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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Prvním letošním občánkem Kroměříže je Ondřej

Kroměříž na veletrhu představila plány na sezonu 2014

V úterý 7. ledna 2014 přesně ve 
3.35 hodin se v kroměřížské po-
rodnici narodil první kroměřížský 
občánek letošního roku. Stal se 
jím Ondřej Gaudek z místní čás-
ti Postoupky. Popřát mamince i 
novorozenci zdraví, štěstí a lásky-
plné prostředí přišly ve čtvrtek 
9. ledna starostka Kroměříže Dani-
ela Hebnarová a radní Jarmila 
Číhalová. Kromě peněžního a 
věcné daru byla pro usměvavou 
maminku připravena krásná kytič-
ka. Kroměřížská porodnice si letos 

připsala i jedno celorepublikové 
prvenství. Právě v Kroměříži přišel 
v první minutě nového roku na 
svět Vojtěch Opravil z Lubné, který 
se stal nejen prvním miminkem 
Kroměřížské nemocnice v roce 
2014, ale i ve Zlínském kraji. Se 
třemi novorozenci z dalších dvou 
krajů se navíc dělí o pomyslný titul 
první miminko České republiky.
Přejeme Ondrovi, Vojtovi a všem 
novorozencům, ať jsou zdraví, 
šťastní a rodičům ať dopřejí co nej-
méně probdělých nocí.        (vk, pz)

Připravovanými novinkami na letošní sezonu i tradičními atraktivitami se město Kroměříž prezentovalo 
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který se ve dnech 16. – 19. ledna uskutečnil v Brně. Letošní tu-
ristická sezona ve městě a okolí bude zaměřena na propagaci unikátních technických památek. Díky důvtipu 
a řemeslné zručnosti naši předkové vytvořili mnoho technických zařízení, která i dnes vzbuzují obdiv a uznání. 
Kroměřížské technické památky stály dlouho ve stínu těch kulturních a v ústraní čekaly na své znovuobje-
vení. Návštěvníci se budou moci v létě těšit na prohlídku protiatomového krytu pod Knihovnou Kroměřížska, 
železničního depa s točnou, v nabídce ale bude také biskupská vodárna a mincovna, Foucaultovo kyvadlo v 
Květné zahradě, větrný mlýn ve Velkých Těšanech, skanzen v Rymicích a další zajímavosti. Významnou turistick-
ou novinkou letos bude i Expozice Karla Kryla. Skupina historického šermu Biskupští manové návštěvníkům  
veletrhu atraktivní formou nabídla kostýmové prohlídky Tajemství staré Kroměříže i úspěšnou hru Hledání 
pokladu biskupa Bruna zakončenou vlastnoruční ražbou mincí. Právě možnost vyrazit si vlastní kroměřížskou 
minci upoutala ke stánku Kroměříže pozornost tisíců lidí. Radnice na veletrhu představila také novou propagační 
brožuru, spot o městě a společně se v Brně poprvé představily také všechny tři kroměřížské minipivovary. (pz)

Vážení a milí čtenáři,

vždy mě potěší, když 
mohu nahlédnout do 
práce jiných, kteří ve 
svém tvůrčím oboru 
mají tu možnost obraz-
ně ukázat své nápady 
a vize. A jsou-li přímo 
věnovány Kroměříži, chci 
se inspirovat, jsem vděčný 
divák a dokážu se ptát i 
diskutovat. Přesně tím-
to způsobem mě oslo-
vila návštěva studentů 
architektury na VUT v 
Brně, z nichž mnozí mají 
Kroměříž a její urbanis-
tické proměny jako zadání 
ročníkových prací. Tvoří 
s mladistvým nadšením, 
navrhují úpravy pros-
tranství, které jsou ne-
spoutané konzervativním 
pohledem nás každoden-
ních „uživatelů“ exterié-
ru města. Cítím, že i his-
torické město si zaslouží 
najít své osvícené stavitele 
21. století, kteří by k té 
historické kráse přidali 
i současnou architekto-
nickou stopu. Po návštěvě 
v brněnských ateliérech 
VUT vím, že o nápady 
není nouze. Nyní je čas 
najít ten nejlepší, který 
Kroměříži bude slušet. 
Třeba pak cesta k realiza-
ci nebude tak dlouhá. Je 
to jen o té míře nadšení, 
s níž dokážeme zužitkovat 
inspiraci kolem nás.

Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

Kolik nadšení
máte v očích?

Foto: P. Zrna

www.kromeriz.eu
Na nejatraktivnějších místech v Kroměříži 
sbírejte pomyslné mince v podobě razítek. 

Podaří-li se vám zaplnit plným počtem různých 
„mincí” hrací kartu symbolizující truhlici,
 zdarma si z Kroměříže odnesete suvenýr 
v podobě skutečné mince - vlastnoručně 
vyražené v informačním centru pomocí 

původní technologie.

www.kromeriz.eu

LETNÍ HRA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
S KULATOU ODMĚNOU

HURÁ ZA POKLADEM!

Foto: V. Kuklová



KRÁTCE Z RADNICE

Co může Kroměříž udělat pro bez-
pečnější, ekologičtější a udržitel-
nější dopravu v našem městě? Na 
tyto a spoustu dalších otázek bude 
v pondělí 17. února v Kroměříži 
odpovídat Ing. Jaroslav Martínek 
z Centra dopravního výzkumu, 
který je zároveň koordinátorem 
rozvoje cyklistické dopravy v ČR. 
Kromě informací o nejnovějších 
aktivitách Asociace měst pro cyk-
listy, jejímž je Kroměříž členem, by 
měl Jaroslav Martínek na pozvání 
místní pracovní skupiny pro cyk-
listiku řešit i některé konkrétní ná-
měty rozvoje cyklistiky v Kroměří-
ži. Proto se už v 16.00 hodin setká 
v  zasedací místnosti kroměřížské 
radnice s odborníky a členy do-
pravní komise. Setkání pro širokou 
veřejnost se uskuteční od 17 ho-
din v Knihovně Kroměřížska. (pz)

Expert na dopravu 
poradí, co s rozvojem 
cyklistiky v Kroměříži

Několikaleté diskuze o vedení 
trasy jihovýchodního obchva-
tu Kroměříže by měly nakonec 
skončit tím, že územně plánovací 
dokumenty města a kraje žádný 
obchvat zahrnovat nebudou. V 
závěru loňského roku zastupitelé 
schválili možnost vypuštění ve-
dení obchvatu města Kroměříže 
silnicí II/432 z Generelu dopra-
vy Zlínského kraje a ze Zásad 
územního rozvoje Zlínského 
kraje. Znamenalo by to, že disku-
tovaný obchvat nebude veden 
ani ve variantě kolem Bagráku, 
ani za sportovním letištěm, a že k 
řešení dopravní problematiky ve 
městě budou v budoucnu vyu- 

žity stávající místní komunikace.
„Takzvaná nulová varianta bez 
obchvatu města by přinesla 
řešení, které je obsaženo v plat-
ném Územním plánu města 
Kroměříže. Ten navrhuje v ji-
hovýchodní části města systém 
místních komunikací spojený s 
rozvojem města jižním směrem. 
Jedná se zejména o polohu 
nového mostu umístěného v pro-
dloužení ulice Jožky Silného a 
o vedení navrhované silnice do 
ulice Na Hrázi. Po napojení nové 
komunikace do ulice Obvodová 
by tento částečný obchvat v 
zásadě plnil funkci místní komu-
nikace,“  popsala situaci Blanka 

Šimůnková, která má oblast roz-
voje města na starosti. Takové 
řešení by jistě přivítali jak sig-
natáři petice proti vedení trasy 
kolem lokality Bagrák, tak oby-
vatelé Vážan, kterým se nelíbilo 
zejména řešení vyústění trasy 
na silnici II/432. Názor zastupi-
telstva směřující k vypuštění 
trasy jihovýchodního obchvatu 
Kroměříže už byl zaslán na Kraj-
ský úřad Zlínského kraje a měl 
by sloužit jako podklad pro vy-
puštění tohoto záměru při nej-
bližší aktualizaci z Generelu do-
pravy Zlínského kraje.               (pz)
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Kroměřížští radní po dohodě s 
odborem školství a sociální péče 
a řediteli základních škol stano-
vili termín zápisu do prvních tříd.
 
Zápis dětí narozených do 31. 8. 
2008 do 1. ročníku základního 
vzdělávání ve školských zaříze-
ních zřizovaných městem Kro-
měříží se uskuteční v úterý 4. 
a ve středu 5. února 2014, a to 
vždy v době od 14 do 18 hodin.

Dítě může být zapsáno ve které-
koliv základní škole v Kroměříži, 
tj. v Základní škole Zámoraví, v 
Základní škole Komenského ná-
městí, v Základní škole U Sýpek, 
v Základní škole Slovan, v Základ-
ní škole Oskol a v Základní škole 
Zachar. U zápisu je třeba předlo-
žit občanský průkaz zákonného 
zástupce a rodný list dítěte. (pz)

Sledujte i oficiální profily města
Kroměříže na sociálních sítích:

Nulová varianta by měla uzavřít diskuze 
o obchvatu Kroměříže 

Předškoláky čekají 
zápisy do prvních tříd 

www.kromeriz.eu
+ aktualizovanou nabídku na:

Projekt „EGoverment v Kroměříži“ 
je realizován v rámci výzvy z In-
tegrovaného operačního pro-
gramu č. 06 – oblast podpory 6.2.1 
Zavádění ICT v územní veřejné 
správě. Město Kroměříž tento pro-
jekt realizuje od 1. 4. 2011 a bude 
ukončen k 31. 1. 2014. Projekt má 
tři části. První z nich je vybudování 
technologického centra. Jde o 
sadu serverů, diskových polí, pod-
půrných technologií a software. V 
ostrém provozu je toto centrum 
od ledna 2013 a v současnosti za-
jišťuje provoz všech aplikací pro 
vnitřní chod úřadu i výkon státní 
správy. Pro občany je jeho efekt 
spíše nepřímý v podobě lepší a 
rychlejší obsluhy. Druhou aktivi-

tou je dodání licencí elektronické 
spisové služby, a to nejen pro měs-
to Kroměříž, ale i pro dalších 10 
zapojených obcí. Spisová služba je 
prostředek pro evidenci veškerých 
došlých i odeslaných písemností 
(listinných i elektronických). Pro 
zapojené obce je po dobu pro-
jektu poskytována spisová služ-
ba zdarma, nejaktivnější v jejím 
využití jsou města Hulín, Kvasice a 
Morkovice-Slížany. Třetí aktivitou, 
k jejíž realizaci došlo na podzim 
2013, je tzv. „vnitřní integrace.“ 
Město Kroměříž pořídilo nejen 
potřebné licence kancelářských 

programů MS Office, ale taktéž 
rozšířilo často využívaný rezer-
vační systém (s možností ob-
jednání na internetu) na živnos-
tenský úřad a zavedlo elektronický 
docházkový systém. Tento projekt 
se uskutečnil také v ostatních měs-
tech Zlínského kraje, čímž došlo ke 
sjednocení technických možností 
na úrovni obcí s rozšířenou působ-
ností a bude tedy možné pokračo-
vat v elektronizaci státní správy. 
Technologická centra jednotlivých 
měst v kraji budou také do roku 
2015 propojena datovou optickou 
sítí 21Net.                                           (jp)

Projekt EGoverment je ve finále

Těm, kteří v pátek 10. ledna 
procházeli Kovářskou ulicí, se 
naskytl nebývalý pohled. Před 
Radničním sklípkem zrovna 
probíhala akce s názvem „Velká 
ryba“.  „Jednalo se o prezent-
aci čerstvých ryb. Řada lidí 
totiž nevěří, že čerstvá ryba v 
restauraci je opravdu čerstvá. 
Tuňáka jsme zvolili proto, že 
ho řada lidí zná pouze z kon-
zervy,“ prozradil provozovatel 
Radničního sklípku Filip Janda. 
Tuňák měl necelých třicet kilo 
a po rozporcování vznikly čtyři 
filety. „Prvotním záměrem bylo 
prodat tuňáka pouze tepelně 
upraveného, ale nakonec jsme 

vyhověli i zájemcům, kteří si 
chtěli rybu odnést v syrovém 
stavu,“ uvedl Filip Janda, po-

dle kterého tuňáka a lososy 
porcoval zkušený rybář Kamil 
Knestlík. Restaurace veřejnosti 
představila i krevety a páreček 
humrů. „Zájem byl velký, tuňák 
se prodal celý, dokonce jsme 
museli sáhnout do rezervních 
filetů, abychom dali ochutnat 
všem zájemcům. Velice pozitivní 
je i zpětná vazba,“ dodal Janda. 
Díky velkému zájmu se rozhodl 
na akci navázat, čerstvé ryby 
nabízí i na objednávku a jejich 
prodejem by rád oživil i místní 
jarmarky. Ti, kteří ochutnávku 
nestihli, se mohou  těšit na jaro. 
Akce proběhne znovu již 22. 
března.                                               (ver)

Úlovek nejen na fotku: Lidé si pochutnali na třicetikilovém tuňákovi

Foto: J. Soporský



Kroměříž má o něco méně obyvatel než loni 

O devět dětí více než v roce 2012 
se narodilo v loňském roce v 
Kroměříži. Vyplývá to ze statistik 
kroměřížské matriky, která za rok 
2013 eviduje 574 dětí narozených 
v našem městě. Přestože toto číslo 
patří stále k těm nižším za posled-
ních 10 let, od roku 2010 vykazuje 
trend porodnosti v Kroměříži vze-
stupnou tendenci. Nejvíce dětí 
za uplynulou dekádu, konkrét-
ně 710, se v Kroměříži narodilo 
v roce 2007, nejméně právě v 
roce 2011. Z uvedeného počtu 
dětí narozených v roce 2013 jich 
má 256 trvalé bydliště v Kro-
měříži a místních částech. Jen 
nepatrné změny v porovnání s 
předchozím rokem zaznamenala 
matrika u četnosti nejoblíbeněj-
ších jmen. Rodiče opět dávali 

přednost spíše tradičním českým 
jménům před těmi exotickými. 
Nejčastější mužská jména byla 
Jakub (17), Adam (16), Tomáš 
(16), Jan (13), David (11), Petr (10), 
Ondřej (10), Vojtěch (10), Matyáš 
(8), Jiří (8), Martin (8), Michal (8), 
Marek (8). Při výběru dívčích jmen 
si rodiče opět nejčastěji zvolili 
Elišku (16), Terezu (12), Annu (11), 
Sofii (10), Karolínu (10), Emu (7), 
Lucii (7), Simona (7), Natálii (7) 
a Adélu (6). Za pozornost stojí i 
nižší četnost neobvyklých jmen 
dětí českých rodičů, pomineme-li 
několik jmen potomků cizích stát-
ních příslušníků. Co se týče sňatků, 
v roce 2013 se v Kroměříži konalo 
celkem 224 svatebních obřadů. 
I když se v našem městě ne-
jčastěji oddávali snoubenci české 

národnosti, přesto se našlo 16 za-
hraničních či smíšených svateb, 
kdy snoubenci pocházeli např. ze 
Slovenské republiky, Makedonie, 
Španělska, Anglie, Irska, Němec-
ka, Pobřeží Slonoviny. Nejstarší 
snoubenec se narodil v roce 1945, 
nejmladší nevěsta v roce 1994. 
Kroměřížská matrika v roce 2013 
eviduje 996 úmrtí. Z tohoto počtu 
bylo 366 zesnulých občany měs-
ta Kroměříže a místních částí. Ke 
konci roku 2013 žilo v Kroměříži 
a místních částech celkem 28 755 
obyvatel, což je jen o 79 méně než 
před rokem (28 834). Z celkového 
počtu je 13 579 mužů a 15 176 
žen. 601 osob se v průběhu roku 
do města přistěhovalo a 490 jich 
Kroměříž opustilo. Průměrný věk 
občanů činil 43 let.                         (pz)

Automat na radnici 
zlepší komfort při 

placení

KRÁTCE Z RADNICE

Nový platební automat slouží kli-
entům radnice od konce ledna v 
nejvyšším patře radniční budovy B 
na Husově náměstí. V 5. patře, kde 
sídlí oddělení dopravy a silniční-
ho hospodářství, má terminál své 
opodstatnění. Velmi častou povin-
ností návštěvníků tohoto patra je 
úhrada nejrůznějších poplatků, 
kvůli kterým doposud museli pře-
cházet až na pokladnu, která se 
nachází v přízemí vedlejší budovy. 
Takzvaná automatická pokladna 
bude k dispozici na místě samém 
a měla by klientům dopřát poho-
dlnější úhradu poplatků. Automat 
má nastaven seznam nejdůleži-
tějších plateb včetně stručných 
pokynů. Automat po zaplacení 
vydá dva doklady. Oba je nutné 
předložit u přepážky a jeden bude 
plátci vrácen. V případě jakýchko-
liv nejasností s platbou vám po-
radí zaměstnanci u přepážky, kte-
rá vaši žádost vyřizuje. Automat 
zatím přijímá pouze hotovostní 
platby. Vedle dopravních agend 
by měl systém postupně umožnit 
i platby spadající do kompetencí 
obecního živnostenského úřadu 
a odboru životního prostředí.  (pz)

V přízemních prostorách kro-
měřížského Klubu Starý pivovar 
panuje od středy 15. ledna čilý 
ruch. Předáním staveniště zho-
toviteli tu radnice zahájila budo-
vání Expozice Karla Kryla, která 
by měla netradiční a originální 
formou veřejnosti připomenout 
slavného kroměřížského rodáka, 
ale také nabídnout turistům dal-
ší celoročně přístupnou atrakci. 
Smyslem expozice je představit 
Karla Kryla nikoliv jako umě-
lecko-politický fenomén, ale 
jako významnou komplexní 
osobnost naší kultury. „V těchto 
dnech probíhají v prostorách 
Starého pivovaru demoliční prá-
ce, na které naváže kompletní 
rekonstrukce přízemních pro-
stor. Do konce května by měly 
být stavební práce hotovy a poté 
začne samotná instalace expo-

zice. Jejím autorem je zkušený 
scénograf Ing. arch. Jan Konečný 
CSc.,“ prozradila manažerka pro-
jektu Dagmar Zedníková. 
Kdo by snad od expozice čekal 
tradiční muzejní pojetí, může 
být velmi překvapen. Nesetkáte 
se v ní s tradičně vystavovanými 
životopisnými údaji či osobními 
předměty, ale spíše s emocemi 
a náladami, které Krylova tvorba 
v lidech vyvolává. Základem ex-
pozice je vyjádření Krylova po-
citu bezdomoví. „Ze vstupního 
prostoru, v němž bude umístěná 
pokladna včetně prodeje před-
mětů souvisejících s výstavou, 
přímo nahlížíme a vstupujeme 
do prostoru kolejiště, kde cestu 
vroubí opuštěné otevřené kufry 
plné Krylových textů. Otvírá se 
pohled na potemnělou stěnu 
tunelu, který tvoří ideovou a 

funkční osu celé expozice. Stěny 
jsou rytmizované sedmi zrca-
dlovými štěrbinami s efektem 
nekonečného prostoru. Jsou po-
psány rukopisem Karla Kryla - 7 
básní na zrcadle,“ nastiňuje část 
ze svého autorského konceptu 
architekt Jan Konečný.
Celkové náklady na vybudování 
Expozice Karla Kryla činí cca 10 
milionů korun, z toho 8,5 milio-
nu pokryje účelová dotace. Měs-
to tímto způsobem bez nutnosti 
velké investice z vlastních zdrojů 
zrekonstruuje část významného 
objektu, jehož další využití pod-
poří kulturní dění ve městě i celo-
roční nabídku v rámci cestovního 
ruchu. Po ukončení stavebních 
úprav a po provedení scénické
instalace bude expozice v prů-
běhu roku 2014 slavnostně 
otevřena pro věřejnost.       (pz)       

