h
26.6. TRANSFORMERS: ZÁ-
NIK, zač. ve 20:30 h
27.6. RIO 2, zač. v 15:30 h
27.6. POJEDEME K MOŘI, zač. 
v 18 h
27.6. TRANSFORMERS: ZÁ-
NIK, zač. ve 20:30 h

KONCERTY

DIVADLO

PRO DĚTI

ZÁBAVA

PŘEDNÁŠKY

VÝSTAVY
KINO NADSKLEPÍ
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SPORT
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VÝROČÍ



Největší novinový 
stánek na světě 

v Knihovně Kroměřížska

Díky programu Veřejné infor-
mační služby knihoven Mini-
sterstva kultury ČR je v knihov-
ně čtenářům nově k dispozici 
rozsáhlá online databáze Library 
PressDisplay. Databáze obsahu-
je kompletní vydání nejčteněj-
ších světových novin a časopisů, 
včetně několika českých titulů. 

Čtenáři si tak mohou v knihovně 
přečíst aktuální vydání francouz-
ského Le Monde, německého 
Der Tagesspiegel, amerického 
The Washington Post a mnoha 
dalších deníků a časopisů ze 
všech koutů světa.

Ivana Skácelová
Knihovna Kroměřížska

28.6. RIO 2, zač. v 18 h
28.6. TRANSFORMERS: ZÁ-
NIK, zač. ve 20.30 h
28.6. S ČERTY NEJSOU ŽERTY, 
zač. ve 21 h
29.6. TRANSFORMERS: ZÁ-
NIK, zač. v 17 h
29.6. TRANSFORMERS: ZÁ-
NIK, zač. ve 20:30 h
30.6. ZLOBA: KRÁLOVA ČER-
NÁ MAGIE, zač. v 18 h
30.6. JEDEN ZA VŠECHNY, zač. 
ve 20:30 h

KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA
110 LET VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ 
VEŘEJNÉ ČÍTÁRNY A 40 LET OD 
ZALOŽENÍ STUDOVNY
Výstavy:
2. – 9. 6. 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 
V KRONIKÁCH (Státní okresní 
archiv Kroměříž) – v odd. pro 
dospělé čtenáře
11. – 30. 6. OPĚT A S NAD-
ŠENÍM, SPVUK ve spolupráci s 
SPgŠ v Kroměříži představí práci 
výtvarného ateliéru pro veřejnost
5. 6. – 31. 8. STROM KARLA 
KRYLA, úryvky z díla kroměřížské-
ho rodáka, Podzámecká zahrada
2.6. KŘEST NOVÉ KNIHY KLÁ-
RY JANEČKOVÉ: DENÍK GRÉTY 
KAISEROVÉ, zač. v 16:30 h 

2.6. MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ, 
zábavné aktivity v odd. pro děti a 
mládež, od 13 do 17 h
4.6. HUDENÍ AKADEMIE, 
G. Puccini: Manon Lescaut (M. 
Callas, G. di Stefano), zač.v 16:30 h
13.6. VELKÁ BURZA KNIH, kon-
ferenční sál knihovny, 12 - 18 h 
16.6. PŘEMÝŠLÍTE O PRÁCI 
V ZEMÍCH EU?, přednáška pro 
veřejnost, zač. v 16 h
19.6. BESEDA SE SPISOVA-
TELKOU ALENOU JEŽKOVOU, 
zač. v 9 h 
20.6. MEZINÁRODNÍ DEN TR-
PASLÍKŮ, zábavné aktivity v odd. 
pro děti a mládež, od 13 do 17 h
23.6. BĚLORUSKÝ SEN, pro-
mítání dokumentárního filmu z 
festivalu Jeden svět, Konferenční 
sál knihovny, zač. v 16 h 
25. 6. INVENIT ET SCULPSIT, 
sbírka grafiky olomouckých 
biskupů a arcibiskupů. V rámci 
cyklu Když múzy nemlčely aneb 
Mozaika dějin města Kroměříže 
přednáší M. Kindl a M. Miláčková, 
zač. v 16:30 h, vstupné 30,- Kč
26. 6. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE ANDĚL 
PRO KRYLA, zač. v 10 h
26. 6. AKADEMIE 3. VĚKU, 
Hostýn v dávnověku (přednáší D. 
Kolbinger), zač. v 15h

