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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Kroměříž slavnostně otevřela netradiční prožitkovou 
Expozici Karla Kryla na Starém pivovaru

Vážení čtenáři,
podzim se hlásí, letos do-
barvený i komunálními 
volbami a několika dalšími 
akcemi, na které vás 
tímto chci pozvat. Kro-
měříž má novou expozici 
věnovanou Karlu Krylovi. 
Není o faktech a pane-
lech plných textu. Je to 
o písních a básničkách, o 
pocitech a zážitcích, pro-
tože expozice je jakou-
si scénickou výpravou do 
hlubin tvůrčí duše našeho 
rodáka, písničkáře Karla 
Kryla. Neváhejte vstoupit 
do prostoru plného emocí.
Ryze praktická je výstava 
další, dotýká se prostoru, 
v němž žijeme, a přináší 
návrhy odborníků v rám-
ci urbanisticko-dopravní 
studie Kroměříže. Záleži-
tost fundovaná, nabitá 
nápady pro zlepšení do-
pravní situace ve městě, 
promyšlená do detai-
lu tak, aby byla realizo-
vatelná. Ve foyer radnice 
na Velkém náměstí ji od 
8. října můžete zhlédnout 
i okomentovat. A důležitá 
je také pozvánka ke ko-
munálním volbám. Vždyť 
právě v nich rozhodujte 
o věcech příštích, dáváte 
důvěru lidem, kteří jsou 
pro vás zárukou, že rozu-
mí našemu městu a ví, jak 
pokračovat dál.

Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

Podzimní pozvání 
třikrát jinak...

Po několikaletých přípravách 
vzdává Kroměříž hold svému vý-
znamnému rodákovi Karlu Krylo-
vi. Jeho osobnost se stala inspira-
cí pro novou zážitkovou expozici, 
která zdůrazňuje osobité a neza-
měnitelné Krylovo dílo plné emo-
cí. A taková je i jeho expozice v 
Kroměříži. Návštěvníci v ní nena-
jdou vitríny s muzejními artefakty 
ani Krylovy osobní předměty. Na-
opak, expozice je přímo vtáhne 
do Krylových myšlenek a jejím 
hlavním smyslem je vyvolávat 
pocity, prožitky a emoce. Poprvé 
se dveře Expozice Karla Kryla ote-
vřely v pátek 12. září. Expozice se 
nachází v přízemních prostorách 
Starého pivovaru v Prusinovské-
ho ulici. Suterén opravila radnice 
díky dotaci z Regionálního ope-
račního programu Střední Mora-
va za celkovou cenu 6,8 milionu 
korun, expoziční část v hodnotě 

2,4 milionu korun vybudovala ze 
svého rozpočtu. „Kroměříž touto 
expozicí splácí svému rodákovi 
Karlu Krylovi dluh a současně ho 
tímto vítá zpět domů, do míst, 
kde začal svou životní pouť. V 
duchu jeho originální osobnosti, 
inspirováni jeho tvorbou naplně-
nou obrazností a citem nabízíme 
všem návštěvníkům jedinečnou 
příležitost objevit tvůrčí svět Karla 
Kryla. Věřím, že budou překvape-
ni a zasaženi silou expresivního 
přiblížení jeho poetiky i upřímné 
lidské snahy vyjádřit atmosféru 
své doby prostřednictvím písní a 
básní,“ uvedla starostka Daniela 
Hebnarová. Autorem grafického 
ztvárnění expozice je scénograf 
Ing. akad. arch. Jan Konečný, CSc., 
podle něhož je smyslem expozice 
představit Karla Kryla nikoliv jako 
umělecko-politický fenomén, 
ale jako významnou komplexní 

osobnost naší kultury. „Koncept 
je založen na scénické podpoře 
emocionálního působení Krylova 
díla bez důrazu na časovou osu 
a faktografii jeho života. Výstava 
tedy není knihou, v níž je nutné 
listovat, ale sjednocující meta-
forickou scénou jeho děl.“ 
Slavnostního otevření expozi-
ce se zúčastnili jak představitelé 
města a autor architektonického 
zpracování, tak i hudebníci, kteří 
na večerním koncertu v sále Sta-
rého pivovaru připomněli tvorbu 
Karla Kryla i všeobecně hudbu 60. 
a 70. let. Vystoupili tu Oskar Petr, 
hudební seskupení Truet, které 
tvoří někteří hudebníci skupi-
ny Petr Kalandra Memory Band,            
a kroměřížská kapela Jamtour. 
Expozice je otevřena denně 
kromě pondělí od 9 do 17 ho-
din s polední přestávkou mezi 
12. a 13. hodinou.                      (pz)

Foto: J. Soporský

www.expozicekryl.cz
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Více než čtyři desítky let pojí Kro-
měříž a Nitru přátelství. Představi-
telé jednoho z pěti partnerských 
měst mají zájem na utužování a 
dalším rozvíjení přátelských vztahů 
a rádi v Nitře uvítají návštěvníky z 
Kroměříže. Nejrůznější instituce 
a zařízení v Nitře a jejím bezpro-
středním okolí se rozhodli přilákat 
Kroměřížany do svého města a 
ukázat jim jeho zajímavosti, krásy 
i pamětihodnosti. A to dokonce za 
zvýhodněné ceny. Ve vytipovaných 
zařízeních a při využívání někte-
rých služeb stačí předložit občan-
ský průkaz nebo pas a prokázat tak 
své bydliště v Kroměříži.
Největším lákadlem je možnost ko-
mentované prohlídky města Nitry, 
kterou mohou turisté z Kroměříže 
absolvovat s 30% slevou. Do areálu 
Nitranského hradu se Kroměřížané 
dostanou dokonce zcela zdarma. 
Jen polovinu vstupného zaplatí u 
pokladen Ponitranského muzea, 
Botanické zahrady při Slovenské 
zemědělské univerzitě, Univerzit-
ního vivária, nitranské synagogy 
a Arboreta Mlyňany. Slevy mohou 
obyvatelé Kroměříže získat i v ně-
kterých hotelích, restauracích nebo 
třeba na termálním koupališti Poĺ-
ný Kesov a v čokoládovně BON Pra-
line. Více informací získají zájemci 
v Informačním centru v Kroměříži.                          
                                                             (šak)
           

Pozvání do Nitry: za 
poznáním i za zážitky. 

A výhodně!

Soutěž nejtvrdších 
hasičů komplikoval déšť

Třetí zářijový týden proběhl v 
Kroměříži (i mnoha dalších evrop-
ských městech) v duchu kampaně 
podporující změnu myšlení oby-
vatel související s dopravou a ces-
továním. Cílem Evropského týdne 
mobility, který se letos konal od 
16. do 22. září, je snaha přimět oby-
vatele ke změně návyků spojených 
s dopravou nebo alespoň k zamyš-
lení nad alternativními způsoby 
cestování zvláště v souvislosti s 
osobní automobilovou dopravou. 
Dětem patřila středa 17. září, kdy se 
na dopravním hřišti konal Den bez 
aut s Českým červeným křížem. 
V rámci akce určené především 
školským zařízením si děti připo-
mněly základy první pomoci i pra-
vidla silničního provozu, která jsou 

potřebná pro bezpečný pohyb v 
rámci městského i mimoměstské-
ho provozu. Zástupcům zcela jiné 
věkové kategorie – obyvatelům 
domovů pro seniory – byla urče-
na čtvrteční projížďka elektrickým 
vláčkem Podzámeckou zahradou 
s komentářem. Většiny pořáda-
ných akcí se však mohl zúčastnit 
kdokoliv bez rozdílu věku. A tak si 
mohli zájemci protáhnout těla při 
Běhu naděje pořádaném T. J. Sokol 
Kroměříž na Hanáckém náměstí 
nebo při nedělní vycházce zakon-
čené exkurzí v 1. selském pivovár-
ku. Nejhojněji navštívenou a letos 
skutečně povedenou akcí byla so-
botní cyklojízda, kterou svou účastí 
ozdobili jezdci sváteční, pravidelní 
i cyklisté na „strojích“ a v kostý-

mech evokujících první polovinu 
minulého století. Bezmála stovka 
nadšenců na bicyklech otestovala 
průjezdnost nedávno dobudova-
né cyklostezky Kroměříž – Kvasice. 
Program týdne mobility zahájila i 
zakončila přednáška v Knihovně 
Kroměřížska. První byla věnována 
kroměřížské MHD, druhá pak ces-
tování za hranice Česka a přede-
vším horolezectví.                    (šak)

Program týdne mobility zaujal děti i dospělé

Podmínky, v nichž zasahují v reálu, 
si hasiči rozhodně nemohou vybí-
rat a obvykle jsou velmi nepříznivé. 
Stejně tomu bylo i při letošním již 
14. ročníku soutěže v disciplínách 
TFA – Kroměříž 2014 O putovní 
pohár ředitelky HZS Zlínského kra-
je. Na Velkém náměstí v Kroměříži 
totiž profesionální i dobrovolní 
hasiči bojovali nejen s překážkami, 
ale také s vytrvalým deštěm. V sou-
těži družstev byl nejlepší tým HZS 
Pardubického kraje, jednotlivým 
kategoriím jednotlivců dominovali 
Radek Kladiva z Ústeckého kraje, 
Roman Viej z Moravskoslezského 
kraje a Pavel Havlena z kraje Vyso-
čina.                                                     (šak) 

Dožínky byly příležitostí 
k přátelským setkáním

Foto: J. Soporský
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Přednášky a diskuze se za-
jímavými lidmi lákaly do 
kina Nadsklepí 

V sobotu 20. září se v kině Nadskle-
pí již podruhé konala akce TEDx. 
Jde o programovou platformu, 
která má za cíl šíření zajímavých 
myšlenek a která chce kombinací 
živých přednášek a videoprezen-
tací podnítit diskuzi na různá za-
jímavá témata a podpořit navazo-
vání vztahů. 

