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Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět 

rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde uskutečnil Kroměřížský majáles, jehož hlav-

ním tahounem se stala punk-rocková skupina Visací zámek z Prahy. Mezi jinými se přítom-

ným představila a vřelé sympatie získala kapela složená z mladých a velmi nadějných muzi-

kantů Reason To. Radnice tuto tradiční akci podpořila tím, že pořadateli prodloužila dobu 

ukončení až do jedné hodiny v noci.
Foto: Jiří Soporský
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Veřejnost uctila památku 

válečného hrdiny

Vzpomínkovým aktem s položením věnců 

si občané 4. května připomněli na místním 

hřbitově u rodinné hrobky armádního ge-

nerála a prezidenta republiky Ludvíka Svo-

body 65. výročí ukončení druhé světové vál-

ky. Spolu s představiteli města Kroměříže 

se slavnostního setkání zúčastnili generál-

ní konzul Ruské federace v Brně Valerij Vla-

dimirovič Děrgačev, dcera Ludvíka Svobody 

Zoe Klusáková-Svobodová, zástupci obce le-

gionářů, Svazu bojovníků za svobodu, Sdru-

žení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj, Ar-

mády ČR, Společnosti Ludvíka Svobody a 

občané města. Zástupci Společnosti Ludví- Foto: -kam- 

ka Svobody předali starostovi města Miloši 

Malému Pamětní medaili jako výraz uznání 

za péči o památku na velitele osvobozujících 

jednotek. 

-kam- 

Kroměříž vzpomněla 

konec druhé 

světové války

Šedesáté páté výročí osvobození Kroměří-

že si 5. května připomněli občané, velvyslan-

kyně Rumunska Daniela Gîtman s doprovo-

dem, představitelé města a Česko-rumunské 

společnosti, Svazu bojovníků za svobodu, 

Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský 

kraj, Armády ČR u pomníku rumunské krá-

lovské armády na náměstí Míru. Vojenská 

hudba po položení věnců zahrála rumun-

skou a českou hymnu.

Tradiční vzpomínková akce pokračovala 

6. května, kdy členové Českého svazu bo-

jovníků za svobodu položili věnce a květiny 

na památná místa v regionu, kde probíhaly 

poslední boje II. světové války. Zatímco v ně-

kterých krajích se už lidé radovali z ukončení 

válečných útrap a defi nitivní porážky fašis-

tů, v okolí Kroměříže stále umírali lidé zasa-

ženi střelami z nepřátelských zbraní.

M. Karásek
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Informace Povodňové komise k situaci na 

řece Moravě Pondělí 17. května v 19 h – 

Upozorňujeme občany, že hladina řeky 

Moravy v Kroměříži se blíží ke III. stupni 

povodňové aktivity. Předpokládá se její 

další nárůst. Z preventivních důvodů do-

poručujeme vyklidit sklepy, přízemní pro-

story objektů a zabezpečit vlastní maje-

tek. Úterý 18. května ve 13 h – Přestože je 

situace stabilizovaná, stále platí III. SPA a 

s ním spojené povodňové riziko. V Kromě-

říži byly pytli s pískem posíleny krátké úse-

ky břehů v Dolních a Horních Zahradách, 

hasiči odčerpávali vodu z Wolfova spláv-

ku, VAK přečerpávali pomocí šnekových 

stanic vodu z kanalizace ve městě do ko-

ryta řeky. Středa 19. května v 9.30 h – Hla-

dina Moravy v Kroměříži kulminovala v 6 

hodin na úrovni 684 cm. Od té doby po-

zvolna klesá. Čtvrtek 20. května – V prů-

běhu noci z 19. na 20. května došlo na 

Moravě v Kroměříži k razantnímu poklesu 

hladiny. Mezi 7. a 8. hodinou mohl být od-

volán II. SPA, nato i I. SPA. Povodňová ko-

mise v 8 h ráno ukončila své poslední kri-

zové jednání.

Hanácké náměstí 

– nová součást města

Kroměřížská radnice dokončila jednu 

z největších investičních akcí posledních let. 

Ve čtvrtek 20. května 2010 otevírá nové Ha-

nácké náměstí, které vzniklo úplnou pře-

stavbou někdejšího vojenského nástupiš-

tě v bývalých Žižkových kasárnách. Prostor, 

který v minulosti mohli spatřit jen příslušní-

ci armádních sil a v uplynulém roce stavební 

dělníci, se otevírá veřejnosti ve zcela změně-

né podobě. Asfaltové vojenské nástupiště a 

přiléhající plochy se změnily v náměstí s par-

kovou úpravou, fontánou, dětským hřištěm 

a malým amfi teátrem. 

Rekonstrukce byla zahájena na jaře loň-

ského roku odstraněním původního povr-

chu. Postupně došlo k položení nové kana-

lizace, vodovodu a dalších sítí a vybudování 

nových vozovek a chodníků. Rekonstruk-

ce zahrnovala i instalaci nového veřejného 

osvětlení, fontány v centrální části, dětské-

ho koutku a malého amfi teátru pro drob-

né kulturní akce. Samozřejmostí jsou nové 

lavičky a odpadkové koše. „Po obvodu ná-

městí je stovka parkovacích míst pro osobní 

vozy a osm míst pro autobusy. Podmínkou 

realizace je bezplatné parkování nejméně 

po dobu pěti let,“ uvedl vedoucí radničního 

odboru rozvoje Josef Koplík. Podle něj byly 

celkové náklady stavební části projektu vy-

čísleny na 35 milionů 56 tisíc korun. „24 mi-

lionů jsme získali jako dotaci z Regionálního 

operačního programu Evropské unie, zby-

tek zaplatilo město z vlastního rozpočtu,“ 

poznamenal Koplík. 

-pz- 

Foto: -kam-
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Než dojde dotace 

na Bezručův park, 

pomůže krátkodobý úvěr 

V rámci Integrovaného plánu rozvoje 

města (IPRM) se letos kroměřížská radnice 

hodlá pustit do oprav některých chodníků 

ve městě a rekonstrukce povrchu v Bezručo-

vě parku. Na realizaci má město již přislíbe-

nou dotaci ve výši 26 milionů korun. Tyto pe-

níze ale získá až v průběhu roku a musí tedy 

zajistit takzvané předfi nancování akce. Po-

moci by měl krátkodobý bankovní úvěr ve 

stejné výši splatný ještě letos z obdržených 

dotací.  

„Ze státního rozpočtu máme přislíbenou 

dotaci ve výši 85 procent celkových nákladů, 

ale požadovanou částku dostaneme až po 

ukončení a vyúčtování prací, což bude bě-

hem tohoto roku. Pro průběžné fi nancování 

si bereme překlenovací úvěr ve výši 26 mili-

onů tak, abychom dílo mohli dokončit a vy-

účtovat,“ uvedl starosta města Miloš Malý. 

Podle něj 26 milionů město získá zpětně 

jako dotaci ještě letos. „Ve fi nančním hos-

podaření města se tedy úvěr projeví jen ve 

formě zaplacených úroků, které vzhledem 

k délce půjčky nejsou vysoké,“ pozname-

nal starosta. 

Zbývajících 15 procent nákladů z celko-

vé investice musí zajistit radnice jako vlast-

ní spoluúčast. „Tyto prostředky jsme zajistili 

tak, že jsme rozpočtovými opatřeními stáh-

li asi 4,5 milionu z jiných akcí, které tím pá-

dem budeme muset přesunout až na příš-

tí rok,“ vysvětlil Miloš Malý. Těmito akcemi 

jsou kanalizace, silnice a revitalizace mlýn-

ského náhonu v Kotojedech.  

Plánovaná rekonstrukce Bezručova parku 

bude jednou z největších investic letošního 

roku ve městě. Už v uplynulých letech zde 

město provedlo úpravu zeleně a nyní hod-

lá opravit povrch, který je ve velmi špatném 

Radnice musí 

i po prvním čtvrtletí šetřit 

Město Kroměříž bude i nadále šetřit. Vy-

plývá to z opatření, která na svém jedná-

ní ve čtvrtek 29. dubna schválili zdejší za-

stupitelé. Vedle pravidelných rozpočtových 

opatření, která reagují na aktuální změny 

v hospodaření města, zastupitelé hodnoti-

li i fi nanční bilanci prvního čtvrtletí. Při se-

stavování rozpočtu na letošní rok totiž dali 

radním úkol čtvrtletně sledovat plnění roč-

ního plánu s tím, že má město hospodařit 

v parametrech 20 procent ročního rozpoč-

tu na výdajích. 

„Za první čtvrtletí se pohybujeme na úrov-

ni 25 procent. Z části za to může mimořád-

ně tuhá zima a s ní spojené zvýšené nákla-

dy na zimní údržbu a z části vyšší výdaje na 

výkon státní správy v oblasti přidělování so-

ciálních dávek. Město je získá jako dotaci a 

obratem předá žadatelům, kteří na ně mají 

nárok. V obou případech jde o položky, kte-

ré jsme nemohli ovlivnit,“ uvedl starosta Mi-

loš Malý s tím, že uvedené faktory rozpočet 

mírně zkreslují. „Tuto skutečnost vzali zastu-

pitelé na vědomí a uložili radě města, aby 

každý měsíc sledovala fi nanční toky a vý-

sledky hospodaření města vždy podrobila 

kontrole v zastupitelstvu. Cílem je, abychom 

měli neustálý přehled, jak jsou prostředky 

města využívány,“ upozornil Miloš Malý a 

dodal, že úkol šetřit stále platí i pro všechny 

radniční odbory.               -pz-

stavu. „Naším cílem je zmenšit rozlohu zpev-

něných ploch a zlepšit využití parku. Je to 

oblíbené místo občanů města a rekonstrukci 

si zaslouží. Větší pozornost mu budou věno-

vat i bezpečnostní složky, které dohlédnou, 

aby, se místo nestalo střediskem osob, kte-

ré zde jen popíjejí a obtěžují ostatní,“ do-

dal starosta. 
-pz- 
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Foto: -kam-

Starostové mikroregionů 

Kroměřížsko a Jižní Haná 

jednali v Kroměříži

Dobudování kanalizace, rekonstrukce 

chodníků a místních komunikací, dopravní 

zatížení silničních úseků, protipovodňová 

ochrana i možnosti dotačních titulů pro 

jednotlivé obce z podprogramů Zlínského 

kraje i Regionálního operačního programu 

EU Střední Morava, všechna tato témata 

byla v centru pozornosti 14 přítomných 

starostů mikroregionů Kroměřížsko a Jižní 

Haná při setkání s vedením Zlínského kraje 

v rámci Hejtmanského dne 11. května 

v zasedací síni kroměřížské radnice. 

Při pracovním jednání byla starosty ně-

kolikrát zmíněna také Strategická průmys-

lová zóna Holešov a její budoucí potenciál 

pro zdejší region. „Projekt Strategické prů-

myslové zóny Holešov realizujeme ve spolu-

práci s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR a agenturou CzechInvest ve střednědo-

bém horizontu pěti až deseti let, během 

kterých očekáváme postupné obsazová-

ní zóny desítkami tuzemských a zahranič-

ních investorů, kteří mohou ve svých pro-

vozech zaměstnávat tisíce lidí. Současným 

efektem Strategické průmyslové zóny Hole-

šov je také tlak Zlínského kraje na dobudo-

vání rychlostních silnic R55 a R49, což může 

hrát významnou roli při rozhodování inves-

torů o vstupu do holešovské zóny,“ přiblížil 

statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. 

Čelní představitelé krajské samosprávy pra-

videlně několikrát během roku vyjíždí na se-

tkání se starosty mikroregionů a svazků obcí 

na území celého Zlínského kraje. „Při společ-

ném jednání si neklademe za cíl věci vyřídit a 

vyřešit, celé setkání je o seznámení se s pro-

blémy, které starosty tíží. Šlo také o vyrov-

nání informační hladiny a vůli hledat cesty, 

jak by se konkrétní témata nadnesená sta-

rosty obcí v mikroregionech Kroměřížsko a 

Jižní Haná dala řešit. Starostové si stěžuji na 

to, že je vybudovaná dálnice i obchvat, ale 

kamiony po zpoplatnění těchto úseků zase 

jezdí po úsecích silnic druhých a třetích tříd 

přes jejich obce a to nás tíží stejně jako sta-

rosty. O této věci jsem osobně jednal také s 

ministrem dopravy a sdělil mu, že nám nejde 

o to mít mýtné. Nám jde o to, aby po vybu-

dovaných dálnicích jezdila tranzitní doprava, 

a ne aby nám kličkovala na našich cestách a 

ve snaze ušetřit pak likvidovala naše cesty, 

které na tuto dopravu nejsou stavěné,“ uve-

dl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 

-zk- 

Delegaci Zlínského kraje představil hejt- 

man Stanislav Mišák.
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Hřiště Základní školy 

U Sýpek čekají proměny 

Kroměřížská radnice se letos pustí do re-

konstrukce dalšího školního hřiště ve městě. 

Výrazné proměny se tentokrát dočká spor-

toviště Základní školy u Sýpek, které je dnes 

tvořeno jen starým asfaltovým povrchem. 

Nevhodný materiál bude odstraněn a na-

hrazen umělým povrchem tak, aby se areál 

už v průběhu letošního roku proměnil v mo-

derní víceúčelové sportoviště. 

Impulsem pro realizaci dlouho připravova-

né investiční akce je získaná státní dotace. 

„Od ministerstva školství, mládeže a sportu 

jsme získali 2,5 milionu korun. Můžeme tak 

dokončit naše předsevzetí vybudovat u kaž-

V areálu Rybalkových 

kasáren má stát nové 

obchodní centrum 

Odbor životního prostředí kroměřížské 

radnice informuje o zahájení zjišťovacího 

řízení záměru nazvaného „Obchodní cent-

rum II Kroměříž.“ Cílem tohoto řízení je po-

souzení vlivů projektu na životní prostředí 

s tím, že k tomuto záměru se může každý 

občan vyjádřit. Jedná se o výstavbu nového 

samoobslužného obchodního centra s pro-

dejní plochou cca 9600 m2, které bude umís-

těno v prostoru bývalých Rybalkových kasá-

ren v Kroměříži. Tato lokalita je územním 

plánem určena pro funkční využití obchodu, 

služeb, administrativy a průmyslové výroby 

všeobecného charakteru. Areál, který bude 

navazovat na obchodní centrum TESCO, se 

má skládat ze tří bezbariérových prodejních 

budov zaměřených na prodej textilu, dro-

gerie, elektro a se sortimentem pro dům, 

zahradu a bydlení.                             -pz- 

dé školy kvalitní sportoviště,“ informoval kro-

měřížský starosta Miloš Malý. Podle vedou-

cího odboru rozvoje města Josefa Koplíka 

budou celkové náklady činit asi pět milionů. 

„Zbývající část bude muset radnice fi nanco-

vat z vlastních zdrojů. S prací bychom měli 

začít začátkem prázdnin,“ uvedl Koplík. 