 
KČT
4.6. KORSIKA 1. ČÁST, video 
p. Šmídová
18.6. KORSIKA 2. ČÁST, video. 
P. Šmídová
25.6. PODZIMNÍM PODZI-
MEM, foto DR. Voňka

MC KLUBÍČKO
1.6. KREATIVNÍ STOLEČEK NA 
DNI DĚTÍ, Pionýrská louka, od 10 
do 12 h 
6.6. SETKÁNÍ RODIČŮ PĚS-
TOUNŮ, zač  v 10 h 
14.6. HRAJEME SI V LIBOSA-
DU, Květná zahrada, zač. v 15 h 
20.6. MULTIŽÁNROVÝ PIKNIK 
V KVĚTNÉ ZAHRADĚ, zač. v 15 h
 
ZUŠ
2.6. ZÁVĚREČNÁ VYSTOUPE-
NÍ TANEČNÍHO OBORU, Dům 
kultury, vyst. „Štěstí“, zač. v 17:30 h
3.6. ZÁVĚREČNÁ VYSTOUPENÍ 
TANEČNÍHO OBORU, Dům kultu-
ry, vyst.„Sen o tanci“, zač. v 17 h
10.6. ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU 
SLUNEČNICE, Kino Nadsklepí, 
zač. v 17:30 h
13. 6. ZÁVĚREČNÁ VYSTOU-
PENÍ ŽÁKŮ LITERÁRNĚ DRA-
MATICKÉHO OBORU „BREJLE“, 

Starý pivovar, zač. v 19 h
16. 6. ZÁVĚREČNÉ A ABSOL-
VENTSKÉ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO 
OBORU, vyst. „R.M.miluje J.K.aneb 
Láska je láska, Starý pivovar, zač. 
v 18:30    
                             
STUDIO KAMARÁD
 4.6. ZÁVODY NA KOLOBRN-
DÁCH A ODRÁŽEDLECH, zač. v 16 h
14.6. VÝLET DO POLKOVIC, 
od 9 do 14:30 h
28.6. AHOJ, KAMARÁDE!, zá-
bavný program k 5. narozeninám 
Studia Kamarád, od 14 do 17 h

DUHOVÉ CENTRUM
Kurzy
5.6. ŠITÉ ŠPERKY Z KORÁL-
KŮ – PLOCHÝ STEH, od17:15 do 
19:15 h, placený kurz
12.6. a 17.6. ŠITÉ ŠPERKY Z 
KORÁLKŮ – DUTINKY, od 17:15 
do 19:15 h, (4 hodiny kurzu jsou 
rozděleny do dvou kurzů)
21.6. ŠITÉ ŠPERKY Z KORÁLKŮ 
– DUTINKY, od 9:30 do 13:30 h
Přednáška
19.6. FENG-SHUI: OBÝVACÍ 
POKOJ, zač. v 17:15

KNIHOVNA
KROMĚŘÍŽSKA
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KČT

MC KLUBÍČKO

DUHOVÉ CENTRUM

STUDIO KAMARÁD

ZUŠ

Kateřina Winterová, Linda Ry-
bová: Vaříme podle Herbáře
200 receptů a rad pro zdraví a in-
spiraci. Moudrost našich babiček 
se vrací. Tato kniha nabízí množ-
ství rad, receptů a tipů, jak praco-
vat s bylinkami a jak je využít pro 
zdraví. Propojení zdravého život-
ního stylu a lidových mouder oce-
ní všichni, kteří chtějí dát své rodi-
ně to nejlepší, co příroda nabízí.

Andrea de Porti: 
Velcí cestovatelé
Od 19. století až po projekt Apollo. 
Sto let zkoumání, vznik fotografie 
i dobytí Měsíce. Každá strana je 
ilustrovaná výjimečnými archiv-
ními dokumenty, dobovými fo-
tografiemi, obrázky, mapami. 
Všechny jsou doplněny biografií 
cestovatele a podrobnostmi jeho 
nejvýznamnější mise.
                                    www.knihkm.cz