„Jsme parta nadšenců, která měla 
pocit, že tady ve městě něco chy-
bí. Kroměříž je velmi kulturní měs-
to, ale něco takového tady ještě 
nebylo,“ popsala vznik TEDxKro-
měříž hlavní organizátorka Mo-
nika Stachoňová. Letošní ročník 
měl o dva řečníky více než loňský 
a nechyběla ani spousta dopro-
vodných programů. Návštěvníci 
mohli ochutnat veganskou ku-
chyni, vyrobit si papírovou peně-
ženku, nebo si přečíst zajímavou 

knihu. První z přednášejících byla 
ústavní soudkyně Kateřina Šimáč-
ková, která se zabývala otázkou, 

zda lze skrze práva dosáhnout 
spravedlnosti. Během dne se divá-
kům představila i operní pěvkyně 
Andrea Kalivodová, výsadkář Ivo 
Zelinka, psycholog Martin Loučka 
a další. „Já teď nechci slibovat, že 
budeme TEDx dělat i v následují-
cích letech, ale nás to velmi baví 
a naplňuje. Děkujeme za velký 
zájem a samozřejmě budeme rádi 
za dobrovolníky, kteří by se k nám 
chtěli připojit,“ zakončila Monika 
Stachoňová.                                  (ver)

Letošní Dožínky Zlínského kraje 
byly oslavou úspěšně zakonče-
né sklizně, ale také možností k 
seznámení se s kulturou, umě-
ním a třeba i názory a zkuše-
nostmi obyvatel partnerských a 
spřátelených měst a k navázání 
pracovních i osobních přátelství.
Představitelé radnice tak v zá-
věru měsíce srpna v Kroměříži 
přivítali delegace z rumunské-
ho Ramnicu Valcea, polského 
města Piekary Slaskie a Slováky 
z Nitry a také z Ružomberka, s 
nímž Kroměříž váže přátelství 
v rámci projektu přeshraniční 

spolupráce. Kromě dožínkového 
programu, který sestával ze slav-
nostního průvodu, programu na 
Velkém náměstí a vystoupení na 
dalších dvou pódiích na nádvoří 
zámku a ve dvoře Starého pivo-
varu, byly pro členy jednotlivých 
delegací připraveny prohlídky 
Arcibiskupského zámku, ochut-
návka vín a exkurze v Arcibis-
kupských sklepích či přátelské 
posezení v prostorách radnice. 
Hosté ze Slovenska se podíleli 
na programu dožínek vystoupe-
ním folklorních souborů, přivezli 
s sebou zajímavou výstavu krojů 

a příjemným 
z p e s t ř e n í m 
dožínkového 
p r o g r a m u 
byly ukázky 
zručnosti a 
umění sloven-
ských    řeme-
slníků.      (šak)

Foto: A. Vrtal

Foto: J. Soporský

Foto: K. Vernerová

Foto: wikipedia.org
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Do seznamu čestných obča-
nů Kroměříže přibylo koncem 
srpna další jméno. Toto nej-
vyšší ocenění udělili zastupi-
telé paní Sylviane Brazillier z 
francouzského partnerského 
města Chateaudun jako poctu 
za dlouholetý a neutuchající 
zájem o Kroměříž. 
Dvaadevadesátiletá vitální žena 
je velkou obdivovatelkou naše-
ho města a celý svůj aktivní život 
věnovala rozvoji vzájemných přá-
telských vztahů. A to jak v časech 
normalizace, tak v pozdějších 
porevolučních letech. Partnerství 
s Chateaudunem Kroměříž navá-
zala v roce 1968, kdy se tehdejší 
starosta Paul Goschery obrátil na 
československé velvyslanectví v 
Paříži s prosbou o zprostředková-
ní kontaktu s některým z českých 
měst. Volba padla na Kroměříž. 
Paní Sylviane Brazillier tehdy stála 
v čele chateaudunské hospodář-

ské komory a na rozvoji přátelství 
měst má značné zásluhy. Od roku 
1982 působila jako předsedky-
ně společnosti „Přátelé družby 
- Amis du jumelage“. Osobně se 
zapojila do občanského života a 
nabídla možnosti konkrétní po-
moci. Pomáhala pořádat prázd-
ninové výměny dětí na letních tá-
borech na pobřeží Atlantiku a na 
Dolní Bečvě. Dochází k výměnám 
sportovců, zemědělců, pracovní-
ků technických služeb, ve Francii 
koncertují Moravští madrigalisté, 
folklorní soubory, dechová hud-
ba Zdounečanka, vystavují zde 
kroměřížští výtvarníci. V Kroměří-
ži naopak hostuje symfonický or-
chestr Harmonia a mandolínový 
soubor Estudiantia. V roce 1989 
kroměřížští občané společně s 
Chateaudunskými oslavují 200. 
výročí Velké francouzské revolu-
ce. V roce 1990 vznikla v Kroměří-
ži Česko-francouzská společnost 

v čele s MUDr. Jiřím Pavlíkem a 
Chateaudun velkoryse nabídl 
možnost týdenních profesních 
stáží. A tak se za zkušenostmi z 
prostředí zaběhnuté tržní eko-
nomiky s pevným legislativním 
rámcem mohli vydat i naši sta-
vaři, architekti, strojaři i začí-
nající podnikatelé. Paní Brazil-
lier se osobně účastnila velkého 
semináře začínajících podnika-
telů v Kroměříži, kde předávala 
své podnikatelské zkušenosti, a 
pomáhala i při zakládání kromě-
řížské hospodářské komory. 
Dnes žije v rezidenci pro senio-
ry v Chateaudunu a svůj životní 
příběh sepsala do knihy pamětí, 
která je k dispozici v Knihovně 
Kroměřížska. Zásluhy Sylviane 
Brazillier o udržení kontaktů s 
Kroměříží v časech dobrých i 
zlých vedly k tomu, že se zastu-
pitelé rozhodli udělit jí nejvyšší 
uznání našeho města.              (pz)

Novou čestnou občankou Kroměříže 
je Francouzka Sylviane Brazillier

Nechvalně proslulá křižovatka u 
Bezměrova se v současné době 
mění na kruhový objezd. Stavba 
rondelu o průměru 35 metrů si 
vyžádala úplnou uzavírku silnice 
III/36724, která by měla trvat do 
31. října letošního roku. Inkrimino-
vaný úsek lze objet přes Zlobice a 
Kroměříž, autobusy mohou využívat 
účelovou komunikaci mezi obcemi 
Bezměrov a Zlobice. Momentálně 
budovaný „kruháč“ by měl přede-
jít vážným dopravním nehodám, k 
nimž docházelo na křižovatce silnic 
Kroměříž – Brno a dálničního přiva-
děče ve směru od Kojetína. Na kři-
žovatce se stalo od roku 2008, kdy 
tu byla změněna přednost v jízdě a 
v souvislosti s ní dopravní značení, 
více než pět desítek dopravních ne-
hod, některé velmi vážné.             (šak)

Uzavírka silnice za 
Bezměrovem 

Říjen je měsícem 
voleb do obecních 

zastupitelstev

Výstaviště Floria patřilo ve čtvr-
tek 18. září seniorům. Město 
Kroměříž tu pro starší obyvatele 
města připravilo celodenní prog-
ram s názvem Senioři se loučí 
s létem. Nešlo však o loučení 
smutné. Naopak. Akce se těšila 
přízni počasí i obrovskému záj-
mu návštěvníků a na své si při-
šli ti, kteří zavítali na výstaviště 
za zábavou, i ti, které přilákala 
série přednášek. Jejich cílem 
bylo upozornit a připravit seni-
ory na krizové situace, poučit je 
o některých rizicích, předvést a 
nabídnout jim možnost účelně 
stráveného volného času i služ-
by některých sociálních zařízení 
ve městě. Úvod programu patřil 

vystoupení maličkých Hanáků z 
mateřské školy v Mánesově uli-
ci a tanečníků z kroměřížského 
dětského domova. Závěr dne si 
pak senioři z Kroměříže a okol-
ních obcí užili ve víru tance a 
zábavy za zvuků dechové hud-
by. Pro 250 účastníků – kapacita 

byla bohužel omezená – bylo 
kromě zábavy, poučení a zajíma-
vých informaci připraveno ob-
čerstvení včetně oběda. Zájemci 
si mohli nechat změřit tlak, hla-
dinu cukru v krvi a další důležité 
parametry svědčící o zdravotním 
stavu a fyzické kondici.         (šak)

Radnice v městech a obcích v rám-
ci celé České republiky se připravují 
na změny. V mnoha starostenských 
kancelářích i zastupitelstvech za-
sednou po říjnových komunálních 
volbách noví představitelé politic-
kých stran i nejrůznějších uskupení.

Podzimní volby do obecních za-
stupitelstev se konají v pátek 
10. a v sobotu 11. října 2014. 
Volební místnosti – těch je v Kro-
měříži a jejích místních částech 
k dispozici šestadvacet – budou 
otevřeny v pátek od 14 do 22 
hodin, v sobotu pak od 8 do 14 
hodin. V rámci letošních voleb 
nejsou vydávány volební průka-
zy, voliči musí svůj hlas odevzdat 
pouze v místě svého trvalého 
bydliště a ve „své“ volební míst-
nosti.

V Kroměříži vstupuje do boje o 
sedmadvacet zastupitelských pos-
tů 322 kandidátů sdružených ve 
dvanácti subjektech. Hned 25 ze 
současných 27 zastupitelů se znovu 
uchází o svůj mandát.                   (šak)
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Senioři se na Florii loučili s létem

Foto: J. Soporský

Závěr prázdnin patřil 
vojenským hudbám
Říznými tóny vojenských hudeb 
ožilo o posledním srpnovém 
víkendu centrum Kroměříže. 
Mezinárodní festival dechových 
hudeb letos přivítal pět souborů, 
které předvedly, že repertoár vo-
jenských kapel se neskládá jen z 
pochodů, ale zahrnuje i vážnou 
hudbu a muzikanti zabrousí ob-
čas a rádi i do oblasti pop-music.
Zahraniční vojenské hudby z Ně-

mecka, Itálie a Slovinska doplnily 
dva soubory z Česka – Ústřední 
hudba Armády České republi-
ky a Vojenská hudba Olomouc. 
Odpolední přehlídku umu všech 
zúčastněných hudebníků přímo 
na Velkém náměstí završil večerní 
monsterkoncert, který se těšil stej-
ně jako celovíkendový program 
velkému zájmu ze strany diváků a 
posluchačů. Pro ty bylo na náměs-
tí připraveno kromě programu i 
občerstvení a tedy možnost pří-
jemně stráveného víkendu. (šak) Foto: J. Soporský

Aktuální informace o dění ve měste
Kroměříži najdete na webech:
www.mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu
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„Vejděte se srdcem 
otevřeným, abyste

objevili cestu
do hlubin Krylovy 

tvůrčí duše...”
Starostka Daniela Hebnarová 
se s námi podělila o názory a 
pocity spojené s nově otevře-
nou Expozicí Karla Kryla 
umístěnou ve zrekonstruova-
ném přízemí Starého pivovaru.

V pátek 12. září proběhlo slav-
nostní otevření Expozice Karla 
Kryla. S čím máte tento den 
spojený?
Pro mě osobně je to den zúročení 
několika měsíců práce. Autor ex-
pozice, pan architekt Jan Konečný, 
do tohoto projektu vložil nejen 
svůj scénografický um, ale i srdce 
a niterný vztah k tvorbě Karla Kry-
la. A já jsem právě v den otevření, 
kdy už bylo vše v plném lesku, po-
chopila, jakou měla tato expozice 
štěstí, že se jí věnovali lidé, kteří 
osobnost a tvorbu Karla Kryla zna-
jí, mají ji rádi a tímto moderním 
způsobem ji chtějí předávat dál.
 
Vy sama jste nadšenou propa-
gátorkou Karla Kryla. Proč?
To je vazba ještě z dětství či do-
spívání. Tajně jsem poslouchala 
jeho písničky z pásků a hledala 
onu pravdu, která se nesměla říkat 
nahlas. A o něco později jsem ob-
jevila jeho ranou tvorbu – poezii, 
neobyčejnou milostnou poezii. 
Ta neskutečně zajímavá hra se 
slovíčky, žonglování s vytříbenou 
češtinou a básnická lehkost mě 
okouzlily. Možná i taková láska na 
první čtení.