Na expozici věnované Karlu Krylovi už se pracuje 

2  2014 AKTUALITY

3

Obecní živnostenský úřad Kromě-
říž zajistil i pro letošní rok bezplat-
né poradenství pro spotřebitele. 
Stejně jako v loňském roce bude 
možné využívat poradenskou 
službu zabezpečovanou specialis-
ty ze Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska. Poradnu bude 
možné od února navštívit vždy 
druhou středu v měsíci od 13 do 
17 hodin v prostorách Městského 
úřadu Kroměříž, Obecního živ-
nostenského úřadu, Husovo nám. 
534, 1. patro (Pozor! Došlo ke změ-
ně termínu oproti roku 2013, kdy 
poradna fungovala první středu 
v měsíci). V případě potřeby po-
radenství mimo poradní dny je 
možné využít i telefonické služby, 
a to každý pracovní den v době od 
9 do 16 hodin na telefonním čísle 
608 722 582, případně i e-mailu na 
adrese poradna@sos-msk.cz (mš)

Bezplatná poradna 
pro spotřebitele 
pokračuje i letos

Vánoce skončily, slavnostní 
výzdoba zmizela z ulic
Hned po Třech králích, v úterý 7. ledna, zača-
li pracovníci Kroměřížských technických slu-
žeb s demontáží vánočních ozdob, které po 
celé svátky vytvářely slavnostní atmosféru v 
kroměřížských ulicích. Mezi prvními přišel 
na řadu vánoční strom, jehož odstrojování 
a kácení trvalo téměř tři hodiny. V následu-
jících lednových týdnech postupně z ulic 
města zmizelo i nové slavnostní osvětlení. 
Úspěšně uvedená kolekce moderní světel-
né výzdoby se za jedenáct měsíců vrátí, aby 
opět dokreslila vánoční atmosféru.         (ver)Foto: K. Vernerová



Český červený kříž vzdělává své lektory 

V neděli 12. ledna v ranních 
hodinách si strážníci všimli mo-
torového vozidla, které vyjelo z 
ul. Třebízského, odbočilo směrem 
na Kojetín a jelikož vozidlu ne-
svítila koncová světla, strážníci se 
za vozidlem rozjeli a chtěli řidiče 
upozornit. Při kontrole však byla u 
řidičky zjištěna pozitivní dechová 
zkouška s výsledkem 0,93 promile. 
Jelikož jednašedesátiletá žena ří-
dila motorové vozidlo pod vlivem 
alkoholu, byla celá událost předá-
na hlídce státní policie k dořešení.

V pondělí 13. ledna dopoledne 
nalezl při pochůzce se služebním 
psem v polích na ulici Za Oskolí 
strážník městské policie krahujce, 
který měl poraněné levé křídlo. 
Zranění znemožňovalo dravci lé-
tat, proto byl převezen na služeb-
nu městské policie. Telefonicky 
byl kontaktován pracovník zví-
řecí záchranné stanice v Buchlo-
vicích, který si dravce převzal. 

V sobotu 18. ledna ve večer-
ních hodinách zadrželi strážníci 
čtyřiačtyřicetiletého muže, který 
se vloupal do prodejny COOP na 
ulici Koperníkova. Strážníci zjistili 
v zadní části prodejny pootevře-
nou branku, vstoupili do areálu 
prodejny, zde byli pootevřené 
vstupní dveře do obchodu, kte-
ré měly rozbitou skleněnou vý-
plň. Při vstupu do obchodu pod 
stolem nalezli ukrývajícího se 
neznámého muže. U muže bylo 
nalezeno kladivo, pomocí které-
ho rozbil skleněnou výplň dveří 
a následně vnikl do objektu. Ce-
lou událost si převzala k dořešení 
hlídka PČR, neboť zde bylo důvod-
né podezření ze spáchání trest-
ného činu krádeže vloupáním.

V minulých dnech obdržela Měst-
ská policie Kroměříž poděkování 
od Občanského sdružení Korál-
ky za spolupráci při pořádání 
sbírky pod Vánočním stromem 
na Velkém náměstí. Každý ve-
čer byla pokladnička strážníky 
odnášena a ráno umístěna zpět, 
aby se tak zabránilo případné-
mu odcizení peněz či jejímu po-
škození. Vybraná finanční část-
ka bude užita pro potřeby dětí.

Kroměříž inspiruje
budoucí architekty
Památky a historické stavební 
slohy zapsané do tváře Kromě-
říže přijíždějí každoročně ob-
divovat tisíce turistů. Současný 
a budoucí rozvoj města 
však přináší i otázky spo-
jené s moderní výstavbou a 
začleněním dnešních potřeb 
do historického rázu Kroměříže. 
O vyjádření k tomuto tématu 
jsme v rozhovoru požádali 
městskou architektu Radmilu 
Vraníkovou.

Jsme na začátku roku 2014. Jaké 
úkoly a výzvy na Vás čekají?
Už v minulém roce jsem se snaži-
la, aby vznikaly nápady a inspir-
ace pro úpravu veřejného pros-
tranství v centru města. Např. 
velká plocha náměstí nenabízí 
mnoho příležitostí k posezení 
či příjemnému zastavení. Přála 
bych si, aby už pro letošní turis-
tickou sezónu se toto prostran-
ství  stalo pro lidi alespoň trochu 
vlídnější a zajímavější. To je však 
jen malá část z návrhů, které se 
nyní promýšlí.

V loňském roce se uskutečnila 
v prostorách radnice výstava 
studentů architektury VUT v 
Brně, kteří se ve svých návrzích 

a projektech vyjadřovali k 
různým lokalitám Kroměříže. 
Pokračuje tato spolupráce dál?
Pokračuje a pro Kroměříž je to 
zdroj inspirace. Vznikají tak nová 
témata k diskuzi, jak proměňovat 
ráz města v duchu současného 
životního stylu, z hlediska potřeb 
dopravní dostupnosti apod. 
Mladí studenti právě nyní 
dokončují zadání za zimní seme-
str a já věřím, že po roce – tedy 
někdy v březnu –  opět bude 
příležitost jejich práce představit 
širší veřejnosti. Reakce a názory 
Kroměřížanů na nové postřehy 
a mnohdy i netradiční řešení ur-
banistické podoby našeho města 
mohou přispět k tomu, abychom 
dokázali to nejlepší také realizovat.

Co konkrétního studenti archi- 
tektury pro Kroměříž řeší?
Především je to tolik diskutovaná 
plocha Velkého náměstí. Při za-
dávání témat jsem se vrátila k 
nevyužitým sklepním prostorám 
kina Nadsklepí, která  skýtají vel-
mi variabilní možnosti využití. 
Vznikly návrhy na vybudování 
hudebního salonu a restaurace, 
ale zajímavá je i varianta tančírny 
nebo řešení moderní expozice o 
filmu. Dalším tématem byl  návrh 
využití bývalé vojenské budovy 
na Hanáckém náměstí. Těším 
se na práci mladé architektky z  
Kyjeva, která si v rámci dokto-

randského studia na VUT v Brně 
zvolila jako své téma Kroměříž. 
Připravuje urbanistickou kon-
cepci města, promýšlí veřejné 
prostory, dopravu s ohledem 
na ochranu zón, které by měly 
uchovat nerušený pohled na 
historické dominanty. K tomu se 
snaží moderně pojmout vytipo-
vaná veřejná prostranství. Bude 
to zajímavé.

Co podle Vás potřebuje Kro-
měříž v oblasti urbanistického 
rozvoje nejvíce?
Myslím, že právě tu diskuzi, 
protože si neseme z minulo-
sti spoustu konzervativních 
představ. Ale v tom nám právě 
spolupráce se studenty může 
pomoci. Potřebné jsou i peníze, 
aby městský rozpočet i nadále 
pokračoval v oddlužování měs-
ta a mohly se připravovat větší 
investiční projekty. Osobně 
uvítám také podněty občanů 
a lidí, kteří Kroměříž mají rádi a 
dokáží se vyjádřit k architekto-
nickému rázu města. Pokud mají 
nápady, vize a připomínky k 
možným budoucím proměnám 
Kroměříže, je možné mě oslovit 
prostřednictvím e-mailu: 
radmila.vranikova@mesto-kro-
meriz.cz. Případně osobně je 
předat – každou středu na radni-
ci v kanceláři architektky města.

(mač)
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V rámci Operačního programu 
vzdělávání pro konkurence-
schopnost realizuje Oblastní 
spolek Českého červeného 
kříže již druhým rokem projekt 
„Vzdělávání lektorů Českého 
červeného kříže Kroměříž, který 
je financován prostřednictvím 
globálního grantu Podpora 
nabídky dalšího vzdělávání ve 
Zlínském kraji a spolufinancován 
z Evropského sociálního fon-
du a státního rozpočtu České 
republiky. Realizace probíhá v 

období od 1. 2. 2012 do 31. 1. 
2014. Cílem projektu je zajištění 
vzdělávání lektorů první pomo-
ci a  zvýšení odborných znalostí 
a dovedností lektorů ČČK. V 
rámci projektu vzniklo 5 samo-
statných modulů - První pomoc 
pro lektory 1, První pomoc pro 
lektory 2, Metody práce lektora 

první pomoci s cílovou skupinou 
dospělí, Metody práce lektora 
první pomoci s cílovou skupinou 
handicapovaní a E-learningový 
kurz Základy práce lektora první 
pomoci. Partnery projektu jsou 
město Kroměříž, ZŠ a MŠ speciál-
ní Kroměříž a Arcibiskupské 
gymnázium Kroměříž.            (ččk)

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

PODĚKOVÁNÍ

• řešení situace Velkého náměstí           • přístavba v exteriéru objektu Nadsklepí          • návrh „tančírny“ Nadsklepí

Ukázky vizualizací zpracovaných studenty architektury VUT v Brně:



Přijměte prosím pozvání, byť jen 
velmi letmé, mnoha zajímavých 
lidí, kterým ani stříbro ve vlasech 
neubralo chuť žít naplno svůj plno-
hodnotný život. Je to pozvání do 
Klubu seniorů, který v lednu oslavil 
40 let od svého založení. 
Klub byl otevřen v lednu 1974, kdy 
vznikl sloučením bývalého Klubu 
důchodců MNV a zájezdového, ne-
bo-li turistického kroužku důcho-
dců při ZK Pal-Magneton. K jeho 
aktivní činnosti mu byl vyčleněn 
dům č.p. 15 na Velkém Náměstí. 
Tento rohový dům s výhledem na 
zámek začal od toho data sloužit 
účelu nesporně vysoce humán-
nímu. Právě v těchto místech se 
začali z celého města scházet ti,  
kteří po své celoživotní práci touži-
li nejen po odpočinku, ale také po 

zábavě, poučení a vzdělanosti. V 
té době bylo centrum velmi dobře 
vybavené, k dispozici byla knihov-
na asi o 800 svazcích, gramorádio, 
televize, různé noviny, časopisy 
i společenské hry. Nechyběly 
samozřejmě výlety a zájezdy za 
kulturou a poznáním. Během let 
prošla klubem dlouhá řada lidí, 
ale také řada ochotných a dobro-

volných funkcionářů. S plynoucím 
časem pochopitelně docházelo k 
postupnému střídání stráží nejen 
u členů, ale došlo i k prostorovému 
přesunu. Další a druhou domov-
inou pro seniory se stal na dlouhá 
léta Klub Starý pivovar. 
Od ledna 2012 má Klub seniorů 
vyčleněny své důstojné prostory 
na Hanáckém náměstí v bývalém 

posádkovém domě. Neztratil na-
prosto nic ze své aktivity, ze své 
pozice. Stále s chutí a elánem i 
zde naplňují svůj podzim živo-
ta ti, kterým právě ono stříbro ve 
vlasech připomíná, že žít se má 
plnohodnotně a naplno, pokud 
to zdraví jen trošičku dovolí. Pře-
ji proto našim seniorům, aby jim 
zůstal jejich mladistvý elán, radost 
z každého prožitého okamžiku s 
chutí i tvořivým potenciálem, který 
mohou leckdy i rozdávat. Ať se daří. 

Zdena Dočkalová

Klub seniorů oslavil 40. výročí svého vzniku  
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Oslava 40. výročí vzniku se usku-
tečnila 20. ledna v prostorách sídla 
Klubu seniorů na Hanáckém ná-
městí. Popřát přišla starostka Dani-
ela Hebnarová, radní Jarmila Číha-
lová a spousta dalších gratulantů. Foto: P. Zrna

Během tříletého období vytvořila 
škola 7 nových akreditovaných pro-
gramů v oblasti dalšího vzdělávání 
učitelů. První je zaměřen na získání 
a zdokonalení manažerských 
schopností vedoucích praktického 
vyučování, dalších šest obohacu-
je nabídku dalšího vzdělávání pro 
učitele odborných předmětů na 
SZŠ. Projekt podpořený ESF a stát-
ním rozpočtem ČR završilo setkání 
učitelů a vedoucích pracovníků 
zdravotnických škol na celostátní 
konferenci, kde škola prezentovala 
výsledky své práce a také hledala 
cesty další spolupráce s ostatními 
zdravotnickými školami, MŠMT a 
Ministerstvem zdravotnictví.
                                          Hana Pořízková

Střední zdravotnická 
škola završila tříletý 

projekt celostátní 
konferencí

Žáci úspěšně zakončili kurz studené kuchyně
Žáci Střední školy hotelové a služeb Kroměříž absolvovali kurz studené ku-
chyně pod dohledem zkušeného mistra kuchaře Vladimíra Picky. Ve čtvrtek 
16. ledna byl kurz v prostorách restaurace hotelové školy slavnostně vyhod-
nocen. Certifikáty o absolvování  předal špičkový gastronom Picka dvaceti 
frekventantům. „Pro mě je práce se studenty příjemná. Tak šikovné a praco-
vité studenty, jak jsou tady v Kroměříži, jsem už dlouho nepotkal,“ podělil se 
o své dojmy Picka, který byl v Kroměříži již po patnácté. Každý jeho kurz však 
přinese něco nového. „Pro studenty pořádáme jako nadstandardní způsob 
vzdělávání různé kurzy a jeden z těch špičkových je právě kurz studené ku-
chyně. Na něj zveme odborníky z těch nejvyšších pater gastronomie České 
republiky a tím Vladimír Picka je,“ pochvaloval vedoucího kurzu ředitel školy 
Petr Hajný. Během kurzu se žáci naučili 80 druhů výrobků. „Studená kuchyně 
není pro žáky složitá. Jde o umění sestavení různých ingrediencí, o nápadu a 
kreativitě. Během čtyř dnů kurzu mají šanci podchytit vše podstatné,“ objas-
nil Picka. V závěru kurzu žáci připravili ukázku toho, co se naučili a restaurace 
školy tak voněla různými pomazánkami, aspiky a nechybělo ani sushi.    (ver)

Málokdo zná zkratku SPCCH 
(www.spcch.cz). Jedná se o Svaz 
postižených civilizačními cho-
robami, který již 20 let nabízí ak-
tivity a služby na pomoc lidem 
postiženým civilizačními cho-
robami, dlouhodobě nemocným 
a seniorům v celé České republice. 
V rámci celé ČR funguje síť 330 
organizací a klubů a v současno-
sti sdružuje 55 000 členů. V Kro-
měříži funguje jak tzv. Základní, 
tak i Okresní organizace SPCCH, 
jejímž předsedou je Vlastimil 
Charvát. „Naše sdružení sdružuje 
lidi postižené cukrovkou, respi-
račními, kardiovaskulárními či 
onkologickými onemocněními, 
epilepsií, roztroušenou sklerózou, 
vertebrogenními onemocněními, 

tělesně postižené apod. Nabízíme 
odborné rehabilitační a re-
kondiční  programy a poskytu-
jeme také specifická sociál-
ně-právní poradenství, bezúročné 
půjčky svým členům a zařizu-
jeme i půjčení rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek“, 
informuje Vlastimil Charvát. Fi-
nanční prostředky, které jsou 
k těmto aktivitám zapotřebí, 
si zajišťují sami svými aktivita-
mi. Dvakrát v měsíci pořádají 
zábavná odpoledne s hudbou, 
tancem a tombolami, čímž si čle-
nové přispívají na různé aktivity. 
Tyto akce mají členy odpoutat od 
jejich nemocí a přivést je na jiné 
myšlenky. Dříve dost pomáhali 
sponzoři, kterých ale stále ubývá. 

Protože se občas stávají nepříjem-
nosti a někteří lidé využívají této 
organizace k vylákání příspěvků 
od sponzorů, snaží se místní orga-
nizace SPCCH seznámit veřejnost 
se členy výboru. Většinou žádá 
organizace příspěvek písemně 
a v případě vyhovění uzavírá se 
sponzory řádnou darovací sm-
louvu. „Těm sponzorům, kteří přes 
finanční problémy nějakou tu ko-
runu pro nás našli, velmi děkuji. A 
těm, kteří jsou na vážkách, bych 
rád připomněl, také vás může 
nějaká ta nemoc postihnout a v 
tom případě budete mezi námi 
srdečně vítáni a budou vítáni také 
ostatní, kteří projeví zájem se s 
námi scházet“, uzavírá Vlastimil 
Charvát.                             (vk, spcch)

Kroměřížský Svaz postižených civilizačními 
chorobami nezahálí 

Foto: K. Vernerová



V sobotu 11. ledna si návštěvníci 
Slavnostního novoročního kon-
certu Ústřední hudby Armády 
České republiky připomenuli 
100. výročí vypuknutí I. světové 
války a vzniku legií. Tato upomín-
ka naší historie pod taktovkou 
pplk. Jaroslava Šípa a mjr. Patrika 
Spinka proběhla v Divadelním sále 
Domu kultury. V plném sále zaz-
něly známé skladby Na krásném 
modrém Dunaji od J. Strausse, 
Kanárek od F. Poljakina nebo třeba 
Šavlový tanec od A. Chačaturjana. 
Vokálními sólisty byli Vladimíra 
Patáková a Jurij Kruglov a celou 
akci moderoval Zdeněk Junák. 
Novoroční koncert pořádala 

Československá obec legionářská 
v rámci projektu LEGIE 100. Sym-
bolikou těchto slavností je i to, že 
v Kroměříži původně sídlil 3. pěší 

pluk rakousko-uherské armády. 
Z něj se po přechodu do zajetí 
původními vojáky tohoto pluku 
formoval a později byl zde i dis-

lokován 3. střelecký pluk ruských 
legií  „Jana Žižky z Trocnova“. Čeští 
a slovenští krajané v roce 1914 vy-
tvořili ve Francii tzv. Rotu Nazdar a 
v Rusku Českou Družinu. Vojenské 
jednotky tvořili zejména zajatci 
rakousko-uherské armády. Rodá-
ci ze současného Zlínského kraje 
se aktivně zapojili do českoslo-
venských legií i v jiných jednotkách 
československého zahraničního 
vojska, a proto si právem zaslouži-
li připomenutí tímto koncertem. 
Během koncertu i v následujícím 
týdnu byla v předsálí Domu kul-
tury ke zhlédnutí dokumentační 
výstava „Československé legie 
1914 - 1920“.                                     (ver)

Novoroční koncert v Domě kultury uctil  památku legionářů

Foto: V. Kuklová
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Cukrová číše přilákala do Kroměříže soutežící i diváky
Tanečníci z celé České republiky v neděli 12. ledna změřili své síly ve 
Společenském sále Domu kultury. Uskutečnila se zde soutěž O cukro-
vou číši, kterou už tradičně pořádá taneční klub Gradace Kroměříž. Klání 
probíhá ve standardních i latinsko-amerických sportovních tancích a 
může se do něj zapojit prakticky kdokoli, protože k účasti není potřeba 
žádné kvalifikace. Letos si soutěž nenechalo ujít tři sta párů z celé České 
republiky i ze Slovenska, od těch nejmenších až po mistry jednotlivých 
kategorií. A kromě ladných pohybů a přesných kroků měli návštěvníci 
možnost opět obdivovat také krásné šaty tanečnic a elegantní obleky je-
jich partnerů. Pořadatelé byli potěšeni hojnou účastí diváků i soutěžících. 
Výherci si domů odnesli velký dort v podobě cukrové číše.             (ver, pz)