KNIŽNÍ NOVINKY

KALENDÁRIUM AKCÍ

Po loňském nultém ročníku nové-
ho kroměřížského festivalu Vivat 
Amadeus se letos ve dnech 11. až 
15. června uskuteční jeho první roč-
ník. Cílem je opět propagace díla a 
života Wolfganga Amadea Mozarta 
a snaha založit festivalovou tradici 
v místě, kde se v roce 1983 natáčely 
scény slavného oscarového filmu 
Miloše Formana Amadeus. Stěžej-
ním bodem letošního programu 
bude nové nastudování hry Petera 
Schaffera Amadeus, jež byla i před-
lohou Formanova filmu. Tentokrát 
v provedení souboru divadla Husa 
na provázku v čele s režisérem Vla-
dimírem Morávkem a ojedinělou 
otcovsko-synovskou dvojicí Miro-
slava a Martina Donutilových v ro-

lích Mozarta a Salieriho (15. června 
v 18.00, divadelní sál). Konzervatoř 
Taneční centrum Praha připravila 
světovou premiéru baletu Kouzel-
ná flétna na motivy poslední Mo-
zartovy opery (11. června v 19.00, 
divadelní sál). V kině Nadsklepí a na 
open-air scéně na Velkém náměstí 
bude promítnut Formanův Ama-
deus (11. června v 16.00 a 13. červ-
na ve 21.00). Ve čtvrtek 12. června 
se uskuteční hned dvě velké akce: 
v 18.00 proběhne ve Sněmovním 
sále koncert nového sdružení Ka-
labis Trio s klavíristou Miroslavem 
Sekerou, jenž si mimochodem ve 
Formanově filmu zahrál malého 
Mozarta. Ještě před koncertem, 
v předsálí Sněmovního sálu pro-

běhne vernisáž výstavy Mozart 
ve Vídni, zapůjčené Rakouským 
kulturním fórem, jež slovem a ob-
razem dokumentuje zásadní etapu 
skladatelova života a jeho pobyt v 
rakouské metropoli. Výstava se den 
poté až do konce srpna přesune do 
prostor hotelu U Zlatého kohouta 
na Velkém náměstí, kde také bude 
představen nový zákusek Ama-
deus.                                                      (jd)

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte aktuálně www.kromeriz.eu

Kroměříž si opět připomene Mozarta 
a slavný Formanův film

Zajímavé informace najdete také na 
oficiálních profilech města Kroměříže:
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Arabela vrátí návštěvníky 
muzea do Říše pohádek

V celé naší zemi zřejmě nenajdeme nikoho, kdo by ne-
znal pohádkový seriál Arabela. Obdivuje ho už několik 
generací a každá z nich se bez ohledu na věk k osu-
dům princezny Arabely, čaroděje Rumburaka, Honzíka 
a Mařenky a celé řady dalších svérázných postav ráda 
vrací. Pokud patříte k těm, které pohádkový seriál také 
okouzlil, nenechte si ujít jedinečnou výstavu originálních 
barrandovských kostýmů, ve kterých hrála plejáda vyni-
kajících českých herců - Jana Nagyová, Vladimír Menšík, 
Stella Zázvorková, Jiří Lábus, Jana Brejchová, Jiří Sovák a 
mnozí jiní. Kostýmy Arabely, Rumburaka, Xénie, Vilibal-
da, Viga a dalších, včetně kouzelného prstenu, budou 
vystaveny v Muzeu Kroměřížska od 20. června do 31. 
srpna. Výstavu připravilo muzeum společně s kromě-
řížským odborem kultury a cestovního ruchu ve snaze 
připomenout nejen slavný seriál, ale především jeho 
tvůrce. Scénář napsal kroměřížský rodák Miloš Macourek 
a jednu z nezapomenutelných rolí čarodějnice ztvárnila 
Jana Andresíková, která je rovněž kroměřížskou rodač-
kou. Účast na slavnostním zahájení výstavy přislíbil i re-
žisér seriálu Václav Vorlíček a Jiřina Macourková, vdova 
po Miloši Macourkovi. Originální kostýmy do Kroměříže 
zapůjčilo Barrandov Studio a.s. Součástí výstavy bude i 
spousta aktivit a zábavy nejen pro děti. Vraťte se i vy do 
dětských let a nahlédněte v muzeu s Arabelou do Říše 
pohádek.                                                                                     (pz, js) 

P R Á Z D N I N Y   S E   B L Í Ž Í !