Kdy a jak se zrodil plán na vy-
budování Expozice Karla Kryla 
v Kroměříži?
Stále zastávám názor, že mezi vy-
hlašovanými projektovými tituly 
z peněz EU je dobré smysluplně 
hledat i ty, které umožní zreali-
zovat věci na podporu kultury 
a cestovního ruchu. A nám se to 
podařilo, z městského rozpočtu 
jsme platili jen třetinu nákladů, 
větší část byla z evropských 
peněz. Již v průběhu roku 2013 
se rozběhly všechny fáze přípra-
vy projektu - pro stavební úpra-
vy, pro koncepci expozice atd. 
O tom, že se Karel Kryl do Kro-
měříže vrátí, jsem však přemýšle-
la dlouho. Jsem ráda, že v roce 
jeho kulatého výročí narození i 
úmrtí se podařilo vše zrealizovat. 
Splácíme tak určitý dluh našemu 
rodákovi a současně získáváme, 
protože jméno Karla Kryla stále 
rezonuje v povědomí lidí a má 
potenciál přilákat návštěvníky do 
Kroměříže. 
Má expozice šanci stát se vy-
hledávanou turistickou atrakcí?
Jsem přesvědčená, že svým 
pojetím nezklame žádného 
návštěvníka. Město Kroměříž 
se tímto vlastně poprvé pokou-
ší přinést něco svého do stálé 
nabídky pro kulturní a turistic-
kou oblast. Zámek a zahrady 
jsou dědictvím našich předků, 
stejně jako další architektonické 
skvosty. Měli jsme šanci vytvořit 
něco nového, současného, co 
do Kroměříže organicky zapadá. 
Děkuji všem, kteří se této výzvy 
nezalekli a otevřeli tak cestu i k 
dalším počinům. Expozici Karla 
Kryla považuji za inspiraci i důkaz, 
že takto lze podpořit cestovní 
ruch. Příští turistická sezóna bude 

tedy bohatší o nový cíl. Je nutné 
ho zpropagovat, jak se říká pro-
dat. Navíc už nyní startují aktivity 
a nabídky směřované na školy. 
Expozice Karla Kryla má skvělou 
šanci stát se jakousi ilustrací tvor-
by hudební, básnické i atmosféry 
doby před rokem 1989.
 
Jak by zněla osobní pozván-
ka Daniely Hebnarové do Ex-
pozice Karla Kryla v Kroměříži?
Milí návštěvníci, vstupujete do 
prostoru, který se pokouší roze-
hrát různé struny vašich emocí. Je 
stejně členitý a překvapivý jako 
tvorba Karla Kryla. Je podobně 
komplikovaný jako doba, v níž žil 
a tvořil. Čeká vás zážitek pro oči 
i uši, moderní technika propo-
jí vizuální prvky s hudebními, 
rozehraje scénu, spustí déšť, rozz-
rcadlí váš obraz v díle Karla Kryla, 
zbarví prostor do nálady konk-
rétních písní. Vejděte prosím se 
srdcem otevřeným, objevujte a 
nechejte působit vše kolem vás. 
Možná si odnesete víc, než jste 
čekali. 
Co popřát nové expozici na je-
jím startu?
Asi právě ty diváky s otevřeným 
srdcem. Důležité také je, aby ex-
pozice dokázala dát o sobě vědět, 
přilákat lidi, oslovit školy a po-
stupně si získat své pevné místo 
v nabídce pro návštěvníky města. 
Věřím, že tým zabezpečující její 
chod naváže na souznění, s nímž 
byla celá expozice promýšlena a 
tvořena. Teprve s odstupem času 
se ukáže, jak se podařilo uvést 
Karla Kryla domů, do jeho rod-
ného města. Dovolím si vyjádřit 
přesvědčení, že jsme našli způsob, 
který by sám Karel Kryl přijal a 
ztotožnil se s ním.                       (mač)

Rušení nočního klidu 
a alkoholové excesy 

- časté příčiny zásahů 
městské policie

Udržovat klid a pořádek nejen v 
ulicích Kroměříže je úkolem pro 
městskou policii. Ta nejčastěji řeší 
domácí rozmíšky, rušení nočního 
klidu, zasahuje proti vandalům, 
opilcům, při drobných krádežích a 
podobně. V případě závažnějších 
provinění jsou záležitosti předává-
ny Policii ČR. Tak tomu bylo i v pří-
padě, který se zpočátku jevil jako 
rušení nočního klidu. Na dvojici 
žen ve věku 21 a 37 let a třiadva-
cetiletého mladíka zavolala kvůli 
hluku městské strážníky obyvatel-
ka domu blízko Hypernovy. Trojice 
se bavila v podchodu u marketu a 
podle všeho kreslila křídou nápisy 
na zdi i podlahu podchodu. Svou 
vinu sice popírali, prozradily je však 
ruce špinavé od kříd. Povedenou 
partu předali strážníci policejní 
hlídce, která případ šetří jako po-
škození cizí věci.

Za nejrůznějšími přečiny stojí velmi 
často alkohol. Na záchytce skončil 
jednačtyřicetiletý muž, jehož kon-
flikt s partnerkou skončil rozbitím 
okna. Žena přivolala na místo stráž-
níky a popsala jim celou vzniklou 
situaci. Příslušníci městské policie 
agresora vyhledali a vzhledem k 
jeho chování a skutečnosti, že mu 
bylo naměřeno 2,34 promile alko-
holu v dechu, jej převezli k vystříz-
livění na protialkoholní stanici. Tam 
putovala před časem i žena, která 
vinou alkoholového opojení ležela 
bezvládně v Denkově ulici. Nebyla 
schopná chodit ani komunikovat. 
Není divu, strážníci jí naměřili 4,57 
promile alkoholu.

Také výjezdy k řešení drobných krá-
deží v nejrůznějších obchodech pa-
tří ke každodenní činnosti městské 
policie. Bohužel někdy s sebou krá-
dež zboží nese i závažnější provině-
ní. Nedávno osmadvacetiletý muž 
v drogerii odcizil zboží a při útěku 
z prodejny navíc udeřil do obličeje 
prodavačku, která mu v tom chtěla 
zabránit. Strážníci jej zadrželi, když 
se vrátil do prodejny pro ztracenou 
peněženku, a předali Policii ČR.

Z DENÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Zajímavé informace najdete také na 
oficiálních profilech města Kroměříže:

Recyklací starých 
spotřebičů Kroměříž 

přispěla k ochraně 
životního prostředí 

Občané Kroměříže již několik let 
zodpovědně třídí elektroodpad. 
Informace vycházející ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL pří-
mo vyčíslují, kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky recyklaci ušetři-
li životnímu prostředí a o kolik 
jsme snížili produkci skleníkových 

plynů nebo nebezpečného odpa-
du. Kroměříž získala certifikát 
vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o významu 
sběru drobných spotřebičů. Výsle-
dek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezaned-
batelný pozitivní dopad na život-
ní prostředí. Zpětný odběr a re-
cyklace např. stovky mobilních 
telefonů uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje moderní úsporná led-
nice za více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku 
dojde ke snížení spotřeby ropy, na 
kterou osobní automobil ujede
téměř 100 kilometrů, nebo doj-
de k úspoře 392 litrů pitné vody. 
Z certifikátu Environmentálního 

vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané Kroměříže 
v loňském roce vytřídili 1 921 
televizí, 784 monitorů a 13 721 
kg drobných spotřebičů. Tím 
uspořili 743 MWh elektřiny, 
31 580 litrů ropy, 3 389 m3 vody a 
33 tun primárních surovin. Navíc 
snížili emise skleníkových plynů 
o 171 tun CO2 a produkci nebez-
pečných odpadů o 665 tun. Když 
si uvědomíme, že například osob-
ní automobil vyprodukuje za 
rok provozu 2 tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná domác-
nost průměrně ročně spotřebuje 
2,2 MWh elektrické energie, jsou 
to impozantní čísla. Všichni, kteří 
zodpovědně třídí a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí, 
zaslouží obrovský dík.          (Asekol)
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Kroměřížské zahrady patří k 
chloubám města i celé České 
republiky. Není proto divu, že 
výsledky rekonstrukce Květné za-
hrady, která stála nemalé finanční 
prostředky a obrovské úsilí a která 
měla obraz zahrady přiblížit k 
původnímu vzhledu libosadu, za-
jímala velké množství lidí. Ti přijeli 
o prvním zářijovém víkendu do 
Kroměříže i z nejvzdálenějších 

koutů Česka. Rekonstruovaná 
„Květná“ se slavnostně otevřela v 
sobotu 6. září hodinu po poledni. 
Mezi oficiálními hosty, kteří slav-
nostně přestřihli pásku ve Velkém 
skleníku zahrady byl premiér 
Bohuslav Sobotka, ministr kul-
tury Daniel Herman, starostka 
Kroměříže Daniela Hebnarová 
a Naďa Goryczková, ředitelka 
Národního památkového ústavu. 

Součástí třídenního programu 
kompletního zpřístupnění Květné 
zahrady byla páteční konference 
určená pro odborníky a také fes-
tival barokní kultury Hortus Magi-
cus, který návštěvníkům nabídl 
hudební i dramatická díla ve velmi 
specifické podobě, na niž běžný 
divák není zvyklý. „Během víken-
du zahradu navštívilo víc než 2500 
návštěvníků. Díky projektu, finan-

covanému z evropských fondů, 
měli možnost obdivovat Králičí 
kopec, Ptáčnici, Holandskou a 
Pomerančovou zahradu, ale také 
Pstruží rybníky a nový pěstební 
skleník,“ upřesnila informace o 
návštěvnickém zájmu i novinkách 
v zahradě Dagmar Šnajdarová z 
Národního památkového ústavu.
                                                              (šak)

Květná zahrada „v novém“ přilákala návštěvníky

Pracovníci kroměřížského stano-
viště Záchranné služby Zlínského 
kraje v Havlíčkově ulici předvedli 
zájemcům prostředí, v němž pra-
cují i odpočívají. Kromě budovy 
„záchranky“ otevřeli veřejnosti 
garáže i záchranářské automobily, 
aby co nejvíce všem přiblížili svoji 
profesi. Pro malé návštěvníky, kte-
ří byli z možnosti návštěvy jindy 
nepřístupného objektu nadšeni, 
byly připraveny hry, soutěže a sa-
mozřejmě zajímavé ceny. Ti nejod-
vážnější mohli na chvilku ulehnout 
na záchranářská nosítka a dokonce 
se nechat naložit do sanitky, jejíž 
houkání se rozléhalo široko daleko. 

Málokdo si však – kromě podob-
ných zábavných a poučných příle-
žitostí – přeje být hlavním aktérem 
záchranářského zásahu, tedy tím 
zachraňovaným.
O práci zaměstnanců záchranky a 
místo jejího výkonu projevily zájem 
hlavně děti ze školek, škol a dru-
žin, ale zajímavý čas na stanovišti 
záchranné služby strávili ve středu 
17. září i dospělí.                               (šak) 

Každoročně je jedno zářijové od-
poledne na Velkém náměstí věno-
váno dětem. Zábavný program pro 
malé Kroměřížany i návštěvníky 
města ze širokého okolí připravuje 
již tradičně Týdeník Kroměřížska a 
letos se konal 21. září. Akce Kromě-
říž patří dětem si klade za cíl poba-
vit i poučit a třeba i poradit, jak mo-
hou děti, ale i dospělí smysluplně 
strávit volný čas.
Svou nabídku tu 
prezentují nejrůz-
nější kroužky, spor-
tovní i kulturní zaří-
zení. Děti si mohly 
vyzkoušet judistické 
tatami, zakopat s 
kroměřížskými fot-
balovými nadějemi, 
zvážit možnost vě-
novat se tanečnímu 
sportu, nechat se 

přeskočit jezdcem na speciálním 
jízdním kole a třeba i zjistit, kde a 
jak je možné si v Kroměříži jen tak 
protáhnout tělo. K tomu všemu 
byly k dispozici pro pořádné „za-
řádění“ obří nafukovací skluzavky, 
skákací hrad a především soutě-
žení o atraktivní ceny. Na ploše 
náměstí došlo k zadržení nebez-
pečného pachatele – o to se posta-

rali strážníci měst-
ské policie – a také 
hasiči předvedli část 
své práce, když před 
zraky diváků během 
pár vteřin rozstříhali 
osobní automobil. 
Je jen škoda, že pro-
gram již tak kvůli 
počasí konaný v 
náhradním termínu 
předčasně zakončil 
déšť.                      (šak)