Dětský karneval se nesl v námořnickém duchu
Kulturní nabídka Kroměříže nezapomíná ani na ty nejmenší. 
Neděle 19. ledna patřila dětem a zejména těm, které si rády hrají na 
námořníky. V Domě kultury se uskutečnil Velký dětský karneval s Jirk-
ou Hadašem, který se celý nesl v námořnickém duchu. Děti si hrály s 
mořskými vlnami, chytaly ryby, přetahovaly se lanem, házely kotvu a 
čekala je i spousta nových originálních her. Animační autorský pořad 
kouzelníka Jirky Hadaše  je velmi oblíbený právě v období zimních kar-
nevalů a maškarních zábav. Během 120 minutové animační show si děti 
mohly s klauny Jájou a Pájou zahrát v pravých námořnických doved-
nostech a soutěžích. Pro děti byla připravena dětská diskotéka s opra-
vdovými karnevalovými rytmy a samozřejmě nová Škola kouzel s ukáz-
kou modelování balónků Balloon Twisting.                                                    (ver)

Setkáním předních hudebníků z 
Moravy zahájil v neděli 19. ledna 
svou 24. sezónu Jazz Club Kro-
měříž. V hotelu Oskol vystoupila 
sestava STEEL JAZZ KM a hosté - 
trumpetista Ivo Novotný, zpěvák 
Karel Stryk, kytarista Milan Kašu-
ba, piáno Zdeněk Kryštof, basa 
Pepa Mazák, bicí Víťa Vavrda. 
Celá sestava rozproudila svými 
jazzovými rytmy publikum a 
výstup dokreslil zpěvák se svým 
výjimečným hlasem. „Již něko-
likátou sezónu zveme a před-
stavujeme přední hudebníky 

z České republiky, Slovenska a 
celého světa. Dříve jsme říkali, 
že Jazz Club KM je křižovatkou 
muzikantů. Dnes je to již dálnice, 
po které proudí jazzmani do Kro-
měříže,“ prozradil pořadatel Jazz 
Salonu Zdeněk Hána. Příjemným 
zpestřením byla loňská Přehlíd-
ka Malých Bandů na ulici, která 
vzbudila velký ohlas. „Jsme tu 24 
let, snažíme se přinášet oživení a 
podporujeme kulturní dění nejen 
ve městě, ale i při reprezentaci 
města a spolupráci se spolky a in-
stitucemi,“ dodal Hána.            (ver)

Hotel Oskol v jazzovém rytmu

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský



CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

 „KDO CHCE SVĚŽÍ BýTI, 
MUSÍ MELTU PÍTI!“

Při setkání s přáteli, ráno nebo 
po obědě si rádi uvaříme dobrou 
kávu. Milovníci zdravého život-
ního stylu upřednostňují kávové 
náhražky  –  kávy vyrobené z 
praženého obilí  a z různých 
přísad. Už naše babičky a pra-
babičky si však rády dopřávaly 
cikorku či meltu. První česká 
továrna na zpracování kořene 
čekanky byla v roce 1804 založe-
na v Mochtíně. Postupně továrny 
na kávové náhražky vznikaly v 
různých městech v Čechách i na 
Moravě a jejich výrobky byly vel-
mi oblíbené. Kroměříž nemohla 
zůstat pozadu. První moravská 
společenská továrna na kávové 
náhražky zahájila provoz v roce 
1904 v nové tovární budově 
na Hrubých hatích (dnes ulice 
Hulínská). Ředitelem továrny 
byl Antonín Něměček z Kro-
měříže. V přední části jednopat-

rové budovy byl  byt „továrního 
dohlížitele“, místnost pro expe-
dici, sklad fíků, cikorie a čekanky. 
Další místností byla pražírna a 
vedle ní místnost s mlýnky, za 
pražírnou byla místnost zvaná 
„chladírna“. Parní kotel byl 
umístěn v samostatných pros-
torách. Kouř z pražírny odváděl 
ventilátor. Na přiložené ilustraci 
je patrné, že součástí továrny 
byl i dostatečně vysoký komín, 
který zajistil, aby okolí továrny 
nebylo obtěžováno kouřem. 
Nabízený sortiment uspoko-
jil i nejnáročnějšího zákazní-
ka – vedle kroměřížské cikorky 
továrna nabízela také fíkovou a 
sladovou kávu.  Samozřejmostí 
byla také distribuce „pravé“ kávy 
– kroměřížská káva žlutá, káva 
hrubozrnná, káva z Jávy, česká 
mandlová káva, ale i magde-
burská, norimberská, drážďanská 
zdravotní káva. Ke zvláštno- 
stem patřila pravá hanácká káva 

sladová nebo kafelín (tj. úplná 
náhrada za zrnkovou kávu). 
V dochovaném ceníku  První 
moravské společenské továrny 
na kávové náhražky je uvede-
no, že „hanácká sladová káva 
jest připravována s obzvláštní 
péčí dle nejnovějšího způsobu 
z nejlepšího hanáckého sla-
du.“ V roce 1912 zakoupila tuto 
továrnu Kolínská továrna na 
kávové náhražky a zřídila zde 
filiálku svého hlavního závodu. 
V roce 1913 byla První moravská 
společenská továrna na kávové 
náhražky v Kroměříži vymazána 
z obchodního rejstříku. Více in-
formací o ní nevíme, závěrem se 
podělíme o její obchodním slo-
gan z inzerátu z dobových novin 
z roku 1904 : „Kroměřížská káva 
dává nápoj velmi zdravotní a pro 
domácnost jest velkou úsporou.“

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová

Státní okresní archív Kroměříž

KROMĚŘÍŽSKÁ HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ II.
Vážení čtenáři,
v prvním letošním vydání Kromě-
řížského zpravodaje jsme zahájili 
nový seriál o historii podnikání v 
Kroměříži. Podle vašich četných 
odpovědí na první otázku soudí-
me, že vás téma zaujalo. Správně 
jste odpověděli, že kamnář Barto-
loměj Audy měl sídlo v Kovářské 
ulici.

Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Pavel Nečas
Marie Kročilová

Emílie Fryštáková

Otázka č. 2
Jak se jmenoval ředitel 

první moravské společenské 
továrny na kávové náhražky

v Kroměříži?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte na ad-
resu zpravodaj@mesto-kromeriz.
cz, nebo na adresu: Kroměřížský 
zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 
01 Kroměříž. (Nezapomeňte uvést 
svou adresu a telefonní kontakt).
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I tak zdánlivě obyčejná věc jako 
je domácí pokladnička - kasič-
ka, má svou zajímavou historii. 
Povězme si krátce něco o jejich 
vzniku, který je spojen s his-
torií peněz a vytvářením jejich 
rezerv. V antice byly mincovní 
rezervy ukládány nejdříve do 
hliněných nádob. Skutečná nej-
starší pokladnička v podobě 
miniaturní kulovité amforky 
s vybroušeným otvorem na 
vhazování mincí z přelomu 4. 
a 3. stol. př. Kr. byla nalezena v 
Babyloně. Římané používali ve 
svých domácnostech keramické 
pokladničky polokulovitého 
nebo hruškovitého tvaru s výřezy 
pro mince. Byly velmi podobné 
pozdějším středověkým tvarům, 
přičemž nastřádanou hotovost 
bylo možné získat pouze jejich 
rozbitím. Z období středověku 

jsou nálezy pokladniček spíše 
vzácné. Kroměřížské poklad-
ničky z archeologické sbírky 
Muzea Kroměřížska jsou da-
továny do období přelomu 13. 
a 14., až  průběhu 15. století. 
Všechny byly náhodně nalezeny 
v rámci stavebního rozvoje měs-
ta na počátku minulého století. 
Jedná se o keramický hrnec a 
džbánek, které byly pro tento 
účel upraveny dodatečně vy-
broušeným otvorem, přičemž k 
vyjmutí mincovního obsahu ne-
bylo zapotřebí nádoby poškodit, 
nýbrž pouze uvolnit utěsněné 
hrdlo. Tím se odlišovaly od 
drobné keramické pokladničky 
kulovitého tvaru objevené v r. 
1929 při stavbě Voglova domu 
na Riegrově náměstí, kterou lze 
nejspíše přiřadit k doplňkovému 
sortimentu vyráběnému zdej-

šími středověkými hrnčíři. V tom-
to případě byl ovšem původní 
proražený otvor nálezcem nebo 
sběratelem (zřejmě v důsledku 
nerozpoznání účelu předmětu) 
pečlivě zasádrován. 
Drobné keramické pokladničky 
jako součást výbavy městských 
domácností se u nás začaly ob-
jevovat od poloviny 13. století. 
Jednalo se zpravidla o nádobky 
kulovitého, cibulovitého nebo 
hruškovitého tvaru, později 
opatřené knoflíkovitou úchytk-
ou, jednoduše zdobené. Časem 
se staly populární domácí 
pokladničky zoomorfních tvarů. 
Nejčastěji v podobě prasátka, 
prastarého symbolu štěstí, ho-
jnosti a pohanského svátku Slun-
ovratu, tedy křesťanských Vánoc.

Text a fotodokumentace: 
Mgr. Helena Chybová

„Kdo šetří, má za tři“ aneb Nejstarší kroměřížské 
pokladničky

Keramická pokladnička kulovi-
tého tvaru z Riegrova náměstí, 
pol.14. stol.

Domácí pokladnička, hrnec s 
vybroušeným otvorem, Kroměříž, 
13./14. stol.

Domácí pokladnička, džbán s 
vybroušeným otvorem, Kroměříž, 
15. stol.