Aktualizované informace k nabídce letní 
sezony sledujte na: 

www.kromeriz.eu

Vydejte se na Kroměřížsko za 
svědky zapomenuté minulosti

Důvtip a řemeslná zručnost našich předků 
stály u vzniku mnoha unikátních technických 
zařízení, která ještě dnes vzbuzují obdiv a 
uznání. Kroměřížské technické památky zů-
stávaly dlouho ve stínu těch kulturních a v 
ústraní čekaly na své znovuobjevení. Navštiv-
te technické skvosty Kroměříže, z nichž někte-
ré doposud nebyly veřejnosti přístupné.  (pz)

Foucaultovo kyvadlo/ Unikátní kyvadlo demonstrující otáče-
ní planety Země kolem své osy se nachází uprostřed Rotundy 
v Květné zahradě.  Je jedním ze čtyř funkčních zařízení tohoto 
druhu na světě.
Biskupská mincovna/ Staňte se mincmistrem, neboli pre-
géřem, a vyrazte si vlastními silami věrnou kopii 15 krejcaru 
biskupa Lichtensteina. 
Arcibiskupská vodárna/ Přijďte si do vodárny prohlédnout 
výstavu modelů parních strojů. 

Protiatomový kryt pod Knihovnou Kroměřížska/ Pokus-
te se rozpohybovat filtrační zařízení a připomeňte si signály 
varující před atomovým útokem.
Areál lokomotivního depa a točna na vlakovém 
nádraží/ Vyzkoušejte si práci signalisty na železnici a uvolněte 
cestu svému vlaku.
Kroměřížská hvězdárna/ Víte o tom, že vesmírem putuje 
planetka se jménem Kroměříž? 
Větrný mlýn Velké Těšany/ Staňte se na chvíli mlynářem a 
vyzkoušejte si práci ve větrném mlýně.
Lidové stavby a mlýn Rymice/ Vyzkoušejte vážení na deci-
málce, rozpoznejte obiloviny a vyfoťte se v mlynářské čepici. 
Linduškův časostroj/ Přijďte a pomozte odhalit tajemství 
třináctého měsíce marsince.

A při návštěvě technických památek si nenechte ujít 
ani speciality ze tří místních minipivovarů, které svým 
umem navazují na někdejší slávu kroměřížského 
pivovarnictví. 

Bližší informace včetně otvírací doby jednotlivých turistických 
cílů najdete na www.kromeriz.eu 
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InFoRmAce e.on o PřeRušení 
dodáVKy eL. PRoudu 
• 9. 6. od 7:30 do 13:45 h, Kroměříž / Žerotínova 
2911, 2912/53, 2917/47, 2921, 2922/41, 2923/51, 
2952/45
• 12. 6. od 7:30 do 16 h. Kroměříž / Josefa Homoly 
3714/4, 3715/2, 3952/6, 3953/20, 3954, 3955/16, 
3956/14, 3957/12, 3958/10, 3959/8, 4477/22, Od-
bojářů 3960/8, 3961/10, 3962/12, 3963/14
•19. 6. od 12 do 14 h. Kroměříž / Chropyňská 
0/1683, 132/132, 1711/166, 1712, 1713, 1723, 
1737, 1832/182, 2064/137, 2081, 216, 220/220, 
224/E, 2423, 2996/141, 3039/131, 3113/133, 
3114/154, 3233/113, 5004, 5008, 5034, 5037, 
5038, 5048, 5050, 5051, 5061, 5063, 5066, 5067, 
5068, 5084, 5090, 521/521
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 

První velká premiéra 
kroměřížských 

ostrostřelců 

Nově založený ostrostřelecký 
sbor se v sobotu 17. května zú-
častnil na hradě Křivoklát slavnos-
ti pořádané u příležitosti 500. vý-
ročí založení Sboru rakovnických 
ostrostřelců. Oslavy byly spojené 
se svěcením nového praporu, 
který místním ostrostřelcům po-
světil kardinál Dominik Duka. Na 
slavnost přijelo celkem 8 sborů 
z Čech a Moravy, další dva byly z 
Polska a Chorvatska. Kroměříž-
ský ostrostřelecký sbor se také 
může pochlubit bohatou historií 
svých předchůdců. Letos tomu 
je právě 340 let od první písemné 
zmínky. Nový sbor tak chce na-
vázat na tuto významnou tradici 
a dál reprezentovat naše město 
na různých akcích nejen v České 
republice. Pořádání místních akcí 