Zábava pro malé zaujala i velké

Foto: Š. Kučerová
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Nemocniční onkologická 
ambulance poskytuje 
kvalitnější péči

Zlepšení časové dostupnosti, 
fungující objednávkový systém 
a zejména návaznost a propo-
jenost s dalšími obory přinesl 
příchod nových lékařek na on-
kologické oddělení Kroměřížské 
nemocnice a.s.. Nový tým tak 
od září tvoří vedle empatických 
a zkušených zdravotních sester 
MUDr. Kristýna Divišová, která 

praxi získala zejména ve Fa-
kultní nemocnici U svaté Anny 
v Brně, a MUDr. Barbora Doleč-
ková, zkušená lékařka působící 
v Masarykově onkologickém 
ústavu v Brně na Žlutém kopci.
Současný stav zajišťuje pacien-
tům vysoce odbornou komplex-
ní onkologickou péči s návaz-
ností na komplexní onkologická 
centra. Velkým přínosem jsou u 
obou lékařek také jejich praktic-
ké zkušenosti z vyšších onkolo-
gických pracovišť, která se zabý-

vají biologickou léčbou.
Onkologická ambulance nabízí 
možnost objednat se telefonic-
ky k ambulantnímu vyšetření. 
Tím dochází ke zlepšení časové 
dostupnosti vyšetření, což je pa-
cienty velmi kladně hodnoceno. 
Pacienti se mohou telefonicky 
objednávat denně od 7 do 15 
hodin na telefonním čísle 573 
322 372. V čase od 8 do 14 
hodin budou od října moci zá-
jemci využít také telefonické 
konzultace.                                    (kli)

„Záchranka“ se otevřela na celý 
den veřejnosti

Foto: J. Soporský

Foto: Š. Kučerová
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Poslední letošní výstavy v Orlovně
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Více než tisícovka příznivců hip- 
hopové muziky nejrůznějších 
věkových kategorií zaplnila v 
polovině září Velké náměstí v 
Kroměříži. Díky zájmu fanoušků, 
kteří svou přízeň zmíněnému 
hudebnímu žánru projevili hla-
sováním na internetu, do města 
zavítal unikátní projekt Red Bull 
Tour Bus 2014. 
Hudební a světelnou show na 
pódiu vytvořeném na střeše spe-
ciálního historického autobusu 
– a tím i zdálky a pro všechny 
návštěvníky akce dobře viditel-
nou – zahájil DJ Friky. Po něm 
se na rozzářenou stage postavili 
hudebníci skupiny Prago Union, 
jimž bohužel chyběl zpěvák, kte-

rý uvízl na cestě do Kroměříže, a 
tak jednotlivé kusy svého playlis-
tu odehráli v instrumentální po-
době. Závěr hudební produkce 
patřil pražské kapele PSH, která 
zábavu dokázala vygradovat a 
nadšené publikum skvěle poba-
vila a roztančila.
Přátelskou festivalovou atmosféru 
podpořily stánky s občerstvením 
jak jinak než od Red Bullu. Velké 
náměstí tak po dožínkové lidové 
hudbě a přehlídce vojenských 
dechovek ožilo hudebním náře-
zem a nadšenými fanoušky a po-
sluchači zcela jiného žánru. Uká-
zalo se, že i historické centrum 
města může poskytnout prostor 
pro moderní muziku.                (šak)

Energií nabitý Red Bull Tour Bus 
zavítal do Kroměříže

Divadlo na Vinohradech 
pobavilo kroměřížské 
publikum
Podzimní divadelní předplat-
né v Domě kultury zahájila hra 
s názvem „Herci jsou unaveni“, 
kterou kroměřížskému publi-
ku představilo v úterý 9. září 
Divadlo na Vinohradech. Divá-
ky v sále pobavili svým umem 
vynikající herci, jakými jsou 
Svatopluk Skopal, Václav Vydra, 
Martin Zahálka a další. Autorem 
hry je francouzský dramatik Eric 
Assouse a režie se ujal Jan Novák 
známý hlavně díky historickým 

dokumentům. Představení se 
odehrává na francouzském ven-
kovském sídle, kde známá he-
rečka slaví získání hlavní role ve 
filmu. Pozve své kolegy z branže 
a na programu jsou obvyklá té-
mata: vztahy, peníze, scénáře… 
V uvolněné atmosféře večera 
padají zábrany a také masky. 
Divák je tak vtažen do dění na 
večírku majícím zpočátku ty-
pický francouzský šarm, ovšem 
později velmi překvapivý konec. 
Skvělý slovní i situační humor 
a především charaktery postav 
dodaly celé komedii náboj.                  
Návštěvníci představení se tedy 

nejen pobavili, ale také se mohli 
zamyslet nad mezilidskými vzta-
hy a přetvářkou.
V rámci podzimního divadel-
ního předplatného se můžete 
těšit ještě na čtyři inscenace: 

9. 10. ZLATÁ ŠEDESÁTÁ, 6. 11. 
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, 
TATÍNKU, 17. 12. ŽÍTKOVSKÉ 
BOHYNĚ a bonusové před-
stavení 3. 11. COMMEDIA 
DELL´ARTE.                                 (ver)

Letošní sezónu v Galerii Orlovna 
zakončila dvojice souběžně kona-
ných výstav. 
Jednou z nich vzdali nejrůznější 
výtvarníci hold Bohumilu Hraba-
lovi, druhou se uměnímilovným 
Kroměřížanům představil Michal 
Jemelka. Výstavy spojuje nejen 
místo konání – Pocta Hrabalovi se 
odehrávala v prostorách Orlovny a 
Jemelkovu výstavu s názvem Šedá 
by byla barva srdce, kdybych něja-
ké měl… hostila Vodárna – ale také 
to, že se konaly při příležitosti vý-
znamných jubileí obou zmíněných 
pánů. 
Bohumil Hrabal by se letos v břez-
nu dožil 100 let. Právě originální a 
svébytná osobnost jednoho z nej-
významnější českých spisovatelů 
20. století vedla pražskou Galerii La 

Femme v rámci cyklu tzv. Domá-
cích úloh k navázání spolupráce 
s nejrůznějšími českými a sloven-
skými umělci, kteří vytvořili díla v 
hrabalovském duchu. 
Čtyřicáté narozeniny malíře a grafi-
ka Michala Jemelky se staly podně-
tem k uspořádání druhé z výstav. 
Ve Vodárně byla k vidění díla inspi-
rovaná především mužskými těly, 
a to v nejrůznějších barvách, ale 
především v šedé, která by mohla 
být barvou Jemelkova srdce…
                                                               (šak)

V úterý 9. září 2014 obletěla svět 
smutná zpráva, že v anglickém 
Frimley odešel na věčnost pro-
slulý hudební skladatel dr. Antonín 
Tučapský (86). Navzdory tomu, že 
nebyl rodilým Kroměřížanem – 
narodil se 27. 3. 1928 v Opatovicích 

u Vyškova – měl k našemu městu 
neobyčejně vřelý vztah. Profe-
sionální dráhu začínal ve zdejším 
učitelském ústavu, později byl pro-
fesorem konzervatoře a nakonec 
v Hanáckých Athénách působil 
na škole pedagogické. Hudební 
vědu, dirigování a skladbu studo-
val v Brně, byl zpěvákem a později 
dirigentem Pěveckého sdružení 
moravských učitelů, habilitoval na 
ostravské pedagogické fakultě. 
Husákova „normalizace“ jej ovšem 
nemilosrdně zlikvidovala, skončil 
režimem ponižován a šikanován 
jako dělník u pozemních staveb. 
V roce 1975 mu bylo povoleno se 
vystěhovat do Anglie. Hned téhož 
roku byl v Londýně jmenován 
profesorem světoznámé akade-

mie Trinity College of Music. Jako 
první Čech se stal členem britské 
Královské společnosti hudebníků; 
ocitl se také ve Společnosti pro 
vědu a umění ve Washingtonu a v 
dalších prestižních institucích. Řada 
skladeb, jimiž si vydobyl světového 
uznání, získala přirozeně zlaté 
vavříny ve významných mezinárod-
ních soutěžích. Zde už kompozice 
zcela převládla nad dirigováním. 
S vlastí nikdy nepřerušil kontakt a 
po listopadu 1989 se mnohokrát 
vracel. Roku 2008 získal Antonín 
Tučapský cenu OSA jako nej-
úspěšnější skladatel vážné hudby; 
o dva roky později převzal za ce-
loživotní dílo od kroměřížského Klu-
bu UNESCO prestižní Cenu biskupa 
Karla z Lichtenštejna-Castelkornu;  

o rok později jej na Velehradě deko-
rovali Řádem Cyrila a Metoděje a v 
roce 2012  mu ministr zahraničních 
věcí kníže Karel Schwarzenberg 
předal Gratias Agit za šíření do-
brého jména ČR ve světě. 
Před lety se vyjádřil: „Bez hudby 
si svůj život nedovedu představit. 
V nejtěžších životních chvílích mi 
pomáhala překlenout deprese, 
potíže, různé problémy. ...Morava 
a Slezsko jsou zdrojem krásných 
písní. Ale ty existují jen tehdy, když 
se zpívají  –  nejsou-li jen vytištěny 
a zastrčeny někde v knihovně či v 
archivu. Lidé by měli více zpívat; 
všechno, nejen lidové písně, folklor, 
ale i všechno další. Zpěv je oprav- 
du povzbuzením pro každého,“ 
zdůraznil umělec.                       Jiří Mrva

Antonín Tučapský: „Zpěv je povzbuzením pro každého“

Foto: M. Šišková

Foto: A. Vrtal



CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

Kroměřížští lékaři 
a lékárníci

Začíná podzim… Listí na stro-
mech hraje všemi barvami, dny 
se krátí, ubývá sluníčka, přibývá 
naopak deštivých přeháněk, mlhy 
a plískanic a my již nemáme ta-
kovou sílu a energii jako v létě. 
Přichází chladné dny spojené s 
dešti a různými onemocněními 
horních cest dýchacích. 
Jak řešili nemoci naši předkové? 
Vyhledávali pomoc ve špitálech, 
nemocnicích, nebo oslovovali 
„babky kořenářky“ či přímo jed-
notlivé lékaře. Již v roce 1692 
vydal biskup Karel z Liechten-
steina-Castelkornu listinu pro 
kroměřížskou městskou radu, na 
jejímž základě byla zřízena na-
dace pro městského lékaře, který  
„by byl duchovním i světským 
na pomoc v nemocech.“ Město 
Kroměříž se tak jako jedna z mála 
obcí v českých zemích mohlo již v 