2.2. JAZZ SALON KROMĚŘÍŽ, 
pražská skupina Moof, Hotel 
Oskol
4.2. MIROSLAV MÍČ, Nadskle-
pí, zač. v 19 h
6.2. OSLAVA ROKU KONĚ 
2014, Nadsklepí, zač. v 19 h
10.2. DĚVČE ZE ZÁPADU, 
Pařížská opera – živě, Nadsklepí, 
zač. v 19:30 h
17. 2. CIGÁNSKI DIABLI, Dům 
kultury, zač. v 19 h
 25. 2. POCTA SMETANOVI 
A DVOŘÁKOVI (Konzervatoř Kro-
měříž), Nadsklepí, zač. v 19 h
23. 2. JAZZ SALON KROMĚŘÍŽ, 
Steel Jazz Kroměříž a hosté, Hotel 
Oskol

DIVADLO
20.2. VŠECHNO NENÍ KOŠÉR 
(Rádobydivadlo Klapý), DK Kro-
měříž, zač. v 19 h
26. 2. POPRVÉ VDANÁ (Taťja-
na Medvecká), Hudební sál DK, 
zač. v 19 h
27.2. LA PUTYKA, Divadelní 
sál DK, zač. v 18 h

PRO DĚTI

9.2. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A 
KOČIČCE, divadlo, DK Kroměříž
9.2. DĚTSKÉ ŠIBŘINKY, tra-
diční zábavný program pro děti, 
Sokolský dům Kroměříž
16.2. RÁKOSNÍČEK A JEHO 
RYBNÍK, Divadlo Scéna Zlín, mís-
to konání: Dům kultury Kroměříž

ZÁBAVA
1.-2.2. KRAJSKÉ PŘEBORY 
MUŽŮ JEDNOTLIVCŮ V KUŽEL-
KÁCH, Kuželna Nedopil
3.2. a 10.2. VýTVARNý ATE-
LIÉR PRO VEŘEJNOST, lekce 
kreslení a malování, SPgŠ, zač. 
v 17 h
4.2. OKRESNÍ KOLO VE ŠPL-
HU STŘEDNÍCH ŠKOL, Střední 
zdravotnická škola
6.2. PAVILON V RYTMU, 
WORKSHOP ASIJSKÉ KALI-
GRAFIE A MALBY NA HEDVÁBÍ, 
Nadsklepí, zač. v 16 h
8.2.  7. KOLO 1. LIGY BOXU, 
hala TJ Slavie Kroměříž, zač. v 
18:30 h
8.2.  7. KOLO OBLASTNÍ LIGY 
JUNIORŮ V BOXU, hala TJ Slavie 
Kroměříž, zač. ve 13 h
9.2. SOUTĚŽE LETECKO-MO-
DELÁŘSKÉHO KLUBU KROMĚ-
ŘÍŽ, Letiště Kroměříž, 8-11 h, 
11-14 h (dle počasí)
12.2. KROMĚŘÍŽSKÁ JUNI-
ORSKÁ KOKTEJLOVÁ SOUTĚŽ 

2014, gastronomická soutěž 
(barman, mistr kávy), Střední 
škola hotelová a služeb
13.2. ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY, 
Sv. Hostýn, zač. v 10 h, Sociální 
služby města Kroměříž
14.-15.2. 10. VÍKENDOVý 
TURNAJ BESKYDSKÉ ŠACHOVÉ 
ŠKOLY, turnaj se zápočtem na 
světový šachový žebříček Fide 
Elo, Penzion Bezměrovský dvůr
16.2. SOUTĚŽE LETECKOMO-
DELÁŘSKÉHO KLUBU KROMĚ-
ŘÍŽ, Letiště Kroměříž,8-13 h (dle 
počasí)
18.2. TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
PRÉVENTAN, ZŠ Zachar
22.2. O BĚZMĚROVSKÉHO 
KRÁLE, 6. turnaj Okresní žákov-
ské ligy (šachový turnaj mládeže 
do 15 let), Penzion Bezměrovský 
dvůr
22.2. MALOVANý HRNEK, 
přijďte si nazdobit svůj originál-
ní hrnek a vyzkoušet si různé 
techniky. Muzeum Kroměřížska, 
lektorská místnost 1. patro, 9 – 12 
h a 13 - 16 h. Vstupné: 40,- Kč
25.2. WOLKRŮV PROSTĚJOV, 
recitační soutěž SŠ, DK Kroměříž 
3.3. - 5.3. JARNÍ PRÁZDNI-
NOVÉ DÍLNY, tvořivé dílny. 
Lektorská místnost 1. patro
1. dílna: 3. 3.  9 - 12 h a 13 -16 h
2. dílna: 5. 3.  9 - 12 h a 13 - 16 h
Vstupné: 40,- Kč

PŘEDNÁŠKY
 8.2. SETKÁNÍ S BIOTRONI-
KEM TOMÁŠEM PFEIFFEREM, 
zač. v 9 hodin v Muzeu Kromě-
řížska
18.2. VEČER ŠVABINSKÉHO 
KRUHU, Muzeum Kroměřížska, 
Konferenční sál, zač. v 17:00 h

JARMARKY
1.3. MASOPUSTNÍ JARMARK, 
Hanácké náměstí

VÝSTAVY 
15.1.-2.3. JITKA JURNEČKO-
VÁ, autorská výstava, Radniční 
sklípek
Z POKLADŮ ARCHIVU MĚSTA 
KROMĚŘÍŽE, Státní archiv Kro-
měříž, do června 2014
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABIN-
SKÉHO, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice
PŘÍRODA A ČLOVĚK - fauna, 
flóra a archeologické nálezy z 
regionu, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice.
HISTORIE UKRYTÁ POD 
DLAŽBOU MĚSTA - kulturně-his-
torický obraz města Kroměříže 
od jeho vzniku do raného no-
vověku, sklepní prostory Muzea 
Kroměřížska, stálá expozice

15.1-15.3. PAVEL KOŠUTA-
NORSKO, kavárna hotelu 
U Zlatého kohouta
6.2.-2.3. VýSTAVA VýTVAR-
NÉHO OBORU ZUŠ, Muzeum 
Kroměřížska, vernisáž zač. v 17 h
6.2. - 13.3 CHUŤ ČAJE, CHUŤ 
ZENU, fotografie Zdeněk Thoma, 
Nadsklepí, vernisáž v 18 h
7.2.- 2.3.2014 ŘEKA, výtvarný 
projekt ZUŠ v Kroměříži, Muzeum 
Kroměřížska
11.2. – 9.4. ŘÍŠE LOUTEK-Vý-
STAVA K 45. VýROČÍ ZALOŽENÍ 
KROMĚŘÍŽSKÉHO LOUTKOVÉ-
HO DIVADLA „ŘÍŠE LOUTEK“, 
Muzeum Kroměřížska
28.2.-30.3. VýSTAVA KA-
MÉLIÍ, Rotunda Květné zahrady 
Kroměříž

KINO NADSKLEPÍ
1.2. JACK RYAN: V UTAJENÍ, 
zač. v 17:30 h
1.2. BLÍZKO OD SEBE, zač. ve 
20 h
2.2. BLÍZKO OD SEBE, zač. v 
17:30 h
2.2. JACK RYAN: V UTAJENÍ, 
zač. ve 20 h
3.2. BLÍZKO OD SEBE, zač. v 
17:30 h
5. 2. BLÍZKO OD SEBE, zač. ve 20 h
7.2. LEGO PŘÍBĚH, zač. v 
17:30 h
7.2. JÁ, FRANKENSTEIN, zač. 
ve 20 h
8.2. JÁ, FRANKENSTEIN, zač. 
v 17:30 h
8.2. PRODLOUŽENý VÍKEND, 
zač. ve 20 h
9.2. PRODLOUŽENý VÍKEND, 
zač. v 17:30 h
 9.2. JÁ, FRANKENSTEIN, zač. 
ve 20 h
12.2. ROBOCOP, zač. ve 20 h
* 13.2. DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ, zač. ve 20 h
14.2. DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ, zač. v 17:30 h
14.2. ŽIVOTNÍ ŠANCE, zač. ve 20 h 
15.2. ŽIVOTNÍ ŠANCE, zač. v 
17:30 h 
15.2. DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ, zač. ve 20 h
16.2. ZIMNÍ PŘÍBĚH, zač. v 
17:30 h
16.2. DĚDICTVÍ ANEB KURVA 
SE NEŘÍKÁ, zač. ve 20 h
17.2. ŽIVOTNÍ ŠANCE, zač. v 
17:30 h 
19.2. ZIMNÍ PŘÍBĚH, zač. ve 
20 h
27.2. BABOVŘESKY 2, zač. ve 
20 h
28.2. BABOVŘESKY 2, zač. v 
17:30 h
28.2. ANGELIKA, zač. ve 20 h

KÁNON

 5.2. CESTA DOMŮ (ČÍNA), 
zač. ve 20 h
12.2. ZBĚSILOST V SRDCI, 
zač. v 16 h
19.2. KOYANNISQATSI, zač. 
v 16 h
26.2. ABSOLVENT, zač. v 16 h

BIJÁSEK
2.2. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ, 
zač. ve 14:30 h
8.2. LEGO PŘÍBĚH, zač. ve 
14:30 h
16.2 JUSTIN: JAK SE STÁT 
RYTÍŘEM, zač. ve 14:30 h
23.2. BELLA A SEBASTIAN, 
zač. ve 14:30 h

ARTKINO
3.2. NYMFOMANKA, 2. část, 
zač. ve 20 h
17.2. NÁSLEDKY LÁSKY, zač. 
ve 20 h

ĆESKÝ LEV
20.2. ROZKOŠ, zač. ve 20 h
21.2. SHOW!, zač. v 17:30 h
21.2. PŘÍBĚH KMOTRA, zač. 
ve 20 h
22.2. REVIVAL, zač. v 17:30 h
22.2. JAKO NIKDY, zač. ve 20 h
23.2. KLAUNI, zač. v 17:30 h
23.2. LÍBÁNKY, zač. ve 20 h
24.2. COLETTE, zač. v 17:30 h
24.2. HOŘÍCÍ KEŘ, zač. ve 20 h
26.2. HOTELIÉR, zač. ve 20 h

KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA

KNIHOVNA MÁ VÝROČÍ (110 LET 
VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ VEŘEJNÉ 
ČÍTÁRNY A 50 LET OD ZALOŽENÍ 
STUDOVNY) 
20.1.-15.3. „NEJDELŠÍ NOC - 
21. srpen 1968“ - Úřad doku-
mentace a vyšetřování zločinů 
komunismu
3. - 28.2. PŘEDSTAVENÍ 
ČINNOSTI NEVLÁDNÍCH NEZIS-
KOVýCH ORGANIZACÍ (NNO) 
MĚSTA KROMĚŘÍŽE 
5.2. HUDEBNÍ AKADEMIE, 
W.A. Mozart: Figarova svatba 
(Elisabeth Schwarzkopf, Anna 
Moffo, Fiorenza Cossotto), zač. v 
16:30 h
6.2. DETOXIKAČNÍ MEDICÍ-
NA MUDR. JONÁŠE, unikátní 
způsob, jak přírodním způsobem 
zbavit toxinů své vnitřní orgány 
včetně mozku. Přednáší Iva 
Batůšková, zač. v 16:30 h. Vstup 
zdarma.
11.2. DEN BEZPEČNĚJŠÍHO 
INTERNETU-SAFEINTERNET.
CZ, soutěžní kvíz a výstava knih o 
internetu a PC, desatero bezpeč-
ného používání internetu (odd. 
pro dospělé čtenáře)

KONCERTY

DIVADLO

PRO DĚTI

ZÁBAVA

PŘEDNÁŠKY

VýSTAVY

KINO NADSKLEPÍ

KNIHOVNA
KROMĚŘÍŽSKA
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JARMARKY

KÁNON

ARTKINO

BIJÁSEK

ČESKÝ LEV



11.2. DEN BEZPEČNĚJŠÍHO 
INTERNETU-SAFEINTERNET.CZ, 
hry a zábavné aktivity spojené s 
bezpečným užíváním internetu 
(odd. pro děti a mládež)
14.2. ZAMILOVANÁ KNIHOV-
NA, odpoledne plné zábavy ve 
valentýnském duchu (odd. pro 
děti a mládež)
20.2. BUDOUCNOST EVROPY 
V DNEŠNÍM SVĚTĚ, beseda se 
Zdeňkem Velíškem - známým 
reportérem, redaktorem a od-
borníkem na Evropskou unii - o 
budoucnosti Evropy a o důleži-
tosti letošních voleb do Evrop-
ského parlamentu. Konferenční 
sál Knihovny Kroměřížska, zač. v 
16 h. Vstup zdarma. 
26.2. POD BAROKNÍM KLA-
DÍM,  architektura v Kroměříži 
17. a 18. stol., v rámci cyklu Když 
múzy nemlčely aneb Mozaika 
dějin města Kroměříže. Přednáší 
J. Štětina a M. Kindl, zač. v 16:30 
h. Vstupné 30,- Kč. 
27.2. AKADEMIE 3. VĚKU, 
Život s psychózou. Přednáší B. 
Medková, zač. v 15 h

KČT
5.2. POD DACHSTEINEM 
1.ČÁST, foto Dr. Voňka
12.2. POD DACHSTEINEM 2. 
ČÁST, foto Dr. Voňka
19.2. PARKY CHORVATSKA A 
BOSNY, foto 1. část p. Pospíšil
26.2. PARKY CHORVATSKA A 
BOSNY, foto 2. část p. Pospíšil

MC KLUBÍČKO
 11.2. SEMINÁŘ TRH PRÁCE S 

PERSONALISTOU, zač. v  17 h
13.2. KARNEVAL, dopoledne 

ZUs

19. 2. VEŘEJNý KONCERT, sál 
ZUŠ, zač. v 16:30 h 
21. 2. VEČER SÓLOVÉHO 
DRAMATICKÉHO PŘEDNESU 
„JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI 
ZA JEDNOHO, KAŽDý SÁM ZA 
SEBE“, výstupy z divadelních her 
v podání žáků 5 a 6. ročníku LDO 
ZUŠ KM, sál ZUŠ, v 17:00 h 
25. 2. OKRESNÍ KOLO SOUTĚ-
ŽE ZUŠ VE HŘE NA SMYČCOVÉ 
NÁSTROJE 
27. 2. OKRESNÍ KOLO SOUTĚ-
ŽE ZUŠ VE HŘE NA KLAVÍR 
28. 2. OKRESNÍ KOLO SOUTĚ-
ŽE ZUŠ VE HŘE NA KLAVÍR 

STUDIO KAMARÁD
15.2. VALENTýNSKý BOW-
LING, 10 – 11:30 h                  
21.-22.2. PŘEDJARNÍ BUR-
ZIČKA OBLEČENÍ, OBUVI A 
SPORT. POTŘEB  

STARÁ MASNA
1.2. RONIE JAMES DIO-TRI-
BUTE BAND,  zač. ve 20:30 h
8.2. JIMMY HENDRIX RE-
VIVAL, RED HOUSE ORANGE 
BAND, zač. ve 20:30 h
14.2. TWO BASSES,  AREA 51, 
zač. ve 20:30 h
15.2. DOORS OTHER VOICES
-REVIVAL, zač. ve 20:30 h
20.2. PHIL SHOENFELT & PA-
VEL CINGL(GB/CZ), Stará masna, 
zač. v 19 h

21.2. SHE´S GUYS-ROCK 
HARDCORE, zač. ve 20:30 h
22.2. LED ZEPPELIN MYST, 
zač. ve 20:30 h
28.2. VÍTKOVO KVARTETO, 
zač. ve 20:30 h
1.3. LUCIE TRIBUTE BAND, 
zač. ve 20:30 h

PLESY
1. 2.  1. REPREZENTAČNÍ 
PLES SPOLEČNOSTI MAGIC 
BUS, DK Kroměříž, zač. ve 20 h
7. 2.  5. REPREZENTAČNÍ 
PLES SŠ COPT – KROMĚŘÍŽ, DK 
Kroměříž, zač. v 19:30 h
8.2.  X. PLES DÁRCŮ KRVE, 
sál Psychiatrické nemocnice, zač. 
ve 20 h
8.2. REPREZENTAČNÍ PLES 
Gymnázia Kroměříž, DK Kromě-
říž, zač. ve 20 h
14.2. PLES ARCIBISKUPSKÉ-
HO GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ, DK 
Kroměříž, zač. ve 20 h
15.2. X. MATURITNÍ PLES 
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ 
ŠKOLY KROMĚŘÍŽ, DK Kroměříž, 
zač. ve 20 h
21.2. PLES STŘEDNÍ ŠKO-
LY HOTELOVÉ A SLUŽEB ve 
stylu červeného koberce, místo: 
Střední škola hotelová a služeb, 
zač. ve 20 h
21.2. PLES STŘEDNÍ OB-
CHODNÍ AKADEMIE, DK Kromě-
říž, zač. ve 20 h
22.2. PLES KMOTRA, Masna 
Kroměříž, DK Kroměříž, zač. ve 20 h
1. 3. PLES SPORTOVCŮ,  Tý-
deník Kroměřížska, DK Kroměříž, 
zač. ve 20 h 

KRÁTCE Z KNIHOVNY

Antónia Mačingová: Harmonie 
zdraví, krásy a vitality
Volné pokračování Zhubněte jed-
nou provždy. Autorka v této nové 
knize vysvětluje jednoduchý prin-
cip přechodu od běžného stravo-
vání, k správnému. Jojo efekt se 
neprojeví v tom případě, pokud 
se nevrátíte do původních stra-
vovacích a myšlenkových návyků.

Josef Hympl, Pavel Cechl: 
Hejno bílých vran aneb Když 
opustíte děcák
Tato knížka přináší poznání, že 
mladí lidé, kteří opustí „děcák“, 
jsou stejní jako jejich vrstevníci, 
snad více poznamenaní svojí mi-
nulostí, ale jsou to lidé schopní, 
ambiciózní, podnikaví. Vidíme 
kolem sebe spoustu mladých lidí, 
kteří si život mimo vlastní rodinu 
nevybrali, ale museli toto odlou-
čení zvládnout. Druhý takový 
zlom v jejich životě přichází právě 
v okamžiku, kdy se o sebe „od zítř-
ka“ už musí postarat sami. Dveře 
domova se jednou pro vždycky 
zavřou a je to jenom na nich. A 
právě o těch, kterým se povedlo 
odejít z dětského domova a vy-
kročit k samostatnosti a úspěchu, 
jsou tyto příběhy.

www.knihkm.cz

Výročí čítárny a informačního 
oddělení (studovny) Knihovny 
Kroměřížska
V roce 2014 je to 110 let od prv-
ního otevření veřejné čítárny a 50 
let od vzniku studovny, nyní infor-
mačního oddělení. V prostorách 
půjčovny pro dospělé čtenáře je 
nyní k vidění vzpomínková retro 
výstavka, kde si můžete připome-
nout doby minulé a podívat se na 
změny, kterými tato dvě význam-
ná oddělení Knihovny Kroměříž-
ska za svůj „život“ prošla.

Neziskové organizace po roce 
opět v knihovně!
Po celý únor patří prostory Knihov-
ny Kroměřížska Výstavě kromě-
řížských nevládních neziskových 
organizací. Návštěvníci si zde mo-
hou prohlédnout nabídku, činnost 
a aktivity našich neziskovek, které 
se zapojují do všech oblastí života 
města. Výstava představuje na tři-
cítku organizací.