je pro sbor prioritou, proto vás už 
nyní jeho členové zvou na oslavy 
spojené se svěcením sborového 
praporu, které proběhne 21. červ-
na 2014 v chrámu sv. Mořice. Sou-
částí oslav bude i výstava v Muzeu 
Kroměřížska věnovaná historii 
místních ostrostřelců, kde si ná-
vštěvníci mohou prohlédnout 
dobové dokumenty a předměty, 
které se z dob nevětší slávy za-
chovaly. O historii místního sboru 
se pak návštěvníci dozví mnoho 
informací z nové publikace, která 
vyjde ve dnech pořádání oslav.                                                                    
                                                                 (pk)

NEJEN O KVĚTINY, ALE I O 
TRÁVNÍK JE TŘEBA PEČOVAT 
Příroda nám už letos hraje v pes-
trých barvách, všechno se hezky 
zelená a kypí životem. 
Jak je to ale s vaším trávníkem?
Zima byla tentokrát mírná, tudíž 
spousta škůdců, které měl mráz 
selektovat si  na vaši zahradu už 
brousí zuby. Pokud máte na zahradě 
krmítko pro ptáčky, mohou se díky 
jejich exotickým směsím semen 
objevit nové, většinou nechtěné, 
zvláštní druhy trav. Ovšem ne každý 
živočich vašemu trávníku škodí. A 
co třeba plísně? Objevují se vám na 
ploše kulatá, suchá místa? Zvyšte 

pozornost, může se jednat o kor-
natku. Na její aktivní části se obje-
vují drobné, růžové chomáčky. Jed-
ním ze tří částí úspěchu zdravého 
trávníku je správné kosení. Což vám 
zajistí promyšlený výběr sekačky, 
její kvalitní údržba a seřízení a 
především řádná ostrost. Další částí 
je pravidelné hnojení (ne jen 2x do 
roka) a správně aplikovaná závlaha. 
Vypadá to jednoduše, ovšem každý 
majitel zahrady by se měl na začát-
ku roku zamyslet kolik úsilí a času 
je ochoten této práci věnovat, aby 
jeho vytoužený trávník vypadal 
dle vlastních přestav. Za vyšlapaný 
trávník si většinou můžeme sami. 

Navíc v převážné většině je trávník 
zakládán do ornice a jílu místo 
do písčité půdy a substrátu. Pro 
příklad - golfové greeny obsahují až 
80% písku. Samozřejmě, že trávník 
máme k tomu, aby se používal, 
ovšem pokud se jedná o jeho 
přetěžování, je třeba mu to zase 
vrátit, aby byl stále v dobré kondi-
ci. Krásný trávník je snem každého 
majitele zahrady a je proto nutná 
stálá péče a trpělivost. Naše pora-
denské okénko přineslo postřehy 
spíše obecného rázu, proto vám 
doporučujeme projít si internet, 
odborné knihy nebo si pozvat  pro-
fesionálního zahradníka.                  (hr)

www.kromeriz.eu

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat k Vítání 
Vašeho dítěte do života. Obřad se 
uskutečňuje v sobotu v obřadní 
síni Městského úřadu v Kroměří-
ži. Je možné domluvit se na indi-
viduálním termínu jen pro jednu 
rodinu, nebo na vítání pro tři ro-
diny. Vítání je určeno pro děti s tr-
valým pobytem v Kroměříži. Bližší 
informace Vám sdělí matrikářky 
na tel. 573 321 181 (případně 573 
321 180-2). Těšíme se na Vás a 
Vaše miminko 

Nejbližší volné termíny jsou: 
7. 6., 14. 6., 21. 6. , 28. 6. a 19. 7. 