17. století „chlubit“ vlastním 
lékařem. Zemský zdravotní zákon, 
podle kterého musely obce sta-
novit  a platit nejméně jednoho 
obecního lékaře, byl na Moravě 
uzákoněn až od roku 1884. 
Vedle lékařů se o nemocné stara-
li také  lazebníci (bradýři). Cech 
lazebníků byl pro všechna města 
olomouckého biskupství  zřízen 
biskupem Leopoldem Vilémem 
v roce 1662.  Lazebník byl nájem-
cem a provozovatelem, později 
i majitelem městských lázní a 
zároveň tak trochu lékařem a ran-
hojičem. Stříhal vlasy, vyřezával 
kuří oka, přikládal baňky, pouštěl 
žilou,  vařil bylinné odvary, hojil a 
léčil rány apod. V Kroměříži bývaly 
městské lázně ve Ztracené ulici.
Na konci 19. století působilo v 
Kroměříži několik lékařů, jejichž 
neúplný výčet se podařilo sestavit 
na základě účtů dochovaných ve 
Státním okresním archivu v Kro-
měříži. V Jánské ulici léčil MUDr. 
Metoděj Stojan, který „udílel 
radu ve všech případech nemocí, 
hlavně však v nemocích dětských 
a chirurgických“. Na Velkém 
náměstí provozoval soukromou 
praxi městský fyzik a ordinující 
lékař nemocnice milosrdných 
sester MUDr. Julius Suchý. Jeho 
nástupcem ve funkci městského 
lékaře byl pravděpodobně MUDr. 
Theodor Vlk. Ve Vodní 

ulici sídlil další lékař, MUDr. Ferdi-
nand Koresky. Kumulovanou funk-
ci praktického a zubního lékaře 
zastával magister Adolf Pollák. V 
roce 1905 již v místních novinách 
propagovali své praxe specia-
lizovaní zubaři – MUDr. Jan Štros
v Jánské ulici a MUDr. Leopold 
Mráček na Komenského náměstí. 
V reklamě čteme, že nabízel 
„plomby porculánové, zlaté, amal-
gámové, plomby dle vlastního 
vynálezu“.
První lékárna ve městě stávala v 
místech, kde je dnes restaurace 
Centrál. Lékárníkem a majitelem 
byl Hans Schreibicher, který do 
Kroměříže přišel na pozvání bisku-
pa Viléma Prusinovského z Víckova 
v roce 1568.  Na počátku 20. století 
se počet lékáren v Kroměříži roz-
rostl, přesto se však zdaleka nevy-
rovnal dnešní nabídce. Lékárnu U 
zlatého lva provozoval kníže - arci-
biskupský dvorní lékárník Jan 
Nepomuk Harna. Lékárnu U 
anděla strážce řídil Miroslav Ve-
selský, který byl od roku 1910 
kroměřížským starostou. Nelze 
opomenout ani známou lékárnu 
U černého orla. Patřila lékárníkovi 
a majiteli továrny na výrobu so-
dovky Františku Křižanovi. 

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová

Státní okresní archiv Kroměříž

KROMĚŘÍŽSKÁ HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ  X.
Vážení čtenáři,

měsíc září je po prázdninách 
obdobím, kdy své brány žákům 
a studentům otvírají školy – ma-
teřské, základní, střední i vysoké. 
Není tedy divu, že jsme se škol-
ským zařízením a jejich historii na 
území města Kroměříže věnovali v 
historických ohlédnutích na strán-
kách zpravodaje. Zářijová soutěžní 
otázka byla věnována farní škole. 
Že první písemná zmínka o ní po-
chází z roku 1383, věděli všichni 
soutěžící čtenáři.

Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Richard Novák
Miloš Klapetek

Monika Legátová

Otázka č. 10

Ve které kroměřížské ulici 
sídlily městské lázně?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
20. října na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na adre-
su: Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt.)

7

STRÁNKA Z ARCHIVU10  2014

Státní okresní archiv Kroměříž 
a město Kroměříž pořádají 

v rámci roku technických památek 
Kroměříže a okolí cyklus předná-

šek Kapitoly z dějin dopravy aneb 
Z Kroměříže na kraj světa. 

15. 10. VZDUCH JE NAŠE MOŘE 
– o historii létání v Kroměříži 
přednáší Aleš  Karban.

29. 10. HISTORIE ŽELEZNIČNÍ 
DOPRAVY NA KROMĚŘÍŽSKU  
– přednáší Stanislav Plachý.
 
12. 11. Z KROMĚŘÍŽE DO SVĚTA – 
– o nevšedním životě dopravního 
pilota přednáší Ivan Bednařík.

26. 11. Z HISTORIE VÝSTAVBY ŽE-
LEZNICE NA KROMĚŘÍŽSKU DO 
r. 1914 –  přednáší Ladislav Vítek.

3. 12. KAPITOLY Z DĚJIN KRO-
MĚŘÍŽSKÉ POŠTY –  přednáší Dan 
Suchomel.

Všechny přednášky se konají v bu-
dově archivu ve Velehradské ulici 
od 17 hodin.  VSTUP ZDARMA 

Mince „vyprávějí“ 
příběhy napříč 
stoletími
Od 12. září nabízí Arcibiskup-
ský zámek v Kroměříži svým 
návštěvníkům novou stálou ex-
pozici s názvem Kabinet mincí a 
medailí. Jde o první dlouhodobé 
zpřístupnění části bohaté arcibis-
kupské sbírky uložené v kromě-
řížském zámku, která čítá bezmá-

la 10 tisíc položek. Základy sbírky 
položil v polovině 19. století 
olomoucký arcibiskup Bedřich z 
Fürstenbergu. V prostorách zá-
mecké knihovny je pro veřejnost 
vystaveno 286 minci a medailí 
arcibiskupů a kurfiřtů z Mohuče, 
Trevíru a Kolína nad Rýnem z ob-
dobí od 11. do 19. století. Kuráto-
rem expozice je Miroslav Myšák 
z Muzea umění Olomouc, podle 
něhož se výstavou vine několik 

příběhů napříč věky. 
Nad expozicí převzal záštitu 
guvernér České národní banky 
Miroslav Winter a při příležitosti 
jejího zpřístupnění veřejnosti byl 
připraven katalog arcibiskupské 
a zámecké sbírky, na jehož vy-
dání se podílelo také město Kro-
měříž.  Expozice je přístupná ve 
dnech, kdy je možné navštívit Ar-
cibiskupský zámek, a měla by být 
v provozu do 25. září 2016.   (šak) 



1. 10. KONCERT PRO SENIO-
RY, Nadsklepí, ve 20 h 
2. 10. EVENT JAZZ TRIO, kon-
cert jazzového uskupení, Starý 
pivovar, v 19 h
7. 10. LUKÁŠ KOLEK – SA-
XOFONOVÝ RECITÁL, koncert 
vážné hudby, Nadsklepí, v 19 h
17. 10. RAP VOL. 1, koncert 
pro milovníky rapu, Starý pivovar, 
v 19 h
20. 10. BJÖRK: BIOPHILIA 
LONDON 2013, záznam koncer-
tu, Nadsklepí, v 17.30 h
21. 10. KLAVÍRNÍ RECITÁL 
ELIŠKY NOVOTNÉ, Nadsklepí, 
v 19 h
22. 10. PETER LIPA A JAZZ 
QUARTET KM, Starý pivovar, v 
19 h
25. 10. ČESKÁ FILHARMONIE 
LIVE, A.DVOŘÁK - NOVOSVĚT-
SKÁ, přímý přenos koncertu, 
Nadsklepí, ve 14.45 h

DIVADLO
9. 10. ZLATÁ ŠEDESÁTÁ ANEB 
DENÍK PAVLA J., představení v 
podání Divadla Na Zábradlí Pra-
ha, divadelní předplatné, Dům 
kultury, v 18 h
 3. 10. ZAPEKLITÁ KOMEDIE 
ANEB KDOSI BROUSÍ NAD 
PAĎOUSY, divadlo Boleradice, 
Starý pivovar, v 19.30 h
30. 10. PRO DÁMU NA BAL-
KONĚ, mimořádné představení 
Divadla Bolka Polívky k 50. výročí 
založení DK Kroměříž, Dům kul-
tury, v 19 h

PRO DĚTI
12. 10. POVÍDEJ, PAŇÁCO, 
loutkové divadlo pro děti, Dům 
kultury, ve 14.30 h
25. - 29. 10. PRÁZDNINY V 
KINĚ, přehlídka filmů pro stu-
denty a školáky (viz program kina 
Nadsklepí)

ZÁBAVA
4. 10. DEN UNIFORMOVA-
NÝCH SBORŮ, Hanácké náměstí, 
od 10 do 17 h
31. 10. BLUDIČKOVÁ NOC, 
Bezručův park 

PŘEDNÁŠKY
1. 10. STVOŘENÍ A TVOŘENÍ,  
přednáška PhDr. et RNDr. Jurika 
Hájka, Muzeum Kroměřížska 
7. a 28. 10. PŘEDNÁŠKY KRU-
HU PŘÁTEL BRUNA GRÖNIN-
GA, přednášky o alternativním 
způsobu léčby prostřednictvím 
energie, Dům kultury, v 19 h. 
Vhodné je objednat se na tel. 737 

850 409 (po 16. h)
14. 10. VEČER ŠVABINSKÉHO 
KRUHU, Kroměřížské ženy v 
19. a 20. století, přednáška Mgr. 
Markéty Mercové, Dr., Muzeum 
Kroměřížska, v 17 h
15. 10. LUDVÍK KUNZ – 
OSOBNOST ČESKÉ A EVROP-
SKÉ ETNOLOGIE, konference 
ke 100. výročí narození L. Kunze, 
Muzeum Kroměřížska
18. 10. SETKÁNÍ S BIOTRO-
NIKEM TOMÁŠEM PFEIFFEREM, 
Muzeum Kroměřížska, v 9 h
20. 10. ELEKTROMOBILITA, 
přednáška o alternativním eko-
logickém pohonu vozidel, konfe-
renční sál Knihovny Kroměřížska, 
pořádá Europe Direkt, v 16 h

VÝSTAVY  
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABIN-
SKÉHO, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice
PŘÍRODA A ČLOVĚK - fauna, 
flóra a archeologické nálezy z 
regionu, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice
HISTORIE UKRYTÁ POD 
DLAŽBOU MĚSTA – kulturně 
historický obraz města Kroměříže 
od jeho vzniku do raného no-
vověku, sklepní prostory Muzea 
Kroměřížska, stálá expozice
16. 5. – 5. 10. CESTOU KŘÍŽŮ, 
výstava křížů a korpusů Ježíše 
Krista z období 16. – 20. století, 
Zámek Chropyně
1. 5. – 5. 10. ODHALENÉ 
TAJEMSTVÍ MINERÁLŮ, výstava 
obrazů F. Makeše doplněná 
přehlídkou minerálů ze sbírky F. 
Garguláka, Zámek Chropyně
21. 6. – 12. 10. KROMĚŘÍŽŠTÍ 
OSTROSTŘELCI, výstava k 430. 
výročí první písemné zmínky o 
kroměřížských ostrostřelcích, 
Muzeum Kroměřížska 
6. 6. – 12. 10. NEJEN HISTO-
RICKÉ SPOLEČENSKÉ ŠATY, 
Muzeum Kroměřížska
11. 6. – červen 2015 KRO-
MĚŘÍŽ 1914 – 1918, výstava k 
připomenutí čs. legionářů, Státní 
okresní archiv
10. 9. – 9. 11. STANISLAVA 
PODMOLÍKOVÁ, výstava v Rad-
ničním sklípku
12. 9. – 5. 10. TISKAŘSKÁ 
RODINA KRYLŮ A KROMĚŘÍŽ, 
výstava s ukázkami produkce 
tiskárny, Muzeum Kroměřížska
2. – 31. 10  FOTOBRANÍ 2014, 
přehlídku fotografií pořádá Foto-
klub DK Kroměříž, Dům kultury
10. 10. – 31. 12. STŘÍPKY Z DĚ-
JIN  MÓDY, Muzeum Kroměřížska
24. 10 – 18. 1. 2015 EGYPT - 
DAR NILU, výstava cestovatele 
a sběratele Jána Hertlíka