Hřiště Základní školy U Sýpek je posled-

ním školním sportovištěm, které potřebu-

je rekonstrukci. V roce 2007 město předalo 

moderní areál za šestnáct milionů korun Zá-

kladní škole Oskol,  v roce 2008 získala nové 

hřiště v obdobné hodnotě Základní škola 

Slovan a v roce 2009 došlo k rekonstrukci 

vnitřní plochy u školy na sídlišti Zachar. „Roz-

voj sportovních ploch ve městě je správnou 

investicí, obzvláště slouží-li dětem a mláde-

ži.Naším cílem bylo mít do konce volební-

ho období u každé školy hřiště na úrovni 21. 

století,“ dodal starosta Malý.             -pz- 

O celoživotním učení se jednalo v Kromě-

říži. Už 17. ročník seminářů s tematikou ce-

loživotního učení se konal 12. a 13. května 

v Domě kultury v Kroměříži. Téma letoš-

ního ročníku  znělo „Výměna zkušeností 

z rozvoje a podpory celoživotního učení 

v krajích“. V současnosti není třeba zdů-

razňovat význam celoživotního učení pro 

prosperitu a život společnosti, je však řada 

aktuálních problémů, které si zaslouží po-

zornost a řešení. Jednání v Kroměříži k 

tomu užitečně přispělo.

Text a foto: -kam-
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V centru Kroměříže 

budou pokračovat 

opravy památek
 

Centrum města Kroměříže se letos opět 

zvelebí pomocí oprav vybraných památ-

kových objektů. Zastupitelé ve čtvrtek 29. 

dubna schválili konečný návrh Programu 

regenerace městské památkové rezervace 

(MPR), který pro rok 2010 počítá s druhou 

etapou oprav tří historických domů na Sto-

janově náměstí, dvou měšťanských domů 

na Velkém náměstí a v Jánské ulici a s rekon-

strukcí stavby zvané Solárium v areálu TC 

Bajda. Investice do oprav přesáhne tři mili-

ony korun. 

Pro rok 2010 vybralo město do Progra-

mu regenerace MPR objekty ve vlastnictví 

fyzických a právnických osob i církve. „Pro-

gram regenerace MPR je velmi významnou 

pomocí pro vlastníky zapsaných památek 

v rezervacích a památkových zónách. Je to 

totiž jeden z mála titulů, který vlastníkům 

nemovitostí umožňuje žádat stát o příspě-

vek na opravu. Opravovat památku je totiž 

vždy složité, protože jsou na ni kladeny vel-

ké nároky ze strany ochrany památek, což 

se projevuje i v ceně stavebních prací,“ uve-

dl starosta Kroměříže Miloš Malý, podle ně-

hož je velmi dobře, že se na obnově pamá-

tek podílí i stát. 

Rozsah oprav bylo nutné přizpůsobit část-

ce, kterou  městu pro letošní rok přiznalo 

ministerstvo kultury a která činí 1 425 tisíc 

korun. Zbývající fi nance poskytnou vlastníci 

a město. O výběru jednotlivých objektů roz-

hoduje zastupitelstvo, které také musí vý-

znamnou částkou přispět z rozpočtu města. 

Poměr investic je přitom v rámci programu 

jasně stanoven podle toho, kdo je vlastní-

kem památkového objektu. „Je-li jím rad-

nice, musí se na fi nancování oprav podílet 

nejméně padesáti procenty. Stát může po-

skytnout maximálně padesát procent, vět-

šinou však jeho příspěvek bývá nižší,“ vy-

světlil místostarosta Petr Sedláček. Pokud 

je majitelem opravované památky soukro-

má osoba, její minimální podíl činí čtyřicet 

procent. Stát pak přispívá maximálně pade-

sáti procenty a  radnice do oprav musí vložit 

nejméně deset procent nákladů. „V přípa-

dě, že je opravovaný objekt  v majetku círk-

ve, stát může formou dotace poskytnout až 

70 procent.  Město ze svého rozpočtu dává 

minimálně 20 procent a alespoň deseti pro-

centy se musí na opravách podílet vlastník. 

Vzhledem k tomu, že církev zpravidla nemá 

dostatek prostředků na rekonstrukci svých 

památek, často přispíváme na úhradu cír-

kevního podílu i my,“ dodal místostarosta.

Morava 112 - prezentace 

záchranného systému 

v Kroměříži

Dne 8. června od 8 hodin se na řece Mo-

ravě v prostoru lávky pro pěší (Švabinského 

i Erbenovo nábřeží) uskuteční Den s Integro-

vaným záchranným systémem. Akce Mora-

va 112 nabídne rychlý zásah profesionálních 

záchranářů při záchraně tonoucího, ukáz-

ku práce potápěčů při vyhledávání utonulé-

ho, zákrok policejních těžkooděnců a útva-

ru rychlého nasazení při likvidaci pachatelů 

trestné činnosti na palubě houseboatu nebo 

přepravu zraněných osob z lodi na břeh po-

mocí soustavy lan a zde práci zdravotníků a 

činnosti profesionálních i dobrovolných hasi-

čů zaměřené na ochranu člověka při mimo-

řádných událostech a řešení krizových situa-

cí.  Cvičení Morava 112 je součástí projektu 

Bezpečná komunita Kroměříž. Doprovodný-

mi akcemi Dne s Integrovaným záchranným 

systémem bude výstava záchranářské tech-

niky na obou nábřežích v den ukázky. 
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Příslušníci PTP-VTNP 

uctili památku svých 

kamarádů

Na Husově náměstí v Kroměříži u památ-

níku PTP-VTNP se 14. května uskutečnilo 

setkání bývalých členů Pomocných technic-

kých praporů Československé lidové armády 

- Vojenských táborů nucených prací. Účast-

níci z celé České republiky i ze Slovenska 

položili věnce k památníku stovek obětí 

totalitního režimu. Program v Kroměříži po-

kračoval u památného stromu v Podzámec-

ké zahradě a přátelským posezením v Arci-

biskupských vinných sklepech. 

Foto: -kam- 

Veřejnost si ověřovala 

zdravotní stav
V rámci Mezinárodního dne ošetřovatel-

ství připravili na čtvrtek 13. května studen-

ti a studentky Střední zdravotnické školy 

v Kroměříži tradiční akci pro veřejnost spo-

jenou s vyšetřováním zdravotního stavu. Pří-

mo v centru města si lidé mohli během do-

poledne nechat změřit pomocí kvalitních 

přístrojů nejrůznější hodnoty vztahující se 

ke zdraví člověka, například krevní tlak, hla-

dinu cukru a  cholesterolu v krvi, získali in-

formace o metabolickém syndromu, op-

timální hmotnosti a procentu tuku v těle, 

krevní skupině, o problematice kouření a 

užívání alkoholu, určování rizik kardiovasku-

lárních onemocnění apod.           -kam- 

Od zahájení kontroly zdravotního stavu 

se u všech stanovišť tvořily fronty zájemců 

toužících po informacích, v jakém stavu je 

jejich tělesná schránka.             Foto: -kam- 

Kurz základů první pomoci

V rámci projektu Bezpečná komunita Kro-

měříž je pořádán kurz základů první pomo-

ci, který se uskuteční v sobotu 12. června 

od 9 do 12 hodin na dopravním hřišti, Ko-

perníkova ul. 2646, Kroměříž. Kurz je ur-

čen pro veřejnost, pro účastníky je zdarma. 

Je třeba se závazně předem přihlásit na tel: 

722 070 236 (i SMS), nebo e-mail:marie.po-

korna@mesto-kromeriz.cz

Naučte se první pomoc dříve, než bude 

pozdě…
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O soutěž mladých cyklistů 

byl rekordní zájem 

Rekordní účast zaznamenali pořadate-

lé třiatřicátého ročníku Dopravní soutěže 

mladých cyklistů, kterou v úterý 4. května 

hostilo Dětské dopravní hřiště v Kroměříži. 

Do tradičního klání v cyklistických doved-

nostech se zapojilo 24 družstev ze základ-

ních škol celého kroměřížského regionu, 

což je počet téměř dvojnásobný v porovná-

ní s uplynulými roky. Zvýšenému zájmu po-

mohly změny v organizaci této akce i stále 

kvalitnější zázemí. 

„Zatímco dříve si školy mezi sebou pořá-

daly okrsková kola, letos jsme je obeslali pří-

mo a ušetřili jim tak starosti s jejich vlastní 

organizací, což byl asi dost motivující po-

stup. Všichni zájemci o soutěž přijeli rov-

nou sem a byla jich tu rovná stovka,“ uvedla 

Alice Juračková z Českého červeného kříže 

(ČČK), který provoz dopravního hřiště zajiš-

ťuje. Podle ní jsou školáci náruživými soutě-

žícími a akce je velmi baví. „Jedna slečna ve 

starší kategorii dokonce soutěžila i s poraně-

nou nohou a v tomto stavu absolvovala i jíz-

du zručnosti,“ prozradila Alice Juračková. 

Soutěžící měli za úkol absolvovat čtyři dis-

ciplíny zahrnující test pravidel silničního pro-

Mladí zdravotníci změřili 

síly v poskytování první 

pomoci 

Takřka v každé situaci by vám měli pomo-

ci mladí zdravotníci, kteří v úterý 11. května 

změřili své síly v areálu Dětského dopravní-

ho hřiště v Kroměříži. Český červený kříž tu 

pořádal další ročník Soutěže hlídek mladých 

zdravotníků, do níž se zapojilo osmnáct 

týmů z celého kroměřížského regionu. 

Školáky čekaly nelehké úkoly v poskyto-

vání první pomoci imitující reálné událos-

Foto: P. Zrna

vozu, jízdu podle pravidel, jízdu zručnosti 

a poskytování první pomoci. „Mnohé děti 

mají velmi dobré znalosti o pravidlech sil-

ničního provozu, používají správné výrazy, 

správné názvy značek a dokáží i vysvětlit 

pojmy, z čehož je patrné, že problematice 

rozumí. Znalosti některých z nich jsou lepší 

než u mnohých řidičů,“ poznamenala Zdeň-

ka Daňhelová z odboru dopravy kromě-

řížské radnice. Podle ní se role rozhodčích 

ujali policisté z Dopravního inspektorátu i 

zástupci Besipu a zdejší autoškoly.  

Klání mladých cyklistů je postupovou sou-

těží, v níž mohou ti nejúspěšnější reprezen-

tovat svou školu až v celorepublikovém kole. 

Kromě této akce se však kroměřížský Český 

červený kříž může pochlubit i spoustou ji-

ných aktivit. Dne 11. května soutěžily v areá-

lu hlídky mladých zdravotníků, 29. května se 

ČČK připojil k oslavám Mezinárodního dne 

dětí na kroměřížském letišti a podílí se i na 

organizaci velké přehlídky záchranářů s ná-

zvem Morava 112, která se uskuteční 8. červ-

na v Kroměříži. Pravidelně každou středu 

odpoledne navíc bývá dopravní hřiště ote-

vřeno veřejnosti.                        -pz- 
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Financování dopravního 

hřiště je z více zdrojů

„Z rozpočtu města Kroměříže se každým 

rokem převádí na účet Správy majetku měs-

ta 350 000 korun,“ přiblížila nám fi nanco-

vání dopravního hřiště Zdenka Daňhelová, 

vedoucí oddělení dopravy a silničního hospo-

dářství. „Provoz celého hřiště je závislý na do-

tacích Zlínského kraje, které v roce 2008 čini-

ly 200 000 Kč, v roce 2009 kraj uvolnil 150 000 

Kč a na letošní rok poslal stejnou částku.“ Z vy-

členěných 350 000 korun se zajišťuje komplet-

ní provoz dopravního hřiště,  podle potřeby 

nákup jízdních kol, koloběžek, příleb pro děti, 

údržba areálu, sečení trávy (i nákup benzinu 

do sekačky), opravy plotu, provozní náklady, 

hygienické a čisticí prostředky, dataprojektor 

nebo se pořídila nová podlaha do třídy. 

Dopravní hřiště zabezpečuje dopravní vý-

chovu dětí čtvrtých tříd základních škol ce-

lého územního obvodu, dojíždějí sem i děti 

z Holešovska a Bystřicka. Tato část výuky je 

fi nancována z fondů ministerstva dopravy. 

Aby ji vyplatilo, musí pracovníci dopravního 

hřiště vyhotovit podrobný harmonogram 

dopravní výchovy. 

„Na účtu města Kroměříže je vyčleněna 

položka pro BESIP ve výši 50 000 korun. Z ní 

se hradí občerstvení pro účastníky soutěží, 

ceny pro výherce soutěží mladých cyklistů, 

rovněž vyhodnocení znaleckých posudků na 

dopravně nebezpečná místa nebo instalace 

speciálních zrcadel na nepřehledných křižo-

vatkách,“ dodává Zdenka Daňhelová. 

Z uvedených údajů vyplývá, že počáteč-

ních 350 000 korun věnovaných na hospo-

daření dopravního hřiště a zajištění jeho 

provozu není využito v plném rozsahu, 

protože 150 000 korunami se podílí Zlínský 

kraj a 80 000 Kč se vyfakturuje za doprav-

ní výchovu. Celkový podíl města Kroměříže 

na hospodaření dopravního hřiště je tedy 

120 000 korun ročně.             M. Karásek 

ti. „Pětičlenné hlídky na devíti stanovištích 

nacházely situace, s nimiž se mohou setkat 

v každodenním životě. První stanoviště na-

příklad navozovalo dojem dopravní nehody, 

při níž je třeba poradit si správně s vyproště-

ním raněných, poskytnout jim první pomoc 

a poté zavolat pomoc odbornou. Na dalších 

stanovištích si musely poradit s šokem, po-

páleninami, bezvědomím, zlomeninami či 

tepenným krvácením,“ vysvětlila Alice Ju-

račková  z kroměřížského Českého červené-

ho kříže. Podle ní měl každý tým na splnění 

úkolu limit deseti minut. „Poslední tři stano-

viště měla spíše poznávací charakter, kde 

se školáci seznámili s anatomií, poznávali 

bylinky a houby a mohli se volně projet na 

dopravním hřišti,“ dodala Juračková s tím, 

že  úroveň znalostí soutěžících se liší pod-

le toho, jaký prostor jednotlivé školy výuce 

první pomoci věnují. „Je okamžitě zřejmé, 

která škola se první pomoci, například for-

mou zdravotnického kroužku, věnuje pra-

videlně v průběhu celého roku. Vědomos-

ti, způsob komunikace i jistota poskytování 

první pomoci jsou na první pohled patrné. 

Na mnoha školách však začínají s přípravou 

až v okamžiku, kdy jim přijde naše přihláš-

ka do soutěže a děti k nám přijedou jen po 

krátké přípravě platí, i to je pak na stanoviš-

ti znát,“ míní Alice Juračková.  

-pz- 

Foto: -kam-
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Cena Gloria musaealis 

pro knihu o Kroměříži

Dne 13. května  převzalo v Pantheonu Ná-

rodního muzea  z rukou ministra kultury Vác-

lava Riedelbacha Muzeum Kroměřížska 1. 

cenu v celostátní soutěži Gloria musaealis v ka-

tegorii Muzejní publikace roku. Oceněna byla 

kniha archeoložky muzea Mgr. Heleny Chybo-

vé – Kroměříž zmizelá a znovuobjevená aneb 

Historie ukrytá pod dlažbou města. Sličnou 

grafi ckou úpravu knihy provedla Šárka Hrom-

ková a fotografi emi se podíleli Josef Ščotka a 

Roman Bašta. Vytiskla fi rma GRASPO Zlín. 

Kniha Kroměříž zmizelá a znovu objevená 

aneb Historie ukrytá pod dlažbou města při-

bližuje prostřednictvím archeologických pa-

mátek a památek dochovaného podzemní-

ho urbanismu bohatou historii města ukrytou 

hluboko pod městskou dlažbou a odkrýva-

nou náhodně nebo cílenými archeologickými 

výzkumy. Formou přístupnou odborné i laic-

ké veřejnosti seznamuje se stopami osídlení, 

které na území města zanechali nositelé pra-

věkých kultur i naši slovanští předkové. Zájem-

cům o minulost města umožňuje nahlédnout 

do tajemného podzemí s labyrintem historic-

ké stokové a vodovodní sítě, včetně středově-

kých domovních sklepení a chrámových krypt. 