SňATKY DUBEN 

Adéla Krásná, Kroměříž 
Zbyněk Oborný, Kroměříž 

Věra Chrastinová, Kroměříž 
Ing. Jan Šimek, Kroměříž

Šárka Kopecká, Bezměrov 
Michal Kašík, Kroměříž

Klára Solařová, Přílepy 
Ondřej Plášek, Zlín, část Příluky

Zuzana Chytilová, Zdounky 
David Zdráhal, Konice

Lucie Koutná, Uničov 
Radim Klásek, Přerov

Jaroslava Mudrochová, Kroměříž  
Ondřej Dočkal, Hulín

Veronika Hofírková, Kroměříž 
Martin Šušlík, Střílky

Iva Krejčiříková, Kroměříž 
Jaromír Suchánek, Bezměrov

Irena Obdržálková, Skaštice 
Miroslav Vašíček, Kroměříž

Markéta Krejčířová, Střížovice 
Milan Brhlík, Sulimov

Silvie Orságová, Hulín
Michal Kříž, Hulín

Jana Navrátilová, Pivín 
Jan Loučka, Zlín, část Kostelec

Adéla Mikešková, Kroměříž 
Jakub Kuzník, Těrlicko

Lucie Pavlicová, Přerov
Petr Gryča, Kojetín

KROMĚŘÍŽSKÁ
MATRIKA

7. června 2014 na Velkém náměstí v Kroměříži
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V sobotu 17. května zaplnily Arci-
biskupský zámek Kroměříž krásné 
ženy. Konala se tu již tradiční pře-
hlídka Top móda 2014. Prostory 
zámku se na chvíli přenesly do 
středověku. Moderátor Jan Čen-
ský se přestrojil za krále Richarda I. 
Lví srdce a Gabriela Kratochvílová 

se představila jako Robin Hood.  
Na mole se ukázala i Česká Miss 
2014 Gabriela Franková nebo Čes-
ká Miss 2012 Tereza Chlebovská. 
V rámci programu proběhla pře-
hlídka tvorby předních českých 
módních návrhářů a kadeřnická 
show.                                               (ver)

Ve Sněmovním sále se opět představila 
TOP móda

Foto: J. Soporský

Stejně jako má Pražský hrad svou 
stráž, bude mít od letošního léta 
po téměř 100 letech svou gardu 
i Arcibiskupský zámek. Tato uni-
formovaná složka je doložena již 
u biskupa Karla II. Lichtensteina 
Castelcorna, který se před 350 
léty stal olomouckým biskupem. 
Tento církevní hodnostář nejen 
obnovil město poničené válkou, 
ale jako světský feudál nechal 
vytvořit ozbrojený sbor, který 
měl funkci ochrannou a repre-
zentativní. Stráže stávaly před 
olomouckou i kroměřížskou rezi-
dencí a jejich úkolem bylo mj. do-
hlížet na pořádek a bezpečnost 
v sídlech biskupů a arcibiskupů 
zvláště při mimořádných udá-
lostech. V případě Kroměříže to 
byl např. Říšský sněm 1848/49 či 
návštěva ruského cara roku 1885. 
Význam jednotky postupně upa-
dal a na počátku 20. století měla 
již jen funkci reprezentativní. 

Zajímavé uniformy se však staly 
středem zájmu turistů, o čemž 
svědčí řada fotografií z dob konce 
monarchie. Za finanční podpory 
města Kroměříže a pomoci Mu-
zea Kroměřížska se podařilo sku-
pině historického šermu Biskupští 
manové z Kroměříže zrekonstruo-
vat vzhled gardy z přelomu 19. a 
20. století, takže si budou moci 
návštěvníci našeho města během 
letních prázdnin opět pořídit 
atraktivní fotografii připomína-
jící doby dávno minulé. Gardis-
té budou poprvé představeni 
na Středověkých slavnostech 
7. června 2014, kde vystoupí 
také Sbor uniformovaných os-
trostřelců Kroměříž, se kterými 
gardisté spolupracovali i před 
100 lety. Kroměříž tak získá dal-
ší unikát, který nemá žádné jiné 
město – dvě dobové jednotky do-
kládající bohatou historii našeho 
města.                                            (ep)

Foto: SHŠ Biskupští manové 
Už pouhé focení nových uniforem 
vyvolalo před zámkem velkou po-
zornost kolemjdoucích turistů, kteří 
si chtěli s gardou udělat společnou 
fotku. Právě tento cíl si nová atrak-
ce radnice a skupiny historického 
šermu Biskupští manové klade. 

Biskupská garda před zámkem: další turistická atrakce 
v Kroměříži 
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