KINO NADSKLEPÍ 
2. 10. ZMIZELÁ, ve 20 h
3. 10. EQUALIZER, v 17.30 h
3. 10. ZMIZELÁ, ve 20 h
4. 10. 7 TRPASLÍKŮ, ve 14.30 h
4. 10. EQUALIZER, ve 20 h
5. 10. 7 TRPASLÍKŮ, ve 14.30 h
5. 10. ZMIZELÁ, v 17.30 a ve 
20 h
6. 10. EQUALIZER, v 17.30 h
6. 10. INTIMITY, ve 20 h
8. 10. EQUALIZER, v 17.30 h
8. 10. CHLAPECTVÍ, ve 20 h
9. 10. ANDĚLÉ VŠEDNÍHO 
DNE,  ve 20 h
10. 10. ANDĚLÉ VŠEDNÍHO 
DNE, v 17.30 h
10. 10. DIVOKÉ HISTORKY, 
ve 20 h
11. 10. OKNA DO MINULOS-
TI: PAVEL VANTUCH, ARSFILM, 
ve 14.30 h 
11. 10. DŮM KOUZEL, v 15.30 h
11. 10. ANDĚLÉ VŠEDNÍHO 
DNE, ve 20 h
12. 10. DŮM KOUZEL, v 17 h
12. 10. ANDĚLÉ VŠEDNÍHO 
DNE, ve 20 h
13. 10. ANDĚLÉ VŠEDNÍHO 
DNE, v 17.30 h
13. 10. VELKÁ NÁDHERA, ve 
20 h
15. 10. AMARCORD, v 17.30 h
15. 10. DIVOKÉ HISTORKY,  
ve 20 h
16. 10. DRÁKULA: NEZNÁMÁ 
LEGENDA, ve 20 h
17. 10. NEJVYŠŠÍ NABÍDKA, 
v 17.30 h
17. 10. DRÁKULA: NEZNÁMÁ 
LEGENDA, ve 20 h
18. 10. DRÁKULA: NEZNÁMÁ 
LEGENDA, v 17.30 h
18. 10. ANABELLE, ve 20 h
19. 10. JAK VYCVIČIT DRAKA 
2, ve 14.30 h
19. 10. ZIMNÍ SPÁNEK, v 17.30 h
19. 10. DRÁKULA: NEZNÁMÁ 
LEGENDA, ve 20 h
20. 10. ZIMNÍ SPÁNEK, ve 20 h
22. 10. DRÁKULA: NEZNÁMÁ 
LEGENDA, v 17.30 h
22. 10. KMEN, ve 20 h
23. 10. INTIMITY, ve 20 h
24. 10. CO JSME KOMU UDĚ-
LALI, v 17.30 h
24. 10. INTIMITY, ve 20 h
25. 10. ŠKATULÁCI, v 17.30 h
25. 10. INTIMITY, ve 20 h
26. 10. ŠKATULÁCI, ve 14.30 h
26. 10. NICK CAVE: 20 000 
DNÍ NA ZEMI, v 17.30 h
26. 10. CO JSME KOMU UDĚ-
LALI, ve 20 h
27. 10. ŠKATULÁCI, ve 14.30 h
27. 10. HVĚZDY NÁM NEPŘÁ-
LY, v 17.30 h
27. 10. MAGICKÝ HLAS RE-
BELKY, ve 20 h

28. 10. DŮM KOUZEL, ve 
14.30 h
28. 10. LUCY, v 17.30 h
28. 10. CHLAPECTVÍ, ve 20 h
29. 10. TŘI BRATŘI, ve 14.30 h
29. 10. STRÁŽCI GALAXIE, v 
17.30 h
29. 10. ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA, 
ve 20 h
30. 10. MAPY KE HVĚZDÁM, 
ve 20 h
31. 10. MAPY KE HVĚZDÁM, 
v 17.30 h
31. 10. DEAD SNOW: RUDÝ 
VS. MRTVÝ, ve 20 h

OSTATNÍ
4. 10. DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V RÁMCI DNE KRAJE 
2014, Muzeum Kroměřížska
5. 10. BĚH PRO GAMBII, Pod-
zámecká zahrada, start u schodů 
ze zadní strany zámku, ve 14 h
6. – 10. TÝDEN KNIHOVEN: 
VELKÁ VÁLKA A ČESKOSLO-
VENSKÉ LEGIE VE FONDU 
MUZEJNÍ KNIHOVNY, knihovna 
Muzea Kroměřížska
9. – 12. 10. PODZIMNÍ FLO-
RIA 2014, Výstaviště Floria 
10. a 11. 10. ARSFILM, pře-
hlídka neprofesionální filmové 
a video tvorby, Dům kultury
13. – 18. 10. ITALSKÉ DNY, 
přednášky, výstavy, filmy 
i ochutnávky italských specialit

SPORT
18. 10. CHŘIBSKÝ MARATON, 
běžecký závod se startem 
v 10.30 h na atletickém stadionu 
AK Kroměříž

KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA
VÝROČÍ 110 LET OD ZALOŽENÍ 
VEŘEJNÉ ČÍTÁRNY A 40 LET OD 
ZALOŽENÍ STUDOVNY
1. 10. MEZINÁRODNÍ DEN 
HUDBY, zábavní aktivity v oddě-
lení pro děti a mládež, ve 13 h
1. 10. HUDEBNÍ AKADEMIE 
H. Berlioz: Faustovo prokletí 
(S. Burrows, E. Mathis, D. McIntyre), 
v 16.30 h
13. – 17. 10. ITALSKÝ TÝDEN
14. 10. ITALSKÉ DNY DĚTEM, 
program v oddělení pro děti a 
mládež v rámci projektu Italské 
dny, ve 13 h
15. 10. MEZINÁRODNÍ DEN 
BÍLÉ HOLE, zábavné aktivity v 
odd. pro děti a mládež, ve 13 h
15. 10. KŘEST KNIHY 
SLOVENSKO-ČESKÝ CEZHRA-
NIČNÝ REGIÓN (GENIUS LOCI), 
autorem je prof. PaedDr. Jaroslav 
Vencálek, CSc., v 16 h
16. 10. KOMUNIKACE A ROV-
NÝ PŘÍSTUP K UŽIVATELŮM 

KONCERTY

DIVADLO

ZÁBAVA

KINO NADSKLEPÍ

KNIHOVNA
KROMĚŘÍŽSKA
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KALENDÁRIUM AKCÍ

SPORT

PŘEDNÁŠKY
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PRO DĚTI

VÝSTAVY

OSTATNÍ



KNIHOVEN S DUŠEVNÍM ONE-
MOCNĚNÍM, celodenní seminář 
na dané téma, od 9.30 h. 
29. 10. MĚSÍCOVA NOČNÍ 
MŮRA, Knihovna olomouckých 
biskupů a arcibiskupů, přednáška 
C. Měsíce, v 16.30 h. Vstupné 30 Kč
30. 10. AKADEMIE III. VĚKU, 
hudba – vybrané výročí, přednáší 
PhDr. J. Šafařík, v 15 h
31. 10. STRAŠIDELNÁ 
KNIHOVNA, hravé odpoledne v 
odd. pro děti a mládež, ve 13 h
Výstavy:
1. - 30. 10. Z MÉ TVORBY, 
výstava obrazů Jaroslava Maráka
1. – 30. 10. ITÁLIE MÝMA OČI-
MA, soutěžní výstava fotografií v 
rámci Italských dnů v Kroměříži
1. – 30. 10. ITÁLIE V LITERA-
TUŘE, výstava knih 
Týden knihoven 6. - 11. 10.:
6. a 10. 10. REGISTRACE DO 
KNIHOVNY ZA 50 %
6. - 10. 10. LITERÁRNÍ KVÍZ, 
soutěžení o zajímavé ceny v 
oddělení pro dospělé
6. - 10. 10. PUTOVÁNÍ ZA 
PŘÍBĚHEM, zábavná hra pro děti 
v odd. pro děti a mládež
6. - 10. 10. NESEĎTE DOMA, 

tipy na hudební akce v regionu v 
hudebním oddělení
6. 10. VYHLÁŠENÍ LITERÁRNÍ 
SOUTĚŽE KROMĚŘÍŽSKÁ LITE-
RA,  v odd. pro děti a mládež
7. 10. VELKÁ BURZA KNIH, 
konferenční sál knihovny, 12 – 18 h
7. 10. PODZIMNÍ PŘÍCHUTĚ, 
čtení ukázek z oblíbených knih, 
Krylův koutek, 18 – 19 h
8. 10. AMNESTIE DLUŽNÍKŮ
8. 10. HAVAJSKÉ OSTROVY, 
přednáška cestovatele Petra 
Nazarova, v 16.30 h

STUDIO KAMARÁD
1. 10. MALOVÁNÍ S TETOU 
MARTIČKOU, pro děti od 3 let, 
každou středu od 15.30 h
3. 10. RENATČINA TVOŘIVÁ 
DÍLNIČKA, pro děti do 5 let, v 
15.30 h 
4. 10.  5. ROČNÍK TURNAJE V 
PÉTANQUE, ve 14 h
6. 10. MALOVANÉ PONDĚL-
KY, program pro rodiče s dětmi, 
v 17 h 
16. - 18. 10. ZIMNÍ BURZIČKA 
OBLEČENÍ, OBUVI A SPORTOV-
NÍCH POTŘEB
27. a 29. 10. PODZIMNÍ 

PRÁZDNINY U KAMARÁDA

MC KLUBÍČKO
3. 10. BURZA DĚTSKÉHO 
OBLEČENÍ, oblečení podzim – 
zima a zimní sportovní vybavení, 
od 8.30 do 11.30 h
11. 10. DRAKIÁDA, na kromě-
řížském letišti, od 14.30 do 17 h 

STARÁ MASNA
3. 10. ARRHYTHMIA & MARI-
AN 333, čtyři violoncella v rocku
4. 10. RONIE JAMES DIO 
TRIBUTE BAND
10. 10. THE AGAIN, jižanský 
rock - Lynyrd Skynyrd, ZZ Top atd.
11. 10. ELECTRIC LADY, LED 
ZEPPELIN TRIBUTE BAND
17. 10. PINK FLOYD DISTANT 
BELS
18. 10. MOTORHEAD REVI-
VAL & POSITIVE BAND
24. 10. U2 DESIRE BAND
25. 10. FUTURUM, 30 let
31. 10. TOUR OF FORGOTTEN 
CREATURES, Notion Deep & Rec-
kless Driving & Sparking Fuse
1. 11. AC/CZ REVIVAL BAND
Všechna vystoupení začínají ve 
20.30 h

DUHOVÉ CENTRUM
2. 10. ZÁKLADY DRHÁNÍ III, 
Šambala náramek
9. 10. VÁNOCE III, Vločky
16. 10. ŠITÉ ŠPERKY, PEYOT I, 
základy
23. 10. VÁNOCE IV, Andílci
Pro všechny kurzy platí kurzovné 
100 Kč + materiál (dle výběru 
nebo vlastní), začátek vždy v 
17.15 h. Přihlášky a info na e-mailu: 
duhovecentrum@email.cz nebo na tel.: 775 
111 587 nebo osobně na prodejně Zenový 
korálek, Šafaříkova ulice. 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA
21. 10. SVÉPOMOCNÁ SKU-
PINA PRO PEČUJÍCÍ V DOMÁC-
NOSTI, setkání pečujících osob, 
Malý Val 1552, v 16 h

HORIZONT
6. – 12. 10. TÝDEN SOCIÁL-
NÍCH SLUŽEB
8. 10. DEN OTEVŘENÝCH DVE-
ŘÍ V HORIZONTU, od 10 do 16h
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Joanna Bolouriová: Sexznam
Sexy, inteligentní a skandální! 
Nový rok, ale žádná nová láska. 
A tak Phoebe vymyslí jiné řešení: 
Sexznam – deset věcí, která chtě-
la v posteli vždycky vyzkoušet, ale 
nikdy neměla příležitost nebo od-
vahu. Skvělé čtení, z něhož bude-
te jednu minutu lapat po dechu a 
vzápětí se hlasitě smát.