Představuje kroměřížské poklady v podobě 

nálezů mincí či jiných cenností, ale také místa, 

kde se v např.  minulosti popravovalo, a řadu 

dalších zajímavostí. Prostřednictvím bohaté 

obrazové dokumentace mohou čtenáři  sledo-

vat průběh a výsledky archeologických výzku-

mů realizovaných na území města a obdivovat 

prostou krásu věcí, které zavál čas.

Kniha Kroměříž zmizelá a znovu objevená je 

současně archeologickým místopisem města 

doplňujícím muzejní expozici Historie ukrytá 

pod dlažbou města v historickém sklepení ně-

kdejšího Vrchnostenského kapitulního domu. 

Expozice byla zpřístupněna v říjnu 2009. Pu-

blikace byla fi nančně podpořena grantem 

z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 

Finančního mechanismu EHP a Norského fi -

nančního mechanismu a Zlínským krajem. 

Jiří Stránský, ředitel Muzea Kroměřížska

Cena Gloria Musealis, Národní muzeu Pra-

ha - Helena Chybová, ministr kultury ČR 

Václav Riedlbauch a ředitel Muzea Kro-

měřížska Jiří Stránský. Foto: Roman Bašta

Konference 

o problematice demence

Oblastní charita Kroměříž, Charitní dům 

pokojného stáří Cetechovice, pořádá pod zá-

štitou města Kroměříže konferenci pod ná-

zvem Mezioborová spolupráce při péči o člo-

věka s demencí. Na konferenci budou hovořit 

k této závažné problematice 21. století od-

borní lékaři, rodinní pečovatelé a zdravotníci 

s pečovateli z domů se zvláštním režimem.

Konference bude zahájena dne 9.června 

2010 v 10 hodin ve velkém sále Klubu Sta-

rý pivovar v Kroměříži. Srdečně zveme širo-

kou veřejnost. 
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Radnice přijímá nominace 

osobností na Cenu města 

Kroměříže 

Druhý ročník Ceny města Kroměříže vy-

hlašuje zdejší radnice. Toto ocenění má 

být výrazem poděkování města vyznaným 

osobnostem, které se přičinily o rozvoj a 

propagaci Kroměříže. Nominace radnice 

přijímá do konce června. 

Cenu města Kroměříže zastupitelstvo 

města uděluje jednou ročně za podstatný 

přínos pro město v nejrůznějších oblastech 

lidské činnosti a za činy hodné občanské 

pozornosti. V každém roce ji může získat 

jen jedna z nominovaných osobností. „Ná-

vrhy na ocenění mohou předkládat obča-

né města, orgány města, zastupitelé, práv-

nické osoby, sdružení i jiné subjekty, které 

v Kroměříži působí. Nositelem ceny může 

být osoba starší 18 let, která žije či půso-

bí ve městě Kroměříži a která se význam-

ně přičinila o rozvoj a propagaci našeho 

města. Chceme tímto krokem poděkovat 

a ukázat, že si svých významných spoluob-

čanů opravdu vážíme,“ vysvětlila místosta-

rostka Jarmila Číhalová. Ocenění je spojeno 

s předáním čestného uznání, věcné ceny a 

peněžní odměny. Návrhy lze podávat pí-

semně na adresu Odboru školství, kultury 

a a státní památkové péče, nebo elektro-

nickou poštou: kultura@mesto-kromeriz.cz 

Nejzazším termínem pro doručení nomina-

ce je 30. červen. „Cenu města Kroměříže 

vyhlásíme na podzim při některé z význam-

ných společenských událostí,“ dodala Jar-

mila Číhalová.  

První osobností, která Cenu města Kro-

měříže získala, byl v roce 2009 Jan Štěpá-

nek, učitel Vyšší odborné školy pedago-

gické, který je dlouholetým sbormistrem 

mezinárodně úspěšného dívčího sboru 

této školy. 

Sportovní olympiáda 

seniorů

Město Kroměříž pořádá pod záštitou sta-

rosty Mgr. Miloše Malého dne 1. července 

Sportovní olympiádu seniorů. 

Program sportovní olympiády seniorů

8.30 až 9.30 h – prezentace účastníků. 10 až 

10.30 h – slavnostní zahájení. 10.30 až 11 h – 

přesun na jednotlivá sportoviště. 11 až 14.30 h 

– sportovní disciplíny. 15 až 15.30 h – slavnost-

ní ukončení. 15.30 až 15.50 h – vystoupení So-

kolské župy Hanácké. 16.30 až 18 h – návštěva 

Arcibiskupského zámku pro účastníky z part-

nerských měst. 18.30 až 21 h – společenské se-

tkání seniorů z partnerských měst. 

Soutěžní disciplíny

Lehká atletika – běh 60 m ženy; běh 60 m 

muži; běh 500 m ženy; běh 500 m muži; šta-

feta 4x60 m ženy; štafeta 4x60 m muži; skok 

daleký ženy; skok daleký muži; hod medicin-

balem ženy; hod medicinbalem muži. 

Plavání – plavání 50 m prsa ženy; plavání 

50 m prsa muži; plavání 50 m volný způsob 

ženy; plavání 50 m volný způsob muži; šta-

feta 4x25 m ženy; štafeta 4x25 m muži. Bas-

ketbal – hod na koš ženy; hod na koš muži; 

basketbal smíšená družstva bez věkových ka-

tegorií. Minifotbal – smíšená pětičlenná druž-

stva 2 x 10 minut. Šipky – smíšená pětičlenná 

družstva bez věkových kategorií. Petanque – 

smíšená tříčlenná družstva bez věkových ka-

tegorií. Stolní tenis – stolní tenis ženy; stol-

ní tenis muži. Bowling – smíšená pětičlenná 

družstva bez věkových kategorií. 

Věkové kategorie: I. = rok narození 1946 – 

1955; II. = narození do roku 1945.

Kdo chce aktivně podpořit kroměřížské se-

niory v některé z uvedených disciplín, ať se 

přihlásí do 15. června na Odboru školství, kul-

tury a státní památkové péče Městského úřa-

du Kroměříž, k rukám Lenky Peclové, Husovo 

nám. 534, 767 01 Kroměříž. E-mail: lenka.pec-

lova@mesto-kromeriz.cz, tel. 573 321 202. 



14

Mezinárodní projekt

Grundtvig v knihovně

Poslední dubnový týden proběhlo 

dvoudenní jednání mezinárodního projektu 

Grundtvig v Kroměříži v tomto zastoupení: 

Slovensko, Itálie, Rumunsko, Polsko a 

Portugalsko. Tematicky bylo jednání zamě-

řeno na mimoškolní vzdělávání zdravotně 

znevýhodněných spoluobčanů. Jednání 

bylo velmi intenzivní, odezněla řada za-

jímavých prezentací. Opět nás inspirovali 

naši partneři z Portugalska na využívání 

komunikace přes moodl – software, který 

umožňuje nejen komunikaci, ale využívá se 

zejména na vysokých školách v rámci výuky. 

Poláci nás inspirovali využíváním e-learningu 

pro neziskové organizace, tzn. výuky přes 

počítač kdykoliv a kdekoliv, což je výhodou 

právě pro pracovníky v neziskovém sek-

toru. Slováci nás inspirovali krátkými audio-

vizuálními záznamy z trénování paměti a 

práce s postiženými. Italové se zaměřili na 

využití opět e-learningových programů. 

Rumuni se zaměřili na vzdělávání rodičů 

s autistickými dětmi. Výsledkem našeho 

setkání byly již formulované výstupy z pro-

jektu, které  budou na dalších setkáních 

precizovány. Velký dojem na našich part-

nerech zanechalo setkání s klienty Barborky, 

které jsme navštívili. V pozdních odpoledních 

hodinách jsme ještě stihli navštívit zámek, 

kde se nás ujala milá paní Kočí a provedla 

nás zámkem. Rumunská kolegyně ještě 

stihla i setkání s Mgr. Dvořákovou. se kterou 

se vždy setkává v rámci partnerství našich 

měst. A zde je to již více o přátelství než 

o partnerství. Jsme rádi, že jsme se setkali, 

že jsme od sebe vzájemně načerpali řadu 

informací a inspirovali jsme se. Uvažujeme i o 

dalších projektech, které nás sblíží. Však také 

náš projekt má správné jméno: Vzděláváním 

k poznání. A to naplňujeme. Další setkání se 

koná v červnu ve Varšavě. 

PhDr. Šárka Kašpárková

Vzdělávací kurz 

pro sluchově postižené 

zahájen!

Pracovníci Poradenského centra pro neslyší-

cí a nedoslýchavé v Kroměříži jsou realizátory 

projektu nazvaného „Program poradenství, 

vzdělávání a získávání pracovních návyků 

osob se sluchovým postižením“, který bude 

dotován Evropským sociálním fondem. Cílem 

projektu je přispět k motivaci a dalšímu pro-

fesnímu vzdělání sluchově postižených. Výu-

ka bude probíhat prezenčně ve dvou úrov-

ních dovedností. 

Základní kurz byl zahájen 4. května. Výu-

ky se zúčastňuje 10 osob (pět nedoslýcha-

Foto: archiv 
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vých z Kroměříže a pět neslyšících ze Zlína) 

rozdělených do dvou skupin. Hodinová do-

tace tohoto kurzu je 52 hodin. Účastníci se 

postupně zdokonalí v práci s PC a zlepší své 

komunikační dovednosti. Nově získané vě-

domosti a dovednosti usnadní  osobám z cí-

lové skupiny orientaci na trhu práce. 

O kurzy tohoto zaměření je mezi sluchově 

postiženými ve Zlínském kraji značný zájem. 

Další zájemci budou zařazeni ve dvou ná-

sledujících bězích. Celkem by těmito kurzy 

mělo projít 30 účastníků. Již nyní je zazna-

menán převis poptávky o 16 zájemců a další 

se stále hlásí. V případě přetrvávajícího vel-

kého zájmu budou hledány další cesty, jak 

tyto zájemce uspokojit.

Kurz administrativních pracovníků, do 

kterého bude vybráno pět absolventů zá-

kladního kurzu, je orientován více prakticky. 

Během 44 hodinové výuky se účastníci naučí 

týmové práci, řízení projektů a zdokonalí se 

v administrativních dovednostech.   

Projekt kroměřížského poradenského cent-

ra byl zahájen v lednu letošního roku a potrvá 

do konce roku 2011. Zájemci o vzdělávání se 

mohou přihlásit přímo v poradenském centru 

nebo prostřednictvím přihlašovacího formulá-

ře, který naleznete na www.chcislyset.cz

Važme si historie

V rámci jarních úklidů domácností nám 

prochází rukama mnoho věcí. Nad některý-

mi jen vzpomínáme na doby dávno minulé, 

u některých vyvstane otázka „kam s nimi?“. 

Byla by nenahraditelná škoda odvézt všech-

no do sběrného dvora. Osobně jsem několik 

zachovalých předmětů darovala Muzeu Kro-

měřížska, s jehož ochotnými pracovníky jsem 

v kontaktu. 

Napadlo mě, že by bylo dobré a užitečné 

vyvolat sbírku starožitných předmětů z na-

šich domácností k obohacení sbírek místní-

ho Muzea Kroměřížska. Řada pro někoho 

nepotřebných věcí se povaluje na půdách, ve 

sklepech nebo komorách, mnohdy překáží a 

přitom by mohly přinést užitek jako doklad 

určité časové etapy. Mnozí lidé opouštějí své 

rodinné domky a stěhují se do domovů pro 

seniory nebo do sídlištních bytů. Protože se 

jim něco do nového příbytku nevejde, tak to 

jednoduše zlikvidují. A noví obyvatelé domku 

dílo zkázy bez pocitu provinění dokončí. Mají 

zcela jiné zájmy a představy. 

A tak si myslím, že bychom neměli dopus-

tit, aby tak snadno zanikaly drobné památky 

na náš vývoj, na naši historii. Stará zkušenost 

uvádí, že chceš-li poznat a pochopit součas-

nost, musíš nejdříve poznat minulost a poro-

zumět jí.

Ing. Zdeňka Nejezchlebová, Kroměříž 

Setkání rodáků Těšnovic

Ve dnech 26. a 27. června se v Těšnovicích 

uskuteční setkání rodáků. Slavnostní mše sva-

tá v kostele sv. Petra a Pavla jej v 16 hodin od-

startuje, poté účastníci přejdou do areálu Žlí-

bek, kde bude následovat další důležitý akt 

– vysvěcení praporu čtenářského spolku a 

sportoviště na Žlíbku. Ofi ciální oslavy pak 

budou plynule pokračovat společenskou zá-

bavou, k jejíž dobré úrovni přispěje dechová 

hudba Hulíňané a MOPR. V neděli se opět ro-

dáci i hosté sejdou ve 14 hodin ve Žlíbku.

Mezinárodní den boje 

proti drogám

Kontaktní a poradenské centrum PLUS ve 

spolupráci s Knihovnou Kroměřížska zve na 

Mezinárodní den boje proti drogám. Čtvrtý 

ročník konference se uskuteční v Konferenč-

ním sále Knihovny Kroměřížska 28. červ-

na od 10 hodin. Od 21. června ve vestibu-

lu Knihovny Kroměřížska výstava o drogové 

problematice. 
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Světový den dárců krve 

- 14. červen 

Už pátým rokem je 14. červen ve všech 

zemích připomínán a slaven jako Světový 

den dárců krve. Vyhlásit tento den Světo-

vým dnem dárců krve a vzdát tak hold obě-

tavým jedincům, jejichž zásluhou jsou čas-

to zachráněny lidské životy, byla společná 

myšlenka Světové zdravotnické organizace 

(WHO), Mezinárodní federace Červeného 

kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní 

federace dárců krve a Mezinárodní společ-

nosti transfúzního lékařství.

Z historie krevních převodů a dárcovství 

krve:

Historie krevních převodů se datuje od r. 

1818, kdy byla provedena v Londýně prv-

ní přímá transfúze krve od člověka k člově-

ku. V Čechách je historie krevních převodů 

a krevních skupin spojena se jmény českého 

chirurga Karla Maydla a psychiatra Jana Jan-

ského, který v roce 1907 objevil čtvrtou krev-

ní skupinu.

V prosinci 1948 byla v Československu 

usnesením vlády zřízena Národní transfúz-

ní služba a v jejím rámci byly po celé repub-

lice budovány transfúzní stanice. Tato etapa 

je spojena s náborem sice dobrovolných, ale 

placených dárců krve. Právě před 47 lety - 

v roce 1960 - přišel Československý červený 

kříž jako první s myšlenkou bezpříspěvko-

vého dárcovství krve a o čtyři roky později 

- v r. 1964 - udělil mnohonásobným bezpří-

spěvkovým dárcům krve (BDK) první plake-

ty (dnes medaile) prof. Jana Janského.

Současný stav v dárcovství krve v České 

republice

V ČR bylo na konci roku 2009 evidováno 

celkem 298 305 dárců krve a bylo získáno 

21 584 dárců nových. V roce 2009 bylo usku-

tečněno v České republice 357 913 odběrů 

krve, z toho 352 011 odběrů bezpříspěvko-

vých dárců krve, což představuje 98,35 pro-

cent všech odběrů krve uskutečněných v 

ČR. Samostatnou kapitolu představují od-

běry krevní plazmy, kterých bylo v loňském 

roce uskutečněno 75 082, z toho 72 624 od 

bezpříspěvkových dárců krve, což znamená 

96,72 procent.

A jak je to v Kroměřížské nemocnici, a.s.?

Transfúzní a hematologické oddělení a 

Kroměřížské nemocnice, a.s., eviduje dnes 

2700 bezpříspěvkových dárců krve, z toho 

874 žen. V roce 2009 bylo uskutečněno 

3069 bezpříspěvkových odběrů plné krve 

a dalších 431 odběrů formou autotransfúzí. 

Bezpříspěvkových dárců krve podle slov 

primářky MUDr. Zdeňky Hřebačkové stále 

přibývá. Jen v roce 2009 jich do krevní 

databanky přibylo 89. A co je více než 

potěšující? Stoprocentní bezpříspěvkové 

dárcovství v této nemocnici hovoří za vše. 

I to svědčí o velmi dobré spolupráci Klubu 

dárců krve Kroměřížska s Transfúzním a 

hematologickým oddělením Kroměřížské 

nemocnice, a.s.

Ústředním heslem tohoto dne je „ Krev je 

dar pro život“. Děkujeme.

JUDr. Josef Čech

předseda Klubu dárců krve Kroměřížska

Filmaři v Kroměříži

Bez velké reklamy se v kroměřížském zám-

ku od 2. května natáčel německý fi lmový 

dokument nazvaný Die Detche o Friedrichu 

Augustovi II., zvaném August Silný (Mocný), 

narozeném v Drážďanech v roce 1670. V ro-

ce 1697 byl korunován v Krakově na polské-

ho krále.

Německá fi lmová společnost GRUPPE 5, 

složená z mladých fi lmařů, natáčí tyto hra-

né dokumenty o životě slavných osob už ně-

kolik let. Vysílá je TV ZDF vždy v neděli a celý 

hraný dokument trvá 45 minut. Když jsem 

dostal žádost od bývalé studentky SSPŠ mlé-
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kárenské a dnes režisérky na TV Prima Si-

mony Remešové-Hanákové, abych pomohl 

ředitelce castingu Báře Kosové z Prahy při 

orientaci v Kroměříži, nemohl jsem odmít-

nout. 

Přijela do Kroměříže týden předem a do 

první klapky fi lmu musela zajistit vše po-

třebné pro natáčení v zámku a sehnat na 

150 účinkujících do komparsu včetně něko-

lika jednotlivců pro menší role. Hned první 

den se podařilo zajistit díky ochotě pracov-

níků Domu kultury členy Divadelního sou-

boru DK, prostory pro casting, domluvilo se 

účinkování KST Swing Kroměříž, studentů 

Konzervatoře P. J. Vejvanovského, Divadel-

ního souboru Klubu Starý pivovar a vyřídily 

se další nezbytné záležitosti.

Během dvou dnů se na casting dostavi-

lo přes 150 zájemců a 2. května začal ná-

cvik menuetu a kostýmové zkoušky. Filmová 

technika spolu se štábem obsadily zámec-

ké prostory a fi lmování začalo. Bylo pro 

mne zajímavé sledovat práci mladých fi lma-

řů v čele s režisérem Carstenem Gutschmid-

tem.  Hlavní hvězdou, představující Augusta 

II., byl český herec Jiří Macháček. Natáče-

ní probíhalo v zámeckých sálech a posled-

ní den, 11. května, i v Podzámecké zahradě. 

Vše proběhlo bez problémů. 

Když jsem hovořil s produkčními a režisé-

rem, vyjadřovali uspokojení nad přístupem 

Herec Jiří Macháček spolu s autorem 

článku Rudolfem Pavlíčkem. 

k natáčení a požádali mě, abych jejich jmé-

nem vyjádřil dík všem, kteří se na natáčení 

podílely a zvlášť pak vedení zámku za mož-

nost využít nádherné prostory biskupské re-

zidence. 

Co říci na závěr? Byl jsem jedním z těch, 

kteří ve fi lmu zvládli menší roli. Příjemná 

společnost byla jistě pro nás všechny zado-

stiučiněním, že jsme přispěli k fi lmu, který 

nese poetický název „August Silný a láska“.

Rudolf Pavlíček

Foto: R. Pavlíček

Rybářské závody 

v Kroměříži na Šlajze

MO MRS Kroměříž pořádá dne 19. června 

(sobota) tradiční rybářské závody. Zahájení 

závodu je v 6 hodin a ukončení ve 12 hodin. 

Místenky na závody si zájemci mohou za-

koupit u místa závodu v areálu na Morávce 

v pátek od 16 do 19 hodin a pak v sobotu 

před závodem od 5.30 do 8 hodin.

Bohaté ceny ve formě značkového rybář-

ského náčiní a potřeb. Občerstvení ve formě 

rybích pochoutek zajištěno  v areálu na Mo-

rávce.     

Zve výbor MO MRS Kroměříž



18

KONCERT Y

 Čtvrtek 3. června v 17 h – XVI. PERCUSSI-

ON SHOW – promenádní koncert. Tradiční 

rytmická přehlídka toho nejlepšího z bube-

nického světa. Účinkují žáci tříd bicích nástro-

jů ZUŠ Kroměříž DRUMEDARS pod vedením 

Petra Žůrka. Hosté: BUM BUM BAND z Os-

travy a GROOVE MALLETS ze Šternberka a 

BUBENICI.FREEPAGE.CZ Holešov. V 16 ho-

din zahájí průvod městem z Velkého náměs-

tí do Vodní ulice a zpět.V případě nepříznivé-

ho počasí se koncert uskuteční v novém sále 

Domu kultury. Velké náměstí Kroměříž. 

 Čtvrtek 3. června v 19 h – TELEGRAF – 

známá country kapela z Uherského Hra-

diště. Jen za dobrého počasí se koná pod 

catalpou v zahrádce Klubu Starý pivovar, 

Kroměříž. 

 Úterý 8. června v 17 h – Pozdravy z Opavy 

(Mirka Rychtářová, Lenka Chorvátová a Pavel 

Gregor). Nevšední výtvarná vizitka od trojice 

autorů ze severu… Pořádá SPVUK. Výstava po-

trvá do 9. července. Kavárna Slavia Kroměříž. 

 Úterý 8. června v 19 h – Rozloučení se 

školou – pražský rapper XINDL X s kapelou 

auto-protest-songy. Hip hoppové frázová-

ní s folkem, jazzem a blues. Nový sál Domu 

kultury v Kroměříži. 

 Čtvrtek 10. června v 18 h – Promenádní 

koncert ZUŠ Kroměříž. Dechový orchestr 

ZUŠ Kroměříž pod vedením M. Šóna, FÁRO 

– soubor zobcových fl éten pod vedením P. 

Rolinkové a T. Fábryho. SPIRIT´S DAYS – hu-

dební skupina pod vedením M. Vaculíka. 

Velké náměstí v Kroměříži.

 Čtvrtek 10. června v 19 h – Kalandra Me-

mory Band – folková stálice z Mostu. Za-

hrádka Klubu Starý pivovar, za špatného 

počasí v sále KSP Kroměříž. 

 Pátek 11. června v 19 h – 4TET. David Ulič-

ník, Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár. Diva-

delní sál Domu kultury v Kroměříži. 

 Čtvrtek 17. června v 19 h – Setkání s har-

monikou – koncert regionálních harmoni-

kářů. Zahrádka Klubu Starý pivovar, za špat-

ného počasí v sále KSP Kroměříž. 

 Čtvrtek 17. června v 19 h – Swing koktejl 

v podání J+J Band a hostů (s tancem). Pi-

vovar, restaurace, penzion Černý orel, Velké 

náměstí, Kroměříž. 

 Čtvrtek 17. června v 17 h – AD LIBITUM 

– Melody Rock Metal NEW AGE TOUR 2010 

– promenádní koncert – live nahrávka no-

vého videoklipu „DILEMA“. Jiří Kašík, Václav 

Kašík, Petr Šebela, Radim Baštinec. Koncert 

se koná jen za příznivého počasí. Velké ná-

městí Kroměříž. 

 Pondělí 21. června v 19 h – BLACK ME-

LODY JAZZ BAND – koncert v rámci Evrop-

ského dne hudby. Dixielandová kapela hra-

je tradiční jazz 30. let ve stylu New Orleans. 

Nový sál Domu kultury v Kroměříži. 

 Čtvrtek 24. června v 19 h – Moravští ma-

drigalisté – veselé, rozverné až rozpustilé 

skladby od renesance po současnost. Dirigu-

je Radek Dočkal. Prodej vstupenek na mís-

tě před koncertem. Sál Psychiatrické léčeb-

ny, Kroměříž. 

 Čtvrtek 24. června v 19.30 h – Koncert Po-

cta Frederiku Chopinovi – klavírní recitál 

Boris Krajný, Richard Pohl. Sněmovní sál Ar-

cibiskupského zámku, Kroměříž.

 Čtvrtek 24. června v 18 h – Rozloučení se 

školou – Soukromá ZUŠ D-MUSIC Kroměříž. 

Promenádní koncert. Koná se jen za přízni-

vého počasí. Velké náměstí v Kroměříži. 

 Čtvrtek 24. června v 19 h – Kdo chce, ať si 

zahraje – setkání regionálních muzikantů 

a zpěváků (s výjimkou harmonikářů). Jen za 

dobrého počasí se koná pod catalpou v za-

hrádce Klubu Starý pivovar, Kroměříž. 

 Pondělí 28. června v 19.30 h – Pěvecký 

sbor Polonia Harmonia – soubor z Piekar 

Slaskich (Polsko), sólistka Jolanta Lubojan-

ska – Kopydlowska. Vstupenky v Informač-

ním centru. Kostel sv. Mořice Kroměříž. 

 Úterý 29. června v 19.30 h – Kytarové trio 

Nété – Pasticcio. Rotunda Květné zahrady, 

Kroměříž. 
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JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz 

HUDEBNÍ AKADEMIE

PŘEDNÁŠKY, BESEDY

VÝSTAVY

 Úterý 8. června v 16.45 h – Hudební vizit-

ka na vernisáži Tři pozdravy z Opavy. Kavár-

na Slavia Kroměříž. 

 Středa 2. června v 16.30 h – Giuseppe 

Verdi: Don Carlos (José Carreras, Mirella 

Freni, Nikolaj Gjaurov). Poslechový pořad. 

Konferenční sál Knihovny Kroměřížska. 

 Sobota 19. června v 9 h - Setkání s  biot-

ronikem Tomášem Pfeifferem. Zveme vás 

na společné zamyšlení nad otázkami a zá-

hadami života. Témata přednášek určují ná-

vštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se 

mohou týkat velmi rozmanitých oblastí ži-

vota, jako je biotronická prevence, fi lozo-

fi e a jiné. Jsou to otázky osudu, smyslu ži-

vota, nauka o vznikání, tedy celkově otázky 

fi lozofi e Bytí, a to i s dopady do hmotných 

oborů. Vstupné je dobrovolné. Na závěr 

přednášek proběhne biotronické působení 

 Památník Maxe Švabinského - přehlídka 

všech období a technik tvorby kroměřížské-

ho rodáka. Muzeum Kroměřížska.

 Příroda a člověk - Fauna, fl óra a archeo-

logické nálezy z regionu - například keltské 

osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum 

Kroměřížska.

 Historie ukrytá pod dlažbou města. Kul-

turně-historický obraz města Kroměříže od 

jeho vzniku do raného novověku.Sklepní 

prostory Muzea Kroměřížska. 

 Salvador Dalí: Božský komediant. Ilu-

strace k Dantově Božské komedii – 103 

grafi k, plastiky, grafi ka, malované talíře a 

světově proslulé fotografi e Václava Chocho-

ly, který Dalího fotografoval v roce 1969. Vý-

stava potrvá od 20. května do 15. srpna. Ga-

lerie v podloubí Muzea Kroměřížska. 

 Branou muzea do středověku aneb 

Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte. 

Interaktivní program pro mateřské školy a 

I. stupeň ZŠ přibližující život ve středověku. 

Výstava potrvá do 13. června. Malá galerie 

Muzea Kroměřížska. 

 Josef Ignác Sadler (1725 – 1767). Výsta-

va obrazů jednoho z předních olomouckých 

barokních malířů. Výstava potrvá do 3. října, 

přístupná v době návštěv zámku. Arcidiecéz-

ní muzeum Kroměříž, Arcibiskupský zámek.  

 Radek Klímek – letem světem - výsta-

va uměleckých snímků fotografa z Frýdku-

-Místku. Výstava potrvá do 22. června. Gale-

rie SCÉNA u Domu kultury v Kroměříži. 

 Čtvrtek 1. července v 18 h – BIG BAND 

Holešov – promenádní koncert. Velké ná-

městí Kroměříž.

 Čtvrtek 8. července v 18 h – STANLEY´S 

DIXIE BAND – promenádní koncert. Velké 

náměstí Kroměříž.

 V červnu zahajuje Klub UNESCO Kroměříž 

11. ROČNÍK FESTIVALU HUDBA V ZAHRA-

DÁCH A ZÁMKU. Studentské koncerty jsou 

součástí festivalu. Budou se konat každé úterý 

v Podzámecké zahradě, účinkují studenti míst-

ních hudebních škol. Koncerty jsou volně pří-

stupné. V úterý 22. června od 16 do 22 hodin 

se v různých částech Květné zahrady koná Ev-

ropský svátek hudby – multižánrový hudební 

piknik s bohatým programem (Např. Black Me-

lody Jazzband, Baby Brass, Zabilow, Domenica 

String Quartet, Cimbálová muzika Konzervato-

ře P.J. Vejvanovského a další). Občerstvení zajiš-

těno.  Květná zahrady Kroměříž. 

formou rozloučení. Přednáškový sál Muzea 

Kroměřížska. 

ZÁBAVA

 Sobota 12. června od 8.30 h – Den tance 

– přehlídka tanečních klubů, kroužků a sou-

borů města Kroměříže v kolektivním před-

tančení, párová vystoupení ve standardních 

a latinskoamerických tancích. Velké náměs-

tí v Kroměříži
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

KINO MLADÝCH

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

Pravidelná setkávání každou středu v 17 h 

v 2. poschodí budovy bývalé Palackého ško-

ly, Tovačovského ul.

 2. června – Týdenní pobyt členů KČT 

v Rokytnici.

 9. června – Z Neapole do Pompejí. Foto-

projekce Mgr. Gardavský.

 16. června – Tři podoby rumunských Kar-

pat. Fotoprojekce dr. Trávníček.

 23. června – Jarní výlety. Fotoprojekce 

dr. Voňka. 

Taneční kurzy pro mládež  

– podzim 2010

Lektoři Marek Dvorník a Marie Zikosová. Při-

hlášky a bližší informace: Dům kultury v Kro-

měříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, pí Ná-

plavová 573 500 581. www.dk-kromeriz.cz  

Milíčovo náměstí 488, tel.: 573 339 280. Agentura 

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

 31. května – 2. června – Muži, co zírají na 

kozy – fi lm USA a Velké Británie, komedie 

s hvězdným obsazením. V 17 a 19.30 h.

 3. – 6. června – Mamas & Papas – české 

drama. V 17 a 19.30 h.

 7. – 9. června – Robin Hood – americké 

zpracování slavné legendy. V 17 a 19.30 h.

 10. – 13. června – Cesta – americký dra-

matický thriller. V 17 a 19.30 h.