Zdeňka Pospíšilová: 
Dárkové krabičky pro každou 
příležitost
Každý má hezký pocit z toho, 
když může obdarovat své blíz-
ké pěkným dárkem. A krásná a 
originální krabička tento pocit 
může ještě znásobit. Spousta 
nápadů a srozumitelné postupy, 
šablony, fotografie v této publi-
kaci pomůžou vytvořit originál-
ní krabičku.

Oldřiška Ciprová: 
Uvězněná královna
Tajemstvím opředená žena 
Boleslava II. italská princezna 
Emma se má provdat za krále 
Lothara I., on však o nevěstu 
nejeví zájem. Emma se setká s 
okouzlujícím synem českého 
knížete...
                                www.knihkm.cz

KNIŽNÍ NOVINKY

KALENDÁRIUM AKCÍ

Změna programu vyhrazena.  
Sledujte aktuálně www.kromeriz.eu

Předsednictví Itálie v Radě 
Evropské unie ve druhé polovi-
ně letošního roku s sebou při-
náší do Kroměříže projekt před-
stavující tuto středomořskou 
zemi. Ve třetím říjnovém týdnu, 
tedy od 13. do 18. října, se bu-
dou konat Italské dny v Kromě-
říži, v jejichž rámci se obyvatelé 
i návštěvníci města mohou se-
známit s předsednickou zemí 
prostřednictvím nejrůznějších 
projektů.
Připraveny jsou přednášky a be-
sedy se zajímavými hosty, mezi 
něž budou patřit také italský di-
rigent Walter Attanasi, kroměříž-
ská hudebnice Irena Salvadori či 
historik Eduard Stehlík. Zemi na 
Apeninském poloostrově bude 
možné navštívit prostřednictvím 
fotografií Pavla Koppa či obrázků 
samotných Kroměřížanů. Promítá-
na budou díla světoznámých ital-
ských filmařů i cestopisy natoče-
né Českou televizí. Po celý týden 
budou ve vytipovaných kromě-
řížských restauracích podávány 
italské speciality. Italské dny v Kro-
měříži pořádá europoslankyně 
Olga Sehnalová a záštitu nad nimi 
převzalo Velvyslanectví Italské 
republiky v ČR.                                 (šak)

ITALSKÉ DNY V KROMĚŘÍŽI
13. 10. SLAVNOSTNÍ ZAHÁ-
JENÍ ITALSKÝCH DNŮ, za účasti 
europoslankyně Olgy Sehnalové, 
Dům kultury, 16.00 h, 
BESEDA SE ZAJÍMAVÝMI HOSTY 
(Walter Attanasi a Pavel Kopp), 
CHVILKY S ITÁLIÍ, vzpomínka na 
M. Horníčka, vernisáž výstavy foto-
grafií P. Koppa, ITALSKÉ SPECIA-
LITY - ochutnávka Restaurace a 
kavárny Scéna, VELKÁ NÁDHERA, 
kino Nadsklepí ve 20 h             
14. 10. ITALSKÉ DNY DĚTEM, 
soutěže, hry a dílničky, Knihovna 
Kroměřížska, 13 – 17 h, 
CESTOMÁNIE: ITÁLIE, Knihovna 
Kroměřížska, v 15 h,
 TAK PROMLOUVÁ HUDBA, 
povídání s hudebnicí I. Salvadori, 
Knihovna Kroměřížska, v 16 h
15. 10. PĚT SESTER: MAFIE A 
ITALSKÁ SPOLEČNOST, přednáš-
ka P. Kupky, Starý pivovar, v 16 h

AMARCORD, autobiografický 
snímek F. Felliniho, kino Nadsklepí, 
v 17.30 h                   
16. 10. ZÁPISKY Z ITALSKÉ 
FRONTY, přednáška vojenského 
historika E. Stehlíka, Knihovna 
Kroměřížska, v 16 h
17. 10. KRÁSY A GASTRONO-
MIE ITALSKÝCH KRAJŮ, povídání 
studentů SŠHS Kroměříž, Knihovna 
Kroměřížska, v 15 h, 
NEJVYŠŠÍ NABÍDKA, drama 
G. Tornatoreho, kino Nadsklepí, 
v 17.30 h
18. 10. ITALSKÉ STOPY V 
KROMĚŘÍŽI, procházka městem, 
sraz před Arcibiskupským zámkem 
v 10 h  
13. - 18. 10. CHVILKY S ITÁLIÍ, 
výstava fotografií, Dům kultury
BENÁTSKÉ KARNEVALOVÉ MAS-
KY, výstava, Dům kultury
ITÁLIE MÝMA OČIMA, soutěž-
ní výstava fotografií, Knihovna 
Kroměřížska

ITÁLIE NEJEN V LITERA-
TUŘE, výstava překladové 
literatury, Knihovna 
Kroměřížska
OCHUTNEJTE ITÁLII, 
speciální nabídka ital-
ských pokrmů a surovin 
v různých restauracích 
a prodejnách v Kroměříži

Italské dny přiblíží Kroměřížanům středomořskou 
kulturu, historii i gastronomii
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STUDIO KAMARÁD
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
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ZAJÍMAVOSTI

Poslední regionální sportovní akce 
letních prázdnin se uskutečnila 
30. srpna v Kroměříži. TJ Rudá 
hvězda Kroměříž pořádala v okolí 
Hrubého rybníku třetí ročník tri-
atlonového závodu Kromplmen 
složeného ze 400 metrů plavání, 
třicetikilometrové jízdy na kole a 
šestikilometrového běhu. 
Počasí závodníkům přálo a tak se 
na start mohlo postavit celkem 
104 účastníků, z nichž přesně 
stovka dorazila do cíle. Celkovým 
vítězem se stal  legendární triat-

lonista Petr Vabroušek (Author 
Tufo Trilifev) v čase 1:14:25, mezi 
ženami jednoznačně dominova-
la loňská vítězka Jana Žaludková 
(Seco Tools, 1:24:33), která v celkové 
pořadí všech závodníků skončila 
devatenáctá. Druhý nejlepší výkon 
podal  Lukáš Jasenský (HISPORT 
Team), za ním skončil Luděk Blinka 
z CYKLO MXM Hulín. Trojici nej-
lepších žen doplnily druhá Žaneta 
Bajerová (Titan SC Zlín) a Petra Vy-
bíralová reprezentující Zlínský pla-
vecký klub.                                          (šak) Foto: J. Soporský
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V cíli letošního Kromplmena se nekonalo žádné překvapení

Projekt Comenius 
na Gymnáziu Kroměříž 

Se zahájením letošního školního roku 
začala na kroměřížském gymnáziu 
závěrečná etapa dvouletého pro-
jektu Comenius s názvem Kulturní a 
pro život mládeže důležité hodnoty v 
multikulturních školách. Našimi part-
nerskými institucemi jsou dvě školy v 
Daugavpils, druhém největším městě 
Lotyšska, a Gymnázium Roberta 
Schumanna v Bydgoszczi v Polsku. 
Součástí projektu jsou pracovní set-
kání, jejichž cílem je zhodnocení 
výsledků činnosti a mimo jiné i vyt-
voření turistického průvodce po za-
jímavých a krásných místech všech 
účastnických zemí. Za jedním ze set-
kání jsme se vypravili do Lotyšska. Po 
přistání ve Vilniusu jsme si prohlédli 
jeho historické centrum a teprve poté 
jsme se vypravili do Daugavpils. Tady 
jsme se setkali se starými i novými 
přáteli. Naši hostitelé připravili pro 
žáky i učitele pestrý program. Žáci 
se věnovali ručnímu pletení košíčků z 
proutí, učitelé zkontrolovali přípravu 
materiálů zmiňovaného bedekru. 
Všem se líbila procházka po návrší 

s kostely, která byla komentována v 
němčině, pracovním jazyce projektu, 
příjemná byla návštěva polského kul-
turního střediska. Absolvovali jsme 
i celodenní výlet do městečka Run-
dale, kde se nachází krásný zámek, ve 
městě Skriveri jsme si měli možnost 
vyrobit v rodinné firmě na čokoládu 
mléčné karamelky, zapojili jsme se 
do vyrábění keramiky a těšíme se na 
vypálené výrobky, které nám naši 
kamarádi přivezou na konci listopa-
du, kdy přijedou do Kroměříže. V milé 
společnosti čas plyne velmi rychle a 
brzy přišlo na řadu „ Auf Wiederse-
hen in Kremsier“. Těšíme se na lotyšské 
přátele a doufáme, že budou spoko-
jeni, jako jsme byli my v Daugavpils. 

Z. Fuksová, A. Trávníček, R. Zahnaš 
a žáci Gymnázia Kroměříž

Děti se v Těšnovicích bavily 
přes nepřízeň počasí
V  polovině měsíce září Těšnovičtí 
pořádali dětský den. Původně se měl 
konat Pohádkový Žlíbek.  Z  důvo-
du nepříznivého počasí se ale akce 
přesunula do naší nové hospůdky 
Na hotelu v Těšnovicích, jejíž majitel 
umožnil konání zábavného dne pro 
děti ve všech prostorách. Za to mu 
patří srdečné poděkování. Byla to 
velmi zdařilá akce plná dětského smí-
chu, pohádkových bytostí, písniček 
a soutěží. Nechyběl ani čertovský  
guláš, kolo štěstí  a malování na 
obličej. Všem, kteří se na pořádání 
dětského dne podíleli, děkuje osadní 
výbor Těšnovice a zároveň se těší na 
další akce.                  Lenka Janoštíková

Pohodové prázdniny
„na“ Stromu života
Letošní letní prázdniny jsme s našimi 
klienty strávili aktivně. Chodili jsme 
na procházky po okolí domova, 
zamířili jsme i do města na zmrzlinu 
nebo na zmrzlinový pohár. V červen-
ci jsme navštívili keramické trhy a 
v  srpnu krajské dožínky – obě akce, 
které se konaly na Velkém náměstí, 
se našim klientkám i klientům velmi 
líbily. Navštívili jsme i Podzámeckou 
zahradu. Co se výletů mimo Kroměříž 
týče, největší oblibě se stále těší Lu-
hačovice. Přímo v  zahradě domova 
jsme pro klienty připravili grilování 
s  poslechem populárních písní a 
další díl pěvecké soutěže „Slavík na 
Stromě“, která se u našich klientů těší 
velké oblibě. Procházky, výlety i akce 
pořádané v domově se klientům líbily.                                    

Klienti a zaměstnanci 
DZR Strom života

Putování Vysočinou
Pobyt na Vysočině absolvovali čle-
nové Klubu českých turistů Kroměříž 
ve druhém zářijovém týdnu. Již v 
sobotu 9. září po cestě do Hlinska 
jsme se zastavili v Bystřici nad Pern-
štejnem, kde nás nadchla prohlídka 
krásného hradu. V neděli jsme absol-
vovali první vycházku do skanzenu 
Veselý kopec, která pokračovala 
přes Královu pilu a Vitanov zpět do 
Hlinska. Krásné slunné počasí nás 
provázelo celý týden a umožnilo 
nám navštívit zajímavá místa. V 
pondělí jsme vystoupali na Žákovu 
horu, po cestě jsme sbírali houby, 
kterých rostlo neuvěřitelné množství, 
v úterý jsme absolvovali výstup na 

Devět skal a dokonce jsme si mohli 
vybrat dle svých možností a sil délku 
trasy, ve středu jsme putovali přes 
rozhlednu Rosička do Žďáru nad Sá-
zavou, ve čtvrtek pak na Kameničky 
a Dědovský kopec. V pátek jsme 
kvůli dešti navštívili místní pivovar 
Rychtář, kde jsme ochutnali několik 
druhů výborného piva. Sobota byla 
dnem návratu, ale cestou domů jsme 
se ještě zastavili v historickém městě 
Polička, kde jsme si prohlédli místní 
pamětihodnosti - kostel sv. Jaku-
ba, radnici, morový sloup i místní 
muzeum. Při závěrečném hodnocení 
účastníci akce vyjádřili velkou spoko-
jenost z příjemně prožitého týdne.