 14. – 16. června – Nezapomeň na mě 

– americký romantický fi lm. Po jen v 17 h, 

ostatní v 17 a 19.30 h.

 17. – 20. června – Kuky se vrací – loutkový 

fi lm Jana Svěráka. Jen v 17 h.

 17. – 20. června – Sex ve městě 2 – ame-

rický komediální fi lm. Jen v 19.30 h.

 21. – 23. června – Iron Man 2 – americký akč-

ní fi lm. Po jen v 17 h, ostatní v 17 a 19.30 h.

 24. – 27. června – Princ z Persie: Písky 

času – americké epické akční dobrodružství. 

V 17 a 19.30 h.

 28. – 30. června – Chůva v akci – americ-

ká akční komedie. V 17 a 19.30 h.

 1. – 7. července – Toy Story 3: Příběh hra-

ček – americká animovaná dobrodružná ko-

medie. Jen v 17 h.

 1. – 4. července – Ženy v pokušení - česká 

komedie. Jen v 19.30 h. 

 5. – 7. července – Exmanželka za odměnu 

– americká akční komedie. 

KINO NADSKLEPÍ

XXI. FESTIVAL FORFEST 

CZECH REPUBLIC 2010

 Neděle 20. června ve 20 h - Zahajova-

cí koncert Kroměříž, Sněmovní sál Arcibis-

kupského zámku. Quasars Ensemble (Slo-

vensko). 

 Pondělí 21. června ve 20 h – J. Hlaváč, P. 

Nouzovský a D. Wiesner. Sněmovní sál Arci-

biskupského zámku. 

 Úterý 22. června ve 20 h – Pěvecký sbor 

Konzervatoře EA Olomouc. Chrám sv. Moři-

ce, Kroměříž. 

 Středa 23. června ve 20 h – Marina Horak 

– klavírní recitál. Sněmovní sál Arcibiskup-

ského zámku. 

 Čtvrtek 24. června ve 20 h – Rebecca Rust 

(USA), Friedrich Edelman (Německo), Max 

Stern (Izrael) – společný koncert. Chrám sv. 

Mořice, Kroměříž.

 5. června – Do pohádky za zvířátky – čes-

ké pásmo krátkých animovaných pohádek 

pro nejmenší diváky. 

Představení začínají vždy v 15.15 h.

 14. června – Mamut – fi lmové drama 

z produkce Švédsko, Německo a Dánsko. 

 21. června – Pouta – české drama. 

Představení začínají vždy v 19.30 h.
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Hobby setkání 

v Kroměříži

Klub fi latelistů Kroměříž pořádá v Domě 

kultury v Kroměříži pravidelná hobby setká-

ní sběratelů všech oborů a zájmů. Nejbližší se 

bude konat 26. června od 7 do 11 hodin. Bližší 

informace získáte na tel. 573 336 333 nebo na 

www.zx.cz/burzy a www.mesto-kromeriz.cz

Podzimní 

divadelní předplatné

Domu kultury

Září 2010 – Colin Higgins: Harold a Mau-

de. Černou komedii uvádí Slovácké divadlo 

Uherské Hradiště. Hrají Květa Fialová j.h., 

Josef Kubáník a další.

Říjen 2010 – Edmond Rostand: Cyrano 

z Bergeracu. Tragikomedii s nosatým hrdi-

nou, širákem odhozeným v dál a vždy s čis-

tým štítem uvádí Divadlo pod Palmovkou 

Praha. Hrají: M. Stránský j.h., J. Teplý, T. 

Kostková a další.

Listopad 2010 – Pavel Fiala, Josef Dvo-

řák: S Pydlou v zádech. Legendární insce-

naci uvádí Divadelní společnost Josefa Dvo-

řáka. Hrají a zpívají: Josef Dvořák, Markéta 

Hrubešová, Rost. Trtík, Karel Gult a další.

Prosinec 2010 – Arnošt Goldfl am: Dám-

ská šatna. Uvádí Studio DVA Praha. Hrají: 

Jana Krausová, Zdeňka Žádníková-Volenco-

vá, Kristýna Fuitová a Gabriela Vránová.

VĚRA KUBÁČKOVÁ – ODJINUD

Členka Sdružení přátel výtvarného umě-

ní Kroměřížska Věra Kubáčková vystavuje 

své obrazy v kavárně Slavia v Kroměříži. 

Soubor obrazů, k nimž hledala inspiraci 

v krajině kolem sebe, nazvala Odjinud. 

Výstava potrvá do 4. června.

-kam- 

Foto: -kam-

Poradenské a konzultační 

dny České obchodní 

inspekce 

Poradenství a konzultace konkrétních pří-

padů se koná vždy každou lichou středu v 

kanceláři č. 218 Živnostenského úřadu (Hu-

sovo nám. 534/23, Kroměříž, 1. patro) v 

době od 8 do 15 hodin. V případě konzulta-

ce konkrétního případu doporučujeme vzít 

si veškeré podklady týkající se zboží či služ-

by (doklad o koupi, smlouvu, fakturu, rekla-

mační protokol, korespondenci a jiné). 

Časový harmonogram: červen 9. a 26. 

Konzultace se poskytuje zdarma. 

 Pátek 25. června ve 20 h – Československé 

komorní duo Pavel Burdych a Zuzana Bere-

šová. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku. 

 Sobota 26. června ve 20 h – Miloslav Ištvan 

Quartet – Chrám sv. Mořice, Kroměříž. 

 Pondělí 28. června v 17 h – Nao Higano, 

soprán (Japonsko), Marek Vrábel, varhany 

(Slovensko). Chrám sv. Mořice, Kroměříž. 

Ostatní koncerty a workshropy najdete na 

plakátech nebo na www.forfest.cz 
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Co je to KdybyKulich? 

KdybyKulich je tak trošku podivný ná-

zev pro neméně podivnou mobilní artistní 

show. Show s podtitulem „letní vánici Inspi-

race vám přináší UNESCO“ bude plná kultu-

ry a tvořivosti bez hranic. Svoji pouť odstar-

tuje již 11. června v Českém Krumlově a až 

do konce července se zastaví ve 23 městech 

a obcích v celé České republice. Hlavním cí-

lem je oživit historická města a nenásilnou 

formou upozornit na existenci mnoha krás-

ných památek, které je možné vidět ve měs-

tech Českého dědictví UNESCO a České in-

spirace. Téma historie a památek se bude 

v rámci KdybyKulichu prolínat také s živou 

kulturou přesně v souladu s heslem „Žij v ži-

vých městech s živými památkami“. Puto-

vat mezi městy budou i nejrůznější amatér-

ské kapely, které tvoří svůj vlastní repertoár. 

Závěrečné slovo bude mít čtení na dobrou 

noc. Ještě před tím se však můžete těšit na 

řadu hvězdiček, které mají často vazbu prá-

vě například na města UNESCO. Vrcholem 

programu bude unikátní představení s ná-

zvem Kámen mudrců aneb Šutr chytráků. 

Představení vzniká na míru našim památ-

kám. Půjde o žánr multimediální perfor-

mace. V představení budou použity prvky 

moderního cirkusu i nejmodernější hi-tech 

technologie, chybět nebude ani projekce. 

Odpolední program bude plný her, hlavo-

lamů a soutěží. Kdo z dětí by odolal pravé 

letní koulovačce či stavění sněhuláků? Chy-

tit si budete moci i svého vlastního kapra a 

pro dospěláky připravujeme soutěž v ple-

tení šály nebo nefalšovanou knihovnu. 

V knihovně budete moci nejen nahlédnou 

do řady pěkných knih, ale také se seznámit 

s akcí Najdi – přečti – předej. Smyslem toho-

to projektu je podpořit četbu. Každý máte 

jistě doma celou řadu knih, které již podru-

hé číst nehodláte (víte již například, že vra-

hem je zahradník). Někdo jiný by si je však 

rád přečetl. Proto můžete tyto knihy přinést 

v rámci akce KdybyKulich na náměstí, orga-

nizátoři je opatří samolepkou s pokyny a 

další návštěvníci KdybyKulichu si kromě za-

jímavých zážitků mohou domů odnést také 

knihu. Po přečtení doporučujeme zanechat 

na nějakém vhodném místě, případně pře-

dat další osobě. 

Pokud se vám bude zdát naše show Kdyby-

Kulich opravdu tak trošku bláznivá, budeme 

jenom rádi. Vždyť určitá dávka podivínství 

musela být jednou ze základních vlastností 

všech stavitelů dnešních památek UNESCO či 

dalších téměř geniálních skvostů, které máme 

v našich městech. Řekněte sami, není hranice 

mezi genialitou a čirým podivínstvím těžce 

defi novatelná a velmi křehká? Naše show 

splní svoje poslání v případě, že si budete po-

kládat právě tyto a podobné otázky. Přimě-

je-li vás tato nenásilná společná propagace 

nejvýznamnějších památek českých a morav-

ských měst k jejich návštěvě, slibujeme, že se 

vynasnažíme, abyste nebyli zklamáni!

V Kroměříži se na KdybyKulicha můžete tě-

šit již ve středu 30. června. Zahájení hudební-

ho minifestiválku bude patřit místní skupině 

Zabillow, pokračovat bude držitelka nomina-

ce na žánrovou cenu Anděl 2009 za album 

Peřiny z vody Žofi e Kabelková. Na závěr vy-

stoupí pražská skupina Shannon – irish mu-

sic, která hraje irskou hudbu, přesně takovou, 

jakou nabízí „Smaragdový ostrov“. Kroměříž 

se tedy zcela jistě má na co těšit!

Dodejme, že nositelem projektu s názvem 

Živá města – živé památky je obecně pro-

spěšná společnost Terra nostra – malebný 

kraj a důležitými partnery jsou svazky obcí 

České dědictví UNESCO a Česká inspirace. Re-

alizace projektu by nebyla možná bez pod-

pory z Integrovaného operačního programu, 

státního rozpočtu, jednotlivých měst a všech 

umělců.                     Ing. Michaela Severová

výkonná ředitelka sdružení 

České dědictví UNESCO,

členka výkonného výboru sdružení 

Česká inspirace 
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Uznání z L. A. 

Karlu Janečkovi

Dlouholetý houslista a pedagog Konzerva-

toře P. J. Vejvanovského v Kroměříži ing. Ka-

rel Janeček vyučuje hře na housle. Jeho stu-

denti dosahují vynikajících výsledků převážně 

ve virtuosním přednesu díky tomu, že apliku-

je metodiku prof. Otakara Ševčíka, kterou 

dokonale ovládá a na niž je světově uznáva-

ným odborníkem. 

V prosinci minulého roku prof. Endre Gra-

nat na univerzitě v Los Angeles uveřejnil v ča-

sopisu The Strad článek o Ševčíkovi, v němž 

upozorňuje, že Ševčíkovy školy a analýzy jsou 

dodnes daleko nejlepším studijním materiá-

lem a že řadu z nich bude postupně vydávat 

knižně. Mistr Josef Suk, fenomenální houslo-

vý virtuos, vyzval svého přítele Karla Janečka 

z Kroměříže, aby se s prof. Granatem spojil 

a seznámil jej s Ševčíkovou metodikou, poně-

Jeden z talentovaných studentů Karla Ja-

nečka, Adam Novák z Kroměříže, jemuž se 

věnoval více než 15 let, dnes pokračuje ve 

studiu hry na housle na Janáčkově akade-

mii múzických umění v Brně.    Foto: -kam-

vadž ten své originální postupy písemně ne-

zpracoval. 

Prof. Granat velice uvítal spolupráci s kro-

měřížským pedagogem. Karel Janeček po-

stupně probral všechny důležité kroky k to-

mu, aby student dospěl k lehké virtuosní hře. 

Později prof. Granat žádal o rozvíjení meto-

diky, pak žádal o analytické postupy pro cvi-

čení, etudy a přednesy, dokonce i prstoklady  

ke stupnicím a akordům, které Janeček pou-

žívá u svých žáků.

Dne 3. května pak Karel Janeček dostal od 

něho děkovný dopis, který zveřejňujeme celý. 

Milý Karle, Ty jsi skutečná studnice vědo-

mostí. Děkuji Ti za to, že jsi se se mnou po-

dělil o své ohromující mistrovství. Mnoho ge-

nerací amerických houslistů získá dobrodiní 

díky Tvé ušlechtilosti. Jsi naším spojovacím 

článkem se skvělou školou hry na housle Ota-

kara Ševčíka. Tvá škola má opravdu štěstí, že 

na své fakultě má Tebe, Mistra učitele. 

Jsem hrdý na to, že jsi můj přítel.

Srdečně Endre.

Prof. Endre Granat, University of Southern 

California, Los Angeles Ca. USA.

Prof. Endre Granat v současnosti pracu-

je jako premiérový koncertní mistr pro hol-

lywoodský fi lmový průmysl. Byl vybrán jako 

vedoucí orchestru nejlepšími hollywoodský-

mi skladateli. Byl koncertním mistrem při ce-

nách Emmy´s, Grammy´s, Academy Awards, 

při nespočetných televizních show  a na-

hrávkách. Jeho sólová a symfonická činnost 

na čtyřech kontinentech zahrnuje vystoupe-

ní s nejpřednějšími dirigenty. Je laureátem 

Mezinárodní soutěže královny Alžběty a dr-

žitelem ceny Grand Prix du Disque a Yasaye 

Medal. Byl profesorem houslí na Královské 

hudební konzervatoři v Göteborgu ve Švéd-

sku, na Clevelandském hudebním institutu 

na Illinoiské univerzitě a dále na Kalifornské 

státní univerzitě v Northridge. V současnos-

ti je akademickým členem Univerzity Jižní 

Kalifornie.                           -kam- 
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Nestárnoucí jubilant 

Vladimír Gardavský

PhDr. Vladimír Gardavský oslavil v závě-

ru května významné životní jubileum. Naro-

dil se 25. května 1930 v Kobeřicích u Opa-

vy, kde žil s rodiči a třemi sourozenci až do 

svých pěti let. V té době otec zemřel a rodina 

se přestěhovala do jeho rodiště – do Kromě-

říže. Maminka zůstala sama se čtyřmi dětmi. 

Do toho přišly útrapy světové války. „Z kon-

ce války si zřetelně pamatuji hořící zámeckou 

věž 4. května, kterou zapálil německý dělo-

střelecký granát. Po osvobození jsem dělal se 

stejně starými kluky ´rychlé spojky´ národní-

ho výboru, kdy jsme na kolách objížděli okol-

ní obce s různými důležitými vzkazy.“ Pomá-

hali rovněž při vydávání humanitární pomoci 

lidem vracejícím se z koncentračních táborů 

nebo nucených prací. 

manželka absolvovala školu vojenských le-

teckých dispečerů. V roce 1954 se oženil. Po 

úmrtí prvé dcery pak vychovali dceru Ivu. Ra-

dost jim přináší i vnučka Maruška, která letos 

ukončila studia na vysoké škole. 

Po onemocnění manželky i vlastních zdra-

votních problémech byl přemístěn do vojen-

ské zotavovny Malý Šišák v horách na hranici 

s Polskem u Špindlerova Mlýna. Zde pracoval 

jako zástupce náčelníka. „Rád na Krkonoše 

vzpomínám. Naučil jsem se tu také lyžovat 

a jako vedoucí výprav podnikal často dlouhé 

túry.“ Po zrušení funkcí zástupců byl převe-

len k chemické brigádě do Trutnova, po dvou 

letech pak k tankové divizi do Slaného. Všu-

de pracoval jako vedoucí brigádního a diviz-

ního klubu. Při práci si dokončil středoškolské 

vzdělání s maturitou a nastoupil ke čtyřleté-

mu kombinovanému studiu Vojenské akade-

mie v Praze. Byla to tehdy speciální vysoká 

vojenská škola pro kulturní pracovníky. V ro-

ce 1967 nastoupil do funkce náčelníka klubu 

Vojenské akademie v Brně. Rok 1968 jej zasti-

hl v posádce ve Vyškově, kde se podílel na vy-

dávání Svobodného zpravodaje. V roce 1972 

byl za tuto činnost vojenským soudem od-

souzen k podmínečnému trestu. 

„ V roce 1973 se uvolnilo místo v Kroměříži. 

Využil jsem této příležitosti a jako neperspek-

tivní voják z povolání jsem nastoupil jako ná-

čelník Posádkového domu armády. V té době 

zde žila ještě moje maminka. Vzhledem k mé 

situaci mi v roce 1975 nabídl tehdejší Městský 

národní výbor místo ředitele Domu kultury, 

který měl v té době řadu problémů. Nechtěl 

jsem to přijmout, ale nakonec jsem se ředite-

lem stal.“ DK-SZK ROH začal postupně pro-

sperovat. Až do odchodu do důchodu v roce 

1990 zůstal ve vedoucí funkci v tomto kultur-

ním zařízení. 

Ale ani v důchodovém věku Vladimír Gar-

davský nezahálí. Pomáhá například Českému 

svazu bojovníků za svobodu jako aktivista a 

člen OV v kulturně vzdělávací práci (výsta-

vy, přednášky, fotografování a dokumentač-

Bratr Vítězslav vystudoval Arcibiskupské 

gymnázium, později byl nasazen na nucené 

práce do Německa, odkud pak utekl. V roce 

1945 zahájil studium na fi lozofi cké fakultě 

v Praze. „Já jsem absolvoval obchodní školu 

v roce 1947 a téhož roku odešel za bratrem 

do Prahy. Našel jsem si zaměstnání jako účet-

ní praktikant.“ 

V dubnu 1951 nastoupil Vladimír Gardav-

ský základní vojenskou službu do poddů-

stojnické školy v Milovicích u Prahy. Spolu 

s tankovým útvarem procestoval řadu míst. 

V Moravské Třebové poznal svou budou-

cí manželku. Absolvoval učiliště pro náčelní-

ky klubu a stal se vojákem z povolání. Jeho 
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ní činnost aj.). Zapojil se aktivně do činnosti 

Česko-rakouské společnosti, pracoval dlouhá 

léta ve výboru zahrádkářů a dalších organi-

zací. Mimo to se stará o využití literární po-

zůstalosti po zemřelém bratru Vítězslavovi. 

Před 15 lety podědili po rodičích manželky 

malou chalupu ve Svitávce u Boskovic. Za tu 

dobu ji společně vylepšili a stala se jejich dru-

hým domovem. 

Vladimír Gardavský přidal jednu historku 

ze svého života. „Téma mé diplomové prá-

ce z roku 1969 byl Památník na hoře Vítkov 

v Praze a jeho budoucí využití jako pietní mís-

to bojovníků za naši svobodu. Během studia 

jsem se dostal také k řadě důležitých doku-

mentů. Věděl jsem, že osm a půl metrový go-

belín, který na návrh Karla Svolinského tu 

měl viset a byl vyroben a zaplacen začátkem 

roku 1939, zmizel a nebyl zde za 62 let.nikdy 

zavěšen. Zjistil jsem postupně, že ještě v ro-

ce 1939 byl na světové výstavě v New Yorku. 

Vrátil se až po válce v roce 1947. Nebyl instalo-

ván a v roce 1953 byl předán UPRUM v Praze, 

kde skončil v depozitáři. Tam jsem jej odha-

lil a po řadě jednání byl tento gobelín „Prav-

da vítězí“ předán novému správci Památníku 

– Národnímu muzeu. Poprvé zde byl ve Slav-

nostním sále zavěšen 28. října 2003. Dnes po 

rekonstrukci zde visí a je skvostem pro celý 

prostor.“                                         M. Karásek 

Další výstava v Galerii 

Orlovna

Od 11. do 31. května probíhala v Galerii 

Orlovna v Kroměříži retrospektivní výsta-

va s názvem ATELIÉR GRAFICKÝ DESIGN, 

představující výtvarné práce studentů ateli-

éru Grafi cký design Fakulty multimediálních 

komunikací UTB ve Zlíně. Výstava se konala 

pod záštitou paní děkanky doc. MgA. Jany 

Janíkové, ArtD. 
-kam- 

Arcidiecézní muzeum 

Kroměříž představuje 

barokního umělce

Na život a dílo Josefa Ignáce Sadlera 

(1725-1767) - jednoho z předních olomouc-

kých barokních malířů – se zaměřila další z 

řady monografi ckých výstav Muzea umění 

Olomouc, seznamujících veřejnost s význam-

nými představiteli starého umění v morav-

ském prostředí. Expozice, kterou připravilo 

Arcidiecézní muzeum Kroměříž v galerii kro-

Foto: -kam-

měřížského zámku, představí až do 3. října 

zejména Sadlerova díla zastoupená v mu-

zeích a římskokatolických farnostech. Kro-

měřížský projekt je přitom součástí ústřed-

ní dramaturgické linie letošního výstavního 

plánu olomouckého muzea, která je zamě-

řená na komplexní zpracování fenoménu 

„olomouckého baroka“.                        -kam- 
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Vlastenecká omladina 

rozkmitala bránice diváků

Co se všechno může přihodit, když si čty-

ři vážené dámy bydlící v jednom penzionu 

podají inzerát, s jehož pomocí hledají muže 

svých snů? Samozřejmě, že muži se hlásí, ale 

ne vždy té správné adresátce. A tak malíř-

ce, hledající pro svůj obraz urostlý model an-

tického hrdiny Spartaka, se představí muž 

pozdně středního věku s pokročilým bříš-

kem, který není ochotný si cokoliv svlékat. 

Pokojská, žádající muže pro své potěšení, 

zápolí se starším krajně nesmělým pánem 

toužícím poznávat prstoklady na klávesni-

ci piana. A tak podobně se odvíjejí ostat-

ní osudy. 

Dialogy autor mistrně napsal a ochotníci 

z Vídně je bravurně přenesli na scénu Sokol-

ského domu. Uznání patří i režisérce před-

stavení Aleně Tobrmanové, na níž ležela 

úloha sladit jednotlivé dialogy a nástupy 

herců, aby dokonale vynikla nechtěná kala-

mita děje. Komedii Na správné adrese před-

stavili herci Vídeňské omladiny 24. dubna 

v Sokolském domě v Kroměříži. Obdiv si za-

slouží celý spolek, který dokáže nastudovat 

dvě premiéry za rok a to se nejedná o žádné 

drobné kousky, ale o díla, jež nabízejí velké 

světové scény.

M. Karásek

Pohádková Kroměříž 2010

Každoročně se v květnu setkávají školní 

divadelní soubory, dramatické kroužky a di-

vadélka z města i blízkého okolí v sále So-

kolského domu v Kroměříži. Malí i větší her-

ci mají možnost  zahrát si na opravdových 

„prknech“, s oponou i refl ektory ve velkém 

sále plném diváků. Díky této tradici se z ma-

lých školních divadélek vypracovávají sou-

bory úspěšné a tradiční, které nehrají jen 

krátké pohádky, ale  pustí se i do hodino-

vých představení. Jsme velmi rádi, že se na 

přehlídku hlásí takové množství souborů a 

že letos si zde zahráli i  mladí divadelníci až 

z Vídně.

Na letošní přehlídce od 10. do 14. května 

zhlédli diváci tyto pohádky: Jak princezna 

Máňa vysvobodila Honzu z pekla – Církevní 

ZŠ, Kroměříž; Sůl nad zlato – BVS Komensky 

Vídeň; Muzikál ze základní – ZŠ Zborovice; 

O žabce královně – ZŠ Zámoraví, Kroměříž; 

Opice Žofka – ZŠ Zachar, Kroměříž ; Sněho-

vá královna- loutkové divadlo při MŠ a ZŠ Li-

tenčice; Loupežnické koření – ZŠ Komenské-

ho nám., Kroměříž; Kouzlo vody – ZŠ a MŠ 

speciální, Kroměříž a Z pohádky do pohád-

ky – ZŠ Kostelec u Holešova. 

Foto: -kam-

Klasickou pohádku Sůl nad zlato představil 

kroměřížskému publiku Divadelní kroužek 

BVS Komenský z Vídně.            Foto: -kam-



KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ
ČERVEN 2010

27

Odměna pro účastníky byla také tradiční: 

pohádkový zvoneček, keramická plaketa ze 

školní dílny a pro herce zajímavé knížky. Na 

závěr přehlídky vybrala Sokolská župa Ha-

nácká spolu s porotou soubor, který vystoupí 

v české škole ve Vídni.    ZŠ Zachar Kroměříž

Knihovna Kroměřížska 

doporučuje 

z knižních novinek

Halima Bashir a Damien Lewis: Slzy 

pouště

Vypravěčkou spletitého příběhu, který 

prožila na vlastní kůži, je súdánská lékař-

ka.Už jako studentka medicíny a později i v 

lékařské profesi se ve své africké vlasti setká-

vala s nebývalými represemi proti černošské-

mu obyvatelstvu. Nakonec uprchla do Velké 

Británie. Zde nyní žije s manželem a se sy-

nem. Nadále otevřeně kritizuje projevy ná-

silí v Súdánu.

Monta Z. Briant: Základy znakové řeči 

pro miminka

Raná komunikace pro slyšící kojence a ba-

tolata. Tato kniha je nezbytností pro všech-

ny rodiče, prarodiče a kohokoliv dalšího, 

kdo tráví čas s dětmi, které dosud nemluví. 

Copak rodiče nebo ošetřovatelé nechtějí vě-

dět, co se jim snaží jejich dítě říct?

Aleš Cibulka: O češtině 3

Dostali jste se někdy do situace, kdy jste 

vůbec nevěděli, o čem je řeč, ačkoli se mlu-

vilo česky? Různá profesní prostředí vyža-

dují svou vlastní „češtinu“ a tato kniha Vám 

ji formou komiksů přeloží do srozumitelné 

podoby.

Přemysl Čech: Objektiv s úsměvem

Autor kultovního televizního pořadu 

vzpomíná s úsměvem na natáčení z celého 

světa. Cestopis trochu jinak…

Další knižní novinky a tituly najdete v naší 

knihovně nebo na www.knihkm.cz

Na lince 156 

 Velkou osobní odvahu prokázal dne 23. dub-

na mladý muž z Kroměříže. Okolo sedmé ho-

diny večer bylo přijato na operačním středisku 

městské policie telefonické oznámení, že na 

vrátnici psychiatrické léčebny zadrželi nezná-

mého muže, který se vloupal do bufetu v areá-

lu PL. Po příjezdu hlídky městské policie na mís-

to zde byl zjištěn neznámý muž, kterému bránil 

v útěku uvedený mladík. Ten uvedl, že muže, 

kterého drží, viděl, jak vylézá okýnkem z pro-

stor bufetu, proto ho zadržel. Tohoto muže si 

převzala městská policie a celá věc bude dále 

řešena jako trestný  čin. 

 Dne 25. dubna krátce po půlnoci hlídka 

městské policie při pochůzkové činnosti zamě-

řené na dodržování veřejného pořádku v oko-

lí Sladoven zaslechla hluk z prostoru dvora Arci-

biskupského gymnázia na ulici Pilařova. Hlídka 

se neprodleně vydala na místo. Zde spatřila dva 

neznámé mladíky, kteří manipulovali blíže neu-

rčitým velkým kovovým předmětem do té míry, 

že ho zlomili. Poté vysypali dva odpadkové koše 

nacházející se ve dvoře. Při vyzvání, aby své-

ho jednání zanechali, se pokusili před hlídkou 

utéct, byli ale strážníky zadrženi. Následně bylo 

zjištěno, že oba dva jsou pod vlivem alkoholu. 

Byli proto umístěni na protialkoholní záchytné 

stanici v Kroměříži a celá věc byla předána pří-

slušnému správnímu orgánu.

 Dne 1. května okolo třetí hodiny ráno zjisti-

la operátorka Městského monitorovacího sys-

tému, že v ulici Na Sladovnách se do zaparko-

vaného osobního vozidla snaží nastoupit více 

osob, z toho některé do zavazadlového prosto-

ru. Po nastoupení osob se vozidlo rozjelo smě-

rem k čerpací stanici Robin Oil. Zde bylo vozidlo 

zastaveno hlídkou městské policie, která na je-

jich protiprávní jednání byla upozorněna. Bylo 

zjištěno, že v kufru vozidla se skutečně nachá-

zejí dvě osoby. U muže, který toto vozidlo řídil, 

byla provedena dechová zkouška na přítom-

nost alkoholu a bylo zjištěno, že řidič je pod 

vlivem alkoholu. Na místo byla proto přivolá-

na hlídka PČR, která si celou věc převzala k dal-

šímu řešení.
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Oblastní kolo soutěže 

v recitaci -  Svátek poezie 

2010

Oblastní kolo Svátku poezie, které proběh-

lo v Domě kultury v Kroměříži dne 7. dubna, 

pořádal Dům kultury v Kroměříži společně s 

Radou amatérské umělecké činnosti. Soutě-

že se zúčastnili 102 žáci ze základních škol 

Kroměřížska a Holešovska a studenti nižších 

tříd gymnázia v Holešově, kteří se snažili za-

ujmout svým přednesem členy porot všech 

pěti kategorií. 

V 0. kategorii soutěžilo 11 žáků 1. tříd, po-

rotu mile překvapily vyrovnané výkony recitá-

torů- vítězové Tereza Generová a Nikola Zají-

cová ze ZŠ Zachar v Kroměříži.  

Úroveň žáků 2. a 3. tříd, kteří soutěžili v 1. 

kategorii, byla rozdílná. Mnohé děti měly 

vhodně zvolené texty, výbornou výslovnost a 

recitovaly s porozuměním a nadšením. 1.mís-

to získal Martin Košťál ze ZŠ Slovan, 2. Vikto-

rie Maděrová a 3. Marek Žák - oba ze ZŠ Za-

char. 

Ve 2. kategorii soutěžili 22 žáci 4. a 5. tříd 

a jejich úroveň odpovídala věku a výběru tex-

tu.Ve svých vystoupeních projevili nápadi-

tost,vystupovali kultivovaně. O 1.místo se po-

dělili Markéta Ovečková ze ZŠ Zachar a Vilém 

Mucha ze ZŠ Komenského, 2.místo Jiří Cíha,  

3. Jan Zvoníček – oba ze ZŠ Slovan, a rovněž 

3. místo získal Matyáš Sedláček ze ZŠ Zachar.                   

Ve 3. kategorii soutěžilo 25 žáků 6. a 7. tříd, 

kteří si vybírali texty zejména mezi současný-

mi autory, a  to i prozaiky. Soutěžící texty in-

terpretovali osobitě, se zaujetím,ale u někte-

rých se projevila horší výslovnost a intonace. 

Porota udělila 1. místo Martině Caletkové ze 

ZŠ v Kostelci u Holešova , 2. místo Marké-

tě Setínské ze ZŠ Oskol a 3.místo Dominiku 

Skřičkovi z Církevní ZŠ v Kroměříži. 