Klub českých turistů Kroměříž

Zaručené zprávy
Musím se usmívat nad některými 
„zaručenými“ zprávami, které otis-
kují mnohá média. Co však nepo-
chopím, jsou články, ve kterých se 
uvádí nepravdivá fakta, která si lze 
jednoduše ověřit třeba na webu 
města. Tak to je i s informacemi o 
prodeji pozemku o rozloze 2212 m² 
u Barborky. Bohužel jsou veřejně 
uváděna jména jen zastupitelů, 
kteří se zdrželi hlasování. O těch, 
kteří byli proti prodeji, se mlčí a z 
dostupných neúplných informací 
si čtenář může učinit mylnou před-
stavu o jejich hlasování. Proto jsem 
se rozhodl sepsat tento krátký infor-
mativní článek.

Při hlasování i při předcházející dis-
kuzi jsem byl jednoznačně proti 
prodeji tohoto rozlehlého pozem-
ku, protože nechápu, proč město 
samo neupravuje parcely pro byd-
lení, ale vždycky vše přenechává 
soukromým firmám. Nerozumím, 
proč se stále zbavujeme majetku. 
Chtěl bych tedy poprosit všechny, 
kdo čtou „zaručené“ zprávy v 
médiích, o zdravou kritičnost. 
Hlasování zastupitelů je jednoduše 
dohledatelné na webu města 
u každého usnesení z proběhlé 
schůze. Tam každý zastupitel jed-
noznačně skládá účty ze svých 
rozhodnutí. Přeji hezkou četbu. 

Pavel Motyčka

DOPISY
ČTENÁŘŮ
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Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho 
dítěte do života. Obřad se koná vždy v sobotu 
v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži. Je 
možné domluvit se na individuálním termínu 
jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři 
rodiny. Vítání je určeno pro děti s trvalým 
pobytem v Kroměříži. 

Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 
321 181 (případně 573 321 180-2). Těšíme se na 
vás a vaše miminko.                         Město Kroměříž

Slavnostní vítání malých občánků
na kroměřížské radnici

Nejbližší volné  
termíny jsou: 
11. 10., 25. 10., 
8. 11., 22. 11.      

Adam Kříž, 
Alžběta Hrdá

Adriana Judasová Ella LučanováBerenika Slámová

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉHO PROUDU
• 6. 10. od 11 do 15.30 h  - Kroměříž-Postoupky 154, 155, 155/155, 219, 223, 
235, 5006, 5014, 894/894, Miňůvky, Měrůtky
• 7. 10. od 7.30 do 17 h - Kroměříž, Pilařova 3/3
• 10. 10. od 7.30 do 17 h - Kroměříž, Chobot 1514/4, 1515, 1515/1515, 1517/10, 
1518, 1519/14, 1520, 1521, 1522, 1523/22, 1524/24, 1525/26, 1526, 1527, 
1528, 1529/1529, 1529/34, 1530, 1578/1578, 1585/8, Kroměříž, Malý val 1539, 
1539/1539, 1539/49, 1540/1540, 1540/47, 1541/1541, 1541/45, Kroměříž, Na 
Kopečku 1537, Kroměříž, Na Sladovnách 5000, 5000/5000, 5001, Kroměříž, 
Resslova 1516/11, 1543, 1566/9, 1571, 1572/5, 1573/3, 1574, 1587/2, 1625/13, 
Kroměříž, Volného 0/568, 1531/7, 1532/5, 1533, 1567, 1569/9, 2601/1
Informace o přerušení dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete objednat 
v e-mailové podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti E.ON v 
rámci služby Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/
cs/otg 
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Pavel VečerkaLiliana Labudová Nikol Chudárková

Šarlota Zavadilová Jakub Krejčiřík Štěpán Niščák

Sňatky – srpen 2014

Eva Opálková, Kroměříž – Lukáš Prajka, Lanžhot
Mgr. Andrea Pavlíčková, Kroměříž – Ondřej Mašík, Dis., Kroměříž
Lenka Helemíková, Kroměříž – Ladislav Tomm, Kroměříž
Pavla Jančíková, Morkovice – Martin Wiegel, Slovensko
Alena Hejdová, Postoupky – Tomáš Nevrlý, Postoupky
Hana Koupilová, Újezdsko – Jan Chybík, Újezdsko
Ing. Petra Němcová, Kroměříž – Ing. Petr Šorš, Praha
Lucie Maršálková, Olomouc – Antonín Komárek, Olomouc
Martina Klímová, Prasklice – Martin Talčík, Kroměříž
Vlasta Moravcová, Kroměříž – Luboš Rataj, Bolatice
Zuzana Hrubá, Postoupky – Martin Skřenek, Kroměříž
Michaela Masaříková, Moravské Málkovice – Ondřej Martínek, 
Moravské Málkovice
Ivana Laholová, Tečovice – Jan Cviček, Zlín
Lucie Jablunková, Morkovice – Vít Štěpánek, Praha
Tereza Verbíková, Kroměříž – Martin Žíla, Kroměříž
Kateřina Doleželová, Kroměříž – Tomáš Chýlek, Kostelec u Holešova
Hana Roubalíková, Bojanovice – David Skřipec, Bojanovice
Michaela Remešová, Zlobice – Jakub Libenský, Zlobice
Petra Dejmková, Kroměříž – David Setinský, Popovice
Lenka Mlčochová, Kroměříž – Jaromír Koláček, Nošovice

Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

(Omlouváme se 
za chybně uvedené křestní jméno v minulém zpravodaji)

Růže nejen pro Růženky
Především pánové, zbystřete zrak, 
dnes si budeme povídat o růžích!
Kdo by nevěděl, jak růže vypadá? 
Už jako malí jsme poslouchali 
pohádku o krásné Růžence, která se 
zamilovala do voňavých okvětních 
plátků růže a nevšimla si trnů. Šíp-
kový keř, který tak brilantně pokryl 
celé království, má květy pouze 
jednoduché, kvete velmi krátce a 
trny mají zahnutý tvar. Princ to tedy 
opravdu neměl jednoduché.
Mnohem hezčí jsou ale přece jen 
standardní keře růží, jejichž počet 
druhů se za posledních pár století 
rozrostl z pár stovek na mnoho 
tisíc. Dnešní trendem je vytváření 
nových druhů s ohledem na jejich 
větší odolnost vůči stresovým pod-
mínkám a zdraví. Růže jsou totiž 
náchylné k různým chorobám, 

proto je vysazujeme na dobře 
provětrávaná místa, nejlépe slunná 
nebo polostinná. Díky nevhodným 
místům a podmínkám se na růžích 
často usídlují nezvaní hosté, jako 
třeba mšice. Při použití přípravků 
na hubení škůdců a chorob dbejte 
vždy rad výrobce postřiků.
Základem dobrého stavu každé rost-
liny je správná výsadba a u růží to 
platí dvojnásob.
Při opakované výsadbě do stejných 
míst může dojít k „únavě“ růží, pro-
to doporučujeme pětiletý oddych 
půdy. Vzdálenost 40 x 40 x 40 cm 
pro vyhloubení jámy se zdá být ve-
liký, ale kořeny jsou citlivé a měly by 
se v jámě volně rozprostírat. Místo 
s očkem na podnoži by mělo být 
asi tři centimetry pod povrchem 
půdy, aby nedocházelo k poškození. 
Důležitá je také doba výsadby, ideál-

ní je druhá polovina října.
Ještě pár praktických rad.            
K podzimnímu hnojení je lepší 
kupovaný sušený hnůj, ke kterému 
lze dodat minerální hnojiva. Čer-
stvý totiž může rostlinu popálit. 
K zakrývání růží není vhodné použí-
vat slámu, která váže dusík a uvolňu-
je jej poté do půdy k růžím. Základ-
ní řez by měl být u růží prováděn 
začátkem jara, vhodnou dobu uka-
zují zvětšující se pupeny. 
Bez ohledu na druh jsou růže vděč-
nou rostlinou, na níž nezanevřela 
nakonec ani princezna Růženka.
Soutěž Kvetoucí Kroměříž již 
byla ukončena. V současné době 
probíhá vyhodnocování a výběr 
vítězů jednotlivých kategorií. 
Ti budou představeni v listo-
padovém vydání zpravodaje.
                                                         (hr, vk)
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Hladinu Dlouhého rybníka v 
Podzámecké zahradě brázdily 
o posledním zářijovém víkendu 
dračí plavidla. V sobotu 27. září 
tu proběhl  již 3. ročník festivalu 
dračích lodí. Na start se postavi-
lo celkem pět posádek ve dvou 
soutěžních kategoriích – kate-
gorie FUN a kategorie Ženské 
posádky. Každý tým absolvoval 
pět rozjížděk a postupně změřil 
síly se všemi soupeři. V katego-
rii FUN zvítězila Archa Noemo-
va z Brna a pohár pro vítěze 

ženské kategorie si odvezly 
Démonky z Olomouce. Festival 
proběhl úspěšně především díky 
hlavnímu organizátorovi celé 
akce Zdeňku Butulovi, ale svůj 
podíl na jejím zdaru mají i Arci- 
biskupský zámek a zahrady, Kro-
měřížsko – sdružení pro cestovní 
ruch, Město Kroměříž, provozo-
vatel kavárny v Rybářském pa-
vilonu a členové oddílu Kanois-
tika Kojetín, kteří zajistili lodě a 
provedli technické zabezpečení 
závodu.                                          (šak)

Kroměřížská Floria hostila letos 
poprvé v areálu výstaviště Sva-
továclavské slavnosti. Den plný 
hudby a zajímavých vstoupení, do-
brého jídla a pití byl připomenutím 
svátku svatého Václava a zároveň 
oslavou Dne českého piva. Mezi 
největší taháky slavností patřil bo-
hatý program, v němž se divákům 
představili Václav Neckář, Jaroslav 
Uhlíř, Pavel Novák, kapely Divokej 
Bill, Walda Gang a další hudební-
ci, ale také freestyloví sportovci 
na kolech a motocyklech. V rámci 
„pivního“ svátku se mohli zájemci 
seznámit s výrobky známých pro-
ducentů i se speciálními nabídka-
mi desítky minipivovarů. 
„Návštěvnost překonala naše 
očekávání – v areálu jsme přivítali 
přes 7 tisíc lidí, což nás velmi těší. 

Tuto akci jsme uspořádali nejen pro 
milovníky piva a dobré muziky, ale 
i pro celé rodiny. A areál naplněný k 
prasknutí snad potvrdil, že se nám 
to podařilo,“ byla spokojená Miro-
slava Ševčíková, manažerka výsta-
viště.                                                        (šak)

Potřetí soutěžily v Podzámecké zahradě dračí lodě Svatováclavské slavnosti lákaly příznivce hudby, 
rodiny s dětmi i milovníky piva

Foto: J. Soporský

Foto: V. Kuklová