Ve 4. kategorii se soutěže zúčastnilo 20 

žáků 8. a 9. tříd.  Převažovala próza nad po-

ezií a úroveň byla slabší než v minulém roce. 

Potěšující bylo, že v této kategorii soutěžilo 5 

chlapců. Porota doporučuje soustavnější prá-

ci s talenty, při hodnocení měla nelehký úkol. 

1.místo získala Barbora Úlehlová z Církevní 

ZŠ KM, 2.místo Kateřina Vejrostová z Gym-

názia L.Jaroše v Holešově a 3.místo Radim Ši-

mík ze ZŠ Hulín. Porota udělila ještě diplom, 

a to Denise Simerské ze ZŠ v Hulíně. Je ško-

da, že se letos nezúčastnili soutěže studen-

ti Gymnázia v Kroměříži a Arcibiskupského 

gymnázia. Vítězové 1., 2., 3. a 4. kategorie 

budou náš region reprezentovat v krajském 

kole v Uherském Hradišti. Přejeme jim v této 

náročné soutěži hodně úspěchů. 

Svátek poezie byl skutečně svátkem jak 

pro soutěžící, tak i pro pedagogy, kteří děti 

na tuto náročnou soutěž obětavě připravo-

vali. Jim i členkám porot a pořadatelům sou-

těže patří velký dík za to, že každoročně pří-

chod jara vítáme verši v citlivém provedení 

dětí. Blahopřání patří nejen vítězům soutěže, 

ale všem soutěžícím, kteří se letošního Svátku 

poezie zúčastnili. 

Mgr. Marie Šerá, vedoucí soutěže

Májový koncert 

v kostele sv. Václava

V neděli 2. května se v Hulíně sešly na spo-

lečném koncertu Smíšený pěvecký sbor Sme-

tana Hulín a Smíšený pěvecký sbor Konzer-

vatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Oba 

pod vedením Lenky Poláškové. Část progra-

mu zpívaly sbory samostatně, část společ-

ně. Slyšeli jsme jak starou hudbu skladatelů 

Vivaldiho, Händla, Koželuha, tak i moderní 

Tučapského a A. L. Webera. Ze sólistů zau-

jali výborní Roman Hoza, Dana Zapletalová 

a Eva Kývalová. Na varhany hrál Janáčkovo 

Postludium František Macek. Překvapením 

bylo dirigování jedné skladby Miroslavem 

Uhlířem, absolventem Církevní konzervato-
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KALENDÁŘ

»JUBILEA » SVÁTKY «» UDÁLOSTI «

» VÝROČÍ «» VÝZNAMNÉ DNY«

ře v Olomouci a členem orchestru Hulíňané. 

Obecenstvo odcházelo z koncertu spokoje-

né a v příjemné pohodě.

Věra Hejhalová

Opice Žofka na Zacharu

V pondělí 3. května sehrál Divadelní sou-

bor KUK v Základní škole Zachar pohádku 

Miloše Macourka Opice Žofka v dramatiza-

ci Lukáše Palečka a Petry Gahurové. Insce-

nace měla vysokou úroveň, ostatně jak jsme 

u tohoto souboru zvyklí. Letos všechny děti 

hrály spontánně, s chutí a přitom dokázaly 

přesně udržet režijní koncepci. Všechny he-

recké výkony byly přesvědčivé a přirozené. 

Přesto je třeba vyzdvihnout výkon Veroniky 

Muchové v roli Žofky Orangutanové a Maty-

áše Sedláčka, který ztvárnil Bořivoje Pandu. 

Velmi dobrá byla také Paní ředitelka v podá-

ní Petry Řikovské, která si dokázala poradit 

s obtížnou postavou dospělé ženy. 

Hudba, kterou složila Michaela Akubžano-

vá, nebyla jen dokreslením dramatických si-

tuací, ale plnohodnotnou součástí pohádky. 

S texty písní Lukáše Palečka a Petry Gahu-

rové se herci plně ztotožnili. Režie Dagmar 

Navrátilové byla velmi dobře promyšlená. 

S citlivým přístupem k hercům se jí podařilo 

vytvořit ucelené představení, citově působi-

vé, dětmi prožité, které se dostalo nad běž-

nou ochotnickou úroveň.

Věra Hejhalová

5. června 1885

se narodil v Bílanech (nyní Kroměříž–Bílany) 

Alois Večerka, účastník 1. světové války – legi-

onář, spisovatel–básník. V bitvě u Sibině byl za-

jat a ocitl se v zajateckém táboře v rumunském 

Dabrovaci. Odtud odjel do Oděsy v Rusku, kde 

vstoupil do legií a putoval do Francie. Během 

cesty onemocněl, takže se léčil nejprve ve Fran-

cii a potom v Srbsku. Básnickou tvorbu publiko-

val v časopisech „Haná“, „Naše Haná“, „Selské 

listy“ a „Zvon“. Autor dějin rodné obce a pra-

cí o kroměřížské mincovně. Zemřel 1919 v Srb-

sku. 

9. června 1835

se narodil v Čáslavi na Kutnohorsku Antonín 

Konstantin Víták, pedagog, ekonom, úředník, 

vlastivědný pracovník, kronikář, publicista–re-

daktor. Byl vychovatelem u Viléma z Hanstei-

nu ve Věžkách na Kroměřížsku, učil na školách 

v různých místech (Frenštát pod Radhoštěm, 

Jevíčko, Kroměříž, Lipník nad Bečvou, Mikulov, 

Polička aj.), kam byl často překládán pro svo-

je názory.  Stal se významnou osobností české 

pedagogiky; vydával první pedagogický časo-

pis na Moravě „Pěstoun Moravský“, redigoval 

též časopis „Divadelní ochotník“. Ve vzpomín-

kách „Paměti starého učitele“ poměrně rozsáh-

le popisuje léta svého kroměřížského pobytu. 

Zemřel 6. března 1906 v Praze.  

10. června 1955 

zemřel v Brně Emanuel Ambros, pedagog, 

hudebník–skladatel, muzikolog, publicista– kri-

tik; syn pedagoga a sbormistra Ezechiela Amb-

rose. Učil zpěv a hudební výchovu na středních 

školách v Brně, Kyjově, Olomouci a Prostějově. 

Hudebně historické práce a hudební kritiky pu-

blikoval v časopisech  „Hudba a škola“, „Hu-

dební rozhledy“, „Moravský deník“, „Pozor“, 

„Slovo národa“. Z pozice jednatele Volného 

sdružení přátel moderní hudby v Olomouci  or-
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ganizoval návštěvy významných osobností. Na-

rozen 26. září 1885 v Kroměříži. 

10. června 1965

zemřel v Uherském Hradišti František Ná-

bělek, přírodovědec–botanik, pedagog, pu-

blicista; syn pedagoga a astronoma Františ-

ka Nábělka. Absolvoval vídeňskou univerzitu, 

proslul jako významný botanik, který vycho-

val první generaci slovenských botaniků. Za-

býval se studiem květeny Malé Asie, Blízké-

ho Východu a Balkánu, odkud přivezl kolem 

pěti tisíc herbářových dokladů a přes dva ti-

síce fotografi í. Zasloužil se o vybudování Bo-

tanické zahrady v Bratislavě a přednášel na 

tamní univerzitě. V důchodovém věku ještě 

pracoval v Arboretu Mlyňany a mj. zpracoval 

seznam jeho rostlin. Narozen 3. května 1884 

v Kroměříži.  

11. června 1910

se narodil Dalibor Kvíz, lékař–gynekolog, 

dramatik–autor rozhlasových her. Působil 

v Kroměříži. Zemřel 5. února 2000. 

15. června 1930 

se narodil v Chlumci nad Cidlinou Karel Rich-

ter, lingvista, historik, publicista, spisovatel, 

překladatel. Autor či spoluautor knih „…a v zá-

dech měli smrt“  (vypráví mj. o výsadku u Dří-

nova a o osudech dalších účastníků odboje ve 

2. světové válce na Kroměřížsku a Přerovsku), 

„Armádní generál Ludvík Svoboda…“, „Cesta 

domů vedla ohněm“. 

16. června 1800 

se narodil ve Vlkoši na Přerovsku František 

Mirovít Lorenc, pedagog, hudebník-varha-

ník, skladatel, veřejný činitel–národní buditel. 

Učil na jednotřídní české škole v Kroměříži, při-

tom uplatňoval – v německém prostředí města 

– svoje vlastenecko buditelské cítění. Organizo-

val činnost Matice moravské, během Kroměříž-

ského říšského sněmu provázel regionem Karla 

Havlíčka Borovského, Josefa Kajetána Tyla aj. 

Zemřel 2. května 1863 v Kroměříži. 

17. června 1980

zemřela v Praze Irena Svobodová, manžel-

ka prezidenta republiky Ludvíka Svobody; mat-

ka Mirka Svobody a Zoe Klusákové. Podporova-

la budování SOS vesniček a zasloužila se o jejich 

rozvoj. V pamětech „O tom co bylo“ seznamuje 

dcera Zoe s prostředím rodiny a zachycuje osu-

dy jednotlivých členů během války včetně jejich 

kroměřížského pobytu a širšího příbuzenstva. 

Narozena 10. ledna 1901 ve Cvrčovicích.   

19. června 1990 

zemřel v Kroměříži Alois Štefánik, sklář a 

řezbář. Pracoval ve sklárně v Karolinině huti 

na Vsetínsku, zároveň se věnoval práci se dře-

vem. Vyřezával nástěnné hodiny s kukačkou, 

tvořil fi gurky a portréty. V prostorách Obec-

ního úřadu v Karolince je veřejnosti přístupná 

jeho kompozice sklářské dílny. Narozen 8. dub-

na 1910 v obci Gápel na Slovensku.        

22. června 1980

zemřela v Kroměříži Marie Glabazňová, pe-

dagožka, spisovatelka–básnířka, prozaička. 

Učila nejen v rodném městě, ale také v Břecla-

vi, Hodoníně, Kateřinkách na Opavsku, Ostra-

vě, Praze aj. Autorka knih „Bloudění na jihu“, 

„Dvě městečka“, „Růže z tmy“, „Šedá kolébka“ 

a dalších. Narozena 19. října 1896 v Kroměříži.  

24. června 1940

zemřel v Kroměříži Čeněk Pechtor, publicis-

ta–redaktor a vydavatel. V Kroměříži založil a 

provozoval tiskárnu, redigoval a vydával časo-

pis „Praktický hospodář“. Z prací Jindřicha Spá-

čila vydal titul „Literatura nejskromnější“ vě-

novaný pětistému výročí vynálezu knihtisku. 

Narozen 9. února 1872 v Počenicích.  

28. června 1895

se narodil ve Velké Bíteši na Žďársku Franti-

šek Koza, lékař–balneolog, fyzioterapeut, pub-

licista. Zemřel 8. prosince 1950 v Kroměříži.  

29. června 1980

zemřel v Kroměříži Oldřich Zezula, pedagog, 

výtvarník–malíř. Na pražské Akademii výtvar-

ných umění byl žákem mj. Oldřicha Blažíčka. Vý-

tvarnou výchovu učil na kroměřížských školách, 

byl členem Sdružení výtvarných umělců morav-

ských. Tvůrce krajin, květinových zátiší a portré-

tů. Narozen 24. května 1907 v Ratajích. 

(ala) 
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Panteři z Kroměříže 

doháněli nejlepší

Černý panter je nebojácný, silný, inteligent-

ní. Jako svého maskota ho mají i kluci z druž-

stva nejmladších  minižáků  (1999 a mladší) z 

basketbalové akademie Slávia Kroměříž. Nej-

mladší kroměřížští basketbalisté měli na kon-

ci své první hrací sezóny dvě skvělé vrcholné 

akce. Nejdříve o víkendu 18. dubna odehrá-

li turnaj ve Vídni „ Sportem proti drogám“, 

kde doslova převálcovali všechny své soupeře 

a vybojovali svůj první pohár.  Výkonům druž-

stva přihlížel jejich maskot černý panter, kte-

rý si vždy  po vítězném utkání  užíval rados-

ti s hráči.

Panteři si také odpovědným výkonem zajis-

tili prvenství v oblastním přeboru Zlínského a 

Olomouckého kraje a vybojovali si tak  postup 

do Národního fi nále minibasketbalu  v Ostra-

vě ve dnech 30. dubna – 2. května, kde se se-

šlo 12 nejlepších týmů z celé České republiky, 

vítězů jednotlivých krajů. Zde šlo hlavně o zís-

kávání basketbalových  zkušeností, které mo-

hou být zúročeny v dalších sezónách.

Pro kroměřížské kluky už sama účast  na 

mistrovství byla obrovským úspěchem. Jaké 

však bylo překvapení, když už v prvním utká-

ní  Slávia  převálcovala slavnou Spartu Praha 

70:41. Sršni z Písku byli nad naše síly (59:91), 

stejně jako Snakes  Ostrava 32:59. Lokomoti-

vu Plzeň jsme ale porazili (59:29) a v utkání o 

5.-6. místo jsme se znovu utkali se Sršni z Pís-

ku. Tentokrát bylo utkání mnohem vyrovna-

nější, ale přesto naši prohráli 60:78. Zvítězi-

la větší hráčská zkušenost.  Získat 6. místo 

v České republice  je pro naše kluky  obrov-

ským úspěchem a opravdovým navázáním 

na slavné tradice kroměřížské košíkové. Před-

váděná hra měla chvílemi i prvky, které dří-

ve chyběly, jako dobrá přihrávka, myšlenka a 

důsledná obrana. Nechyběla také bojovnost 

a chuť hrát. Kroměřížští  devíti až jedenácti-

letí  Panteři si  dokázali v Ostravě nejen svou 

hrou, ale i svým vystupováním získat podpo-

ru všech dalších družstev a také dobře repre-

zentovali město Kroměříž.

Celkové skóre našeho družstva: 280:298. 

Trestné hody: 100: 54. Fauly: 68:67. Nejlepší 

střelci: Víťa  Kořínek 68 bodů, Filip Sigmund 

59, Jakub Talafant 49. Do hry se zapojili i nej-

mladší kluci ročníku 2001, kteří prokázali kus 

odvahy a statečnosti. Když vydrží v nasaze-

ném tréninkové úsilí, jistě je čekají další spor-

tovní úspěchy.

Konečné pořadí Národního fi nále nejmlad-

ších minižáků  v Ostravě: 1. Baskeťáci Josefov, 

2. Kondoři Liberec, 3. Snakes Ostrava, 4. Jiskra 

Havlíčkův Brod, 5. Sršni Písek, 6. Panteři Kro-

měříž, 7. NH Ostrava, 8. Lokomotiva Plzeň, 9. 

Slovan Jindřichův Hradec, 10. Sokol Vyšehrad, 

11. Sparta Praha, 12. JBC Brno.

Panterům i jejich trenérům Martinu Pížo-

vi  a Ladislavu Kusalovi  blahopřejeme!

Mgr. Jitka  Dvořáková

Den kroměřížského 

basketbalu

Oddíl basketbalu TJ SLAVIA Kroměříž 

připravuje na sobotu 26. června pátý roč-

ník akce DEN kroměřížského BASKETBALU 

2010. Letošní ročník nebude jen přehlídkou 

šikovnosti a dovednosti kroměřížských děv-

čat a chlapců, ale i  příležitostí podívat se na 

to, co dokáží  jejich vrstevníci z kolébky bas-

ketbalu za oceánem. 
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Zlatým hřebem letošního ročníku „DkB 

2010“ bude start amerického basketbalo-

vého týmu NIKE MICHIGAN ALL STARS, kte-

rý je složen z nejlepších hráčů kategorie U18 

státu Michigan a při svém desetidenním tur-

né po českých městech Praha (USK FUTURE 

STARS Praha), Zlín (PROTON Zlín U20),  Jih-

lava (BC Vysočina), Brno (Česká republika 

U18) a Písek (SRŠNI Písek) zamíří i do naše-

ho města, aby zde sehrál závěrečné utkání 

s juniorským týmem SLAVIA Kroměříž U20.

Uvedená utkání se uskuteční v rámci nové-

ho projektu, který se týká mezinárodní spo-

lupráce a zároveň konfrontace s americkým 

mládežnickým basketbalem. Pro závěr letoš-

ní sezóny  se brněnskému BASKETBALU po-

dařilo zajistit ve spolupráci s Detroit Count-

ry Day School  a fi rmou NIKE  příjezd výše 

zmíněného amerického týmu do České re-

publiky. 

Hostit tento tým v Kroměříži je pro náš od-

díl výzvou a zároveň velkou poctou. Zajímá 

vás proč i v Kroměříži? Odpověď není složi-

tá. Adam Zavadil, odchovanec kroměřížské-

ho basketbalu, který je nejen členem univer-

zitního týmu  Detroit Country Day School 

(1. tým státu Michigan a 20. tým USA), ale 

i reprezentace ČR U18, vyslovil přání před-

stavit se kroměřížským fanouškům na palu-

bovce, na níž se seznamoval s prvními pís-

menky basketbalové abecedy. Organizátoři 

jeho přání akceptovali. A tak se můžeme 

společně těšit na sobotu 26. června 2010, 

kdy dojde ke srovnání českého mládežnické-

ho basketbalu s basketbalem zámořským. 

Podrobnější informace o přípravě celého 

projektu najdete na webových stránkách: 

www.basketbrno.com nebo www.basket-

-slavia.snt.cz

Program 5. ročníku akce „DkB 2010“:

14.00 h - Slavnostní zahájení

14.15 h - Ukázky z činnosti dětských a mlá-

dežnických družstev TJ SLAVIA Kroměříž

16.00 h Ukázkový trénink amerického tý- 

mu přístupný veřejnosti

18.00 h Utkání SLAVIA Kroměříž U20 - 

NIKE MICHIGAN ALL STARS (USA)

Ing. Karel Fleischmann, 

předseda oddílu TJ SLAVIA Kroměříž

SLAVIA MBA Kroměříž 

po 31 letech opět mistrem 

ČR 2010 v minibasketu 

starších minižáků

V sezóně 2009/2010 měl oddíl basketbalu 

TJ SLAVIA Kroměříž celkem jedenáct družstev, 

a to devět dětských a mládežnických družstev, 

která jsou součástí Minibasketbalové a Basket-

balové Akademie (MBA) oddílu, a dvě  druž-

stva dospělých mužů. Do mistrovských soutě-

ží byla zapojena obě družstva mužů („A“ tým 

startoval ve  2. lize, „B“ tým v oblastním pře-

boru II. třídy Jihomoravského kraje) a sedm 

dětských resp. mládežnických družstev. Tři  

z nich reprezentovaly město v celostátní žá-

kovské lize nebo dorosteneckých ligách a 

další družstva  v sedmi oblastních soutěžích 

Jihomoravského, Olomouckého a Severomo-

ravského kraje. Zbývající dvě minibasketbalo-

vá družstva se na svou budoucí sportovní ka-

riéru zatím připravují. V následujících řádcích 

si představíme jednotlivá družstva a jejich vý-

sledky v sezóně 2009/2010:  

A.  Dětská a mládežnická družstva MBA

1)  Přípravka minižáků „B“ – „Lvíčata“ (žáci 

1. a 2. ročníku ZŠ nar. v roce 2002 a 2001) - tre-

nér: Ing. Karel Fleischmann (trenérská licen-

ce „B“) - hráči: Vojtěch Toul (r. 2004), Richard  

Křižan, Michal Malošík, Michal Pražák, Ště-

pán Kocián, Zdeněk Šebestík, Tomáš Posolda, 

Adam Gregůrek, Ivo Řezníček, Jakub Otruba, 

Adam Přívara, David  Bartek (r. 2002), Mirko 

Vích, Petr Pechanec, Jakub Konečný, Jakub 

Hložek, Robin Tichák, Robin Krkoška, Matyáš 
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Ištvánek, Jiří Sigmund, Vojtěch Plachý, Stani-

slav Hanák (r. 2001).  

2)  Přípravka minižáků „A“ – „Delfíni“ (žáci 

2. a 3. ročníku ZŠ nar. v roce 2001 a 2000) - 

trenéři: Radoslav Daniel („B“) a David Šamko 

(„C“) - hráči: Květoslav Nábělek (r. 2002), Ivo 

Havlíček, Kristián Michálek, Petr Dřímal, Filip 

Kounický, Patrik Augustin,  Martin Škrabala, 

Jakub Koukal, Adam Uherka, Matěj Michalčík, 

Martin Slováček, Vilém Kovář (r. 2000), David 

Doležel, Lukáš Vavruša, Tomáš Kučera, Šimon 

Kranz (r. 2001).

3)  Nejmladší minižáci - „Panteři“  (žáci 3. a  

4. ročníku ZŠ nar. v roce 2000 a 1999) - trenéři: 

Mgr. Martin Píža („B“) a Ladislav Kusala („B“) 

- hráči: Michal Hasala, Adam Skácel (r. 2001), 

Tomáš Vašíček a Filip Zavadil,  Antonio Del 

Latte, Petr Křůmal (r. 2000), Tomáš Kalivoda, 

Vít Kořínek, David Loučka, Filip Skála, Jakub 

Talafant  a Jiří Poisel (1999) - soutěž: oblast-

ní přebor střední Moravy - umístění: Přeborník 

střední  Moravy 2010, 6. místo v Národním fi -

nále  ČR 2010.

4)  Mladší minižáci „B“ - „Jestřábi“  (žáci 4. a 

5. ročníku ZŠ nar. v roce 1999 a 1998) - trenéři: 

Vladimír Dvořák („C“), Barbora Ladická - hráči: 

Daniel Suchánek, Matěj Ženčák, Vojtěch Trdlica, 

Martin Miklík, Václav Filgas, Prokop Švábík (r. 

1999), Zdeněk Raška, Stanislav Tesařík, Ondřej 

Michalec, Martin Staněk, Tomáš Vodák, Patrik 

Kostiha,  Albert Legát,  Marek Matyáš, Jakub 

Rakušan, Milan Ladický, Jakub Sirota (r. 1998) - 

soutěž:  oblastní přebor jižní Moravy-  umístění: 

3. místo v oblastním přeboru jižní Moravy 2010.

5)  Starší minižáci – „Vlčata“  (žáci 5. a 6. roč-

níku ZŠ nar. v roce 1998 a 1997) - trenér: Jaro-

slav Sigmund („C“), Miroslava Sigmundová - 

hráči: Filip Sigmund (r. 1999),  Kryštof Glemba, 

Lukáš Maurer, Radim Voňka, Jiří Škrob, Pavel 

Bartošík, Jan Šindler, Martin Pobořil, Jan Pau-

lus (r. 1998),  Jiří Ludvík, Miroslav Blata,  Lubor 

Šimůnek, Tomáš Kubík, Josef Daněk, Jan Pivo-

da, Jan Farkaš, Aleš Majchrák, Mikoláš Sedlář 

(r. 1997) - soutěž: mladší minižáci „A“ (r. 1999 

a 1998) – oblastní přebor střední Moravy + 

NF ČR v Klatovech (14. – 16. 5. 2010) - umístě-

ní: ml. minižáci „A“ - Přeborník střední Mora-

vy 2010 + 3. místo v NF ČR 2010 - soutěž: star-

ší minižáci (r. 1997) – oblastní přebor střední 

Moravy + předkolo MČR +  Mistrovství ČR 

2010 v Roudnici n. Labem (21. – 23. 5. 2010) 

- umístění: starší minižáci - Přeborník střední 

Moravy 2010 + 1. místo v MČR 2010 tj. mis-

tr ČR 2010 + ocenění družstva: nejúspěšnější 

mládežnický kolektiv města Kroměříže  v ro-

ce 2009 - ocenění trenéra: nejúspěšnější tre-

nér mládeže města Kroměříže v roce 2009.

6)  Starší minižačky - „Hvězdičky“  (žačky 5. 

– 6. ročníku ZŠ nar. v roce 2001, 2000, 1999, 

1998, 1997 a 1996) - trenéři: Ondřej Němec 

(„C“), Petr Kratochvíl a Petr Stoklasa - hráčky: 

Tereza Pelikánová (2001), Laura Zelená, Sa-

rah Švagerová (r. 2000), Miroslava Jurmano-

vá, Karolína Szcotková (r. 1999), Radka Kalíko-

vá, Pavla Přikrylová, Lucie Nohavová (1998), 

Anna Němečková, Dorota Opravilová, Hana 

Kratochvílová, Pavlína Lhotáková, Klára Šulko-

vá, Pavlína Jurmanová (r. 1997), Pavlína Čep-

cová (r. 1996) - soutěž: oblastní přebor střed-

ní a severní Moravy + Pohár střední a severní 

Moravy + oblastní přebor jižní Moravy + Festi-

val ČR 2010 v Litoměřicích - umístění: 2. místo 

v oblastním přeboru střední a severní Moravy 

2010, 1. místo v Poháru střední a severní Mo-

ravy 2010, 4. místo v oblastním přeboru jižní 

Moravy 2010, 8. místo ve fi nále Festivalu ČR 

2010 ze 16 účastníků.

7)  Žáci U14 – „Orlíci“  (žáci 7.  ročníku ZŠ 

nar. v roce 1996, 1997) - trenéři: Ing. František 

Ebergényi („B“) a Ing. Martin Posolda („C“) - 

hráči: Martin Nábělek (1998), Jan Hlobil, Dani-

el Posolda, Robin Petrák, Jakub Skácel (1997), 

Radek Bartoš, Dominik Švagera, Jakub Uher-

ka, Michal Zapletal, Jan Butula, Matěj  Otýp-

ka, Jan Vybíral, Jiří Matulík,  Jakub Ženčák, To-

máš Koukal (r. 1996) - soutěž:  Liga žáků U 14 

skupina B - umístění:  10. místo v lize žáků U14 

z 12 účastníků. 

8)  Kadeti U16 - „Tygříci“ +  „kamzíci“  (žáci 

8. a 9. ročníku ZŠ nar. v roce 1995 a 1994) - tre-

néři: Mgr. Marek Šikula („A“), Mgr. Karel Hůl-

ka („C“) a Ing. Frant. Ebergényi („B“) - hráči: 
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Jaroslav Přikryl, Marcel Mráz, David Kalousek, 

Vojtěch Šibor, Jiří Pavlů, Matěj Morong,  Martin 

Procházka, Michal Kaliňák, David Osina, Mar-

tin Vrána, Vít Navrátil, Michal Pražák (1995), 

Jan Moravčík, Jakub Jordán, Michal Mrázek, 

Jakub Podaný, Ondřej Švec, Jan Helis, Vojtěch 

Zavadil, Radim Pavelek (1994), „Sršeň“ Petr Ka-

liňák (r. 1993) - soutěž: družstvo „A“ - Liga ka-

detů U16, základní skupina B + skupina B2 o 

5.–8. místo - umístění: 6. místo v základní skupi-

ně  + 1. místo ve skupině B2, tj. celkové 5. mís-

to v moravské skupině ligy - soutěž: družstvo 

„B“  – oblastní přebor střední a severní Moravy 

- umístění: 4. místo z 10 účastníků. 

9)  Mladší dorostenky (žákyně 6. a 7. + 8. a 

9. ročníku ZŠ  nar. v roce 1996 - 1993) - trené-

ři: Radoslav Daniel („B“), Pavel Koukal („C“) 

a P. Tesařík - hráčky: Alexandra Legátová (r. 

1997), Alena Symerská, Barbora Pelikánová 

(r. 1996), Barbora Petrová, Iva Rumpová, Jana 

Mutlová, Kamila Kosatíková (1995), Gabriela 

Kubíková, Kateřina Jeřábková, Erika Koukalo-

vá, Monika Vychopňová,  Alžběta Kučerová, 

Kristýna Kováčová, Elena Lukašíková (r. 1994), 

Tereza Michalcová,  Markéta Večerková, Lucie 

Jeřábková, Kateřina Bílková, Tereza Nováko-

vá a Veronika Zálešáková – hostování ze SKB 

Zlín (r. 1993) - soutěž: družstvo „A“ - doros-

tenecká liga mladších dorostenek, skupina B 

- umístění: 3. místo ve skupině B ligy MD z 12 

účastníků - ocenění družstva:  nejúspěšnější 

mládežnický kolektiv okresu Kroměříže  v ro-

ce 2009 - soutěž: družstvo „B“ – oblastní pře-

bor střední a severní Moravy - umístění: Pře-

borník střední Moravy 2010.

B. Družstva dospělých mužů

1)  Družstvo mužů „A“  (dospělí nar.  v roce 

1989 a starší) - trenér: Jiří Král („B“) - hráči: Do-

minik Ničajevský, Lukáš Pivoda (r. 1992), Ra-

dim Stančík, Tomáš Sedlařík, Jakub Tobiáš (r. 

1990), Ondřej Soušek (r. 1989), Radek Jordán, 

Jiří Novák (r.1988), Jakub Hůlka, Pavel Langs-

tein, Jiří Král ml., Michal Poledňák (r. 1987), Jiří 

Ambrož (r. 1986), Jindřich Vacek (r. 1990), Jan 

Zlámal (r. 1991) – hostování z BK Prostějov - 

soutěž:  2. liga mužů, skupina B - umístění:  4. 

místo v základní skupině  +  4. ve skupině o 1. 

– 4. místo (play off) - charakteristika: čtyři od-

chovanci oddílu studují na vysokých školách 

v Brně či Ostravě a to nepříznivě ovlivňuje je-

jich účast na trénincích; tým byl doplněn něko-

lika mladými hráči z BK Prostějov.

2)  Družstvo mužů „B“  (dospělí nar.  v roce 

1989 a starší) - trenéři: Jaromír Petr („C“) a Zbyněk 

Zavadil („B“) - hráči: Jakub Petrák (r. 1992), Ond-

řej Večerka (r. 1987), Oldřich Zapletal,  Lubomír 

Polášek (r. 1986),  Tomáš Jüptner, Petr Málek (r. 

1980),  Martin Palička, Martin Toul (r. 1978),  Petr 

Stoklas (r. 1976), Martin Novák (r. 1975), Vojtěch 

Toul (r. 1974), Rostislav Kahaja (r. 1972), Zbyněk 

Zavadil (r. 1970) a čtyři hráči pendlující z „áčka“ Jiří 

Ambrož, Jiří Král ml., Jakub Hůlka a Radim Stan-

čík - charakteristika: tým tvoří zkušení hráči, kteří 

nezištně předávají své zkušenosti mladším spolu-

hráčům; tým bude v sezóně 2010/11 doplněn Da-

videm Hrdinou (1990),Tomášem Kadlecem, Milo-

šem Bisahou (1991), Jiřím Vavrušou a Františkem 

Gremlicou (r. 1992) -  umístění:  2. místo v oblast-

ním přeboru II. třídy  jižní Moravy. 

Ing. Karel Fleischmann

předseda oddílu basketbalu TJ SLAVIA Kroměříž
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