Ivana Skácelová, 
Knihovna Kroměřížska
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KČT

STUDIO KAMARÁD

ZUŠ KROMĚŘÍŽ

MC KLUBÍČKO

PLESY

STARÁ MASNA

KNIŽNÍ NOVINKY

V úterý 11. února v 17 hodin 
bude v Muzeu Kroměřížska na 
Velkém náměstí v Kroměříži 
zahájena výstava loutkářského 
souboru Říše loutek Kroměříž, o.s. 
Na výstavě bude ke spatření asi 
desítka kompletních scén i s lout-
kami z představení, která se hrála 
již dávno, ale i z těch současných. 
Budou to scény z pohádek, např. 
O Červené Karkulce, která byla v 
minulém roce nejúspěšnější, Per-
níková chaloupka, Povídání o pe-
jskovi a kočičce, Kolíbá se velryba, 
ale i scéna pro dospělé publikum 
Pláštěnka aneb bryčka na prodej 
a další.  
K vidění budou dále staré řezbo-
vané, pomalu stoleté loutky, ale i 
dnešní moderní loutky z PET lahví. 
Výstavu jsme pojali jako ukázku 
mnohaleté amatérské práce nejen 
našich předků, ale i současných 

členů divadla, kteří loutkové 
divadlo dělají s nadšením, zdarma 
a ve svém volném čase. Říší loutek 
prošlo mnoho významných osob-
ností, z nichž můžeme jmenovat 
např. Petra Pálku, Milana Formana, 
paní Ludmilu Cápkovou a další. Z 
dnešních členů to jsou např. ve-
doucí Jiří Lisý, Petr Rozsypálek a 
Marie Baierová. Dále na výstavě 

uvidíte staré i současné kroniky, 
ocenění a ceny, kterých jsme za 
ta léta dosáhli. Chceme široké 
veřejnosti ukázat, že kouzlo lout-
kového divadla nenahradí ani 
televize ani počítačové hry. Děti 
si samy mohou vyzkoušet, jak se 
loutky vodí, a je pro ně připraven 
i interaktivní program.

Marie Baierová, DiS.

Říše loutek Kroměříž slaví své 45. výročí 
výstavou v muzeu 



Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat k Vítání 
Vašeho dítěte do života. Obřad se 
uskutečňuje 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 slav-
nostního vítání občánků na 
kroměřížské radnici jsou:

8. 2. 2014    /    22. 2. 2014
8. 3. 2014    /    15. 3. 2014
22. 3. 2014

David HubíkFrantišek Odstrčilík Barbora Kuklínková

Marek Mazel Martin Macháček Tomáš Macháček

Tereza Minksová Tobiáš Koňařík Matěj Beránek

Sňatky -
prosinec 2013

Dana Voříšková, Kroměříž
Martin Stejskal, Kroměříž

Kristýna Strašáková, Vrchoslavice
Elie Moise Akui N´Dekré, 
Pobřeží Slonoviny
V seznamu jsou uvedeni jen ti snoubenci, 
kteří souhlasili se zveřejněním v tisku. 
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Přestože v nástěnném kalendáři 
jsme zatím otočili teprve 
první list a venku vládne stále 
paní Zima, milovníci květin v 
Kroměříži budou mít možnost 
se už od 28. února až do 30. 
března pokochat krásnými 
rozkvetlými květinami - kamé-
liemi. Tuto již tradiční výstavu 
kamélií připravil Arcibiskupský 
zámek a zahrady Kroměříž a 
můžete si ji zdarma prohlédnout 
v okouzlujícím interiéru Rotundy 
Květné zahrady. Pro ty z vás, 
které výstava přiměje ke koupi 
těchto květin, máme pár tipů, 
jak se o kamélie dobře postarat.

KAMÉLIE – jak na ně?
Donesli jste si domů krásnou 
Kamélii a za pár týdnů po ní zbylo 
jen prázdné místo na parapetu? 

Kdo miluje krásu těchto japon-
ských květin ví,  s jakou starostí 
je nutné o rostlinu pečovat. Naše 
přetopené byty v tomto období 
jsou jejím velkým nepřítelem, 
protože Camellia japonika má 
ráda chladnější, ale slunné sta-
noviště. Pokud teplota přesáhne 
16oC ráda shazuje poupata. Od 
podzimu do jara je třeba sub-
strát udržovat vlhký a to při jeho 
složení bývá trošku náročnější, 
protože rašelina ráda rychle vysy-
chá a už hůře natahuje vodu. Když 
budete rostlině pravidelně čistit 
vlhkým hadříkem listy, bude vám 

vděčná. V této době je vhodné 
zvýšit i dávku hnojení, aby měla 
rostlina sílu vystrčit svá poupátka. 
Od prosince do června dodáváme 
živiny určené pro kyselé půdy, 
např. hnojivo pro rhododendrony 
a azalky. S přesazováním určitě 
nepospíchejte, jednou za dva 
roky bohatě stačí a stejně jako u 
každé jiné rostliny doporučujeme 
velkou opatrnost na kořenový 
systém. Kamélie ukazuje svou krá-
su začátkem jara a koncem léta, 
kdy se její  květy, podobné čajové 
růži, otevírají a vybarvují do mno-
ha odstínů růžové, červené nebo 
i sněhově bílé. Jedinou její zra-
dou je vůně. Květy totiž nevoní. 
Nicméně krásný, kompaktní tvar 
keříku a tmavé, silné listy vám vše 
bezesporu vynahradí.           (hr, vk)Foto: J. Soporský

Přednáška Marka Váchy 
vzbudila velký zájem

Netradiční setkání s knězem, 
skautem, biologem a polárníkem, 
publicistou a spisovatelem 
Markem Váchou se uskutečnilo v 
pátek 17. ledna v Domě kultury. 
Farní vikář se specializuje na 
otázky evoluční biologie a 
lékařské etiky. Plný divadelní sál 
se zájmem naslouchal vyprávění 
o stvoření světa, o stvoření 
člověka, o lidském pádu a vyhnání 
ze zahrady v Edenu. S lehkostí a 
nadhledem tak divákům Marek 
Vácha ukázal, že je „Život sacra 
zajímavej“, jak zněl název tohoto 
setkání.                                           (ver) Foto: K. Vernerová

VýZVA PRO KROMĚŘÍŽSKÉ PAMĚTNÍKY
V roce 2015 uplyne již 70 let od skončení 2. světové války. Chtěla 
bych v této souvislosti požádat všechny, kteří mají na tyto válečné 
události jakoukoliv vzpomínku, nebo jim o tom vyprávěli rodiče, 
aby nám své zážitky poslali. Vzpomínky by se měly týkat samozřej-
mě našeho města a nejbližšího okolí. Své příběhy nám můžete i pře-
vyprávět a měly by se týkat zejména toho, jak tyto válečné útrapy 
prožívali lidé a jejich rodiny v našem městě. Vaše vzpomínky mo-
hou mít nenahraditelnou vypovídající hodnotu i pro historii města. 
Cílem je vybrané příspěvky publikovat. Zajímavé pro nás určitě budou 
příběhy přímých účastníků osvobozovacích bojů a jejich vzpomínky 
na rumunské vojáky. Zájem o tyto informace projevilo i rumunské 
velvyslanectví, které uvažuje i o natočení dokumentárního snímku. 
Rozsah písemných vzpomínek by neměl přesáhnout 5 normostran, 
řádkování není stanoveno. Své příběhy, vzpomínky můžete zasílat 
do 30. 6. 2014 na adresu knihovny, nejlépe však elektronicky na 
e-mail: kasparkova@knihkm.cz. Těšíme se na vaše vzpomínky.      (kk)
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Lidový svátek Masopust  se slavil ve dnech předcházejí-
cích Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před 
Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, 
je i masopust svátkem pohyblivým. Přípravou na ten-
to svátek býval čtvrtek před masopustní nedělí, hlavní 
masopustní zábava začínala o masopustní neděli, kdy 
se chystali všichni k muzice, a vrcholem masopustu byl 
úterní průvod maškar. 

 lidových řemesel s bo-
hatou nabídkou dobrot bude pořádán v sobotu 
1. března na Hanáckém náměstí. Program zahájí v 9 
hodin ráno starostka města Daniela Hebnarová a prů-
vod veselých masek se vydá na procházku městem. 
Tento rej masek již tradičně pořádá Středisko volného 
času Šipka. Každou hodinu od 10 do 17 hodin bude při-
praveno vystoupení hudebních skupin Streichkapela, 
CM Včelaran a Makedonské hudby. Po celý den budou 
mít lidé možnost ochutnat teplé zabíjačkové speciality 
a víno z Blatnice i Makedonie. Na své si přijdou i děti, 
které si vytvoří v rámci dílniček masopustní masky. 

MaSopuStní MEnu v Kroměříži:
Restaurace La fresca: Masopustní pohlazení 
(v nabídce od 1. února 2014)
Polévka: Valašská kyselice (45 Kč)
Hlavní chod: Tatarský biftek z hovězí svíčkové s červenou 
cibulkou a feferonkou, 4 ks topinek (255 Kč) • Medailonky 
z vepřové panenky na anglické slanině, podávané s bram-
borovými noky, houbovým ragů a bylinkovo-česnekovou 
omáčkou (225 Kč) • Kuřecí steak, plněný prosciuttem a 
sušenými rajčátky s tomatovými tagliatellemi a parme-
zánem (205 Kč) • Kachní prsíčka s grilovanými fazolkami 
v anglické slanině, smetanovo-pepřovou omáčkou a do-
mácími bramboráčky (245 Kč) • Pečený filet z candáta na 
másle v páře, smetanovo-žampionové ragů, šťouchaný 
brambor s cibulkou (235 Kč) 

Na reportáž z loňského masopustu se můžete podívat 
na stránkách iTV Kroměříž na www.youtube.com. Další 
valentýnské a masopustní nabídky zaslané po termínu vy-
dání zpravodaje najdete na www.kromeriz.eu. Chcete-li 
i Vy prezentovat na těchto webových stránkách svou 
valentýnskou nebo masopusní nabídku, kontaktujte 
nás na tel. 573 321 223.                                                                                     (vk)

v Kroměříži

Ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska jsme pro vás vytvořili další inspiraci ke tvoření. Tentokrát bude 
naším tématem svátek zamilovaných – Valentýn.  Přichystejte si: pevnou lepenku, seno, vázací drátek, 
lepící pistoli, dekorace k ozdobení srdce, mašle. POSTUP:

Zamilovaná dekorace na dveře

1. Z lepenky vystřihněte podle předlohy srdce.
2. Na pracovní plochu položte 1-2 cm silnou vrstvu sena. Poté jednu stranu lepenky potřete lepidlem z lepící 
pistole. Lepenku s lepidlem poté přitiskněte na vrstvu sena. Seno vrstvěte tak dlouho, aby lepenka nebyla vidět. 
3. Přečnívající seno na okrajích odstřihněte nůžkami.
4. Polepenou šablonu pak omotejte křížem krážem vázacím drátem. Drátek pořádně utahujte. 
Aby bylo srdce objemnější, pokládejte na šablony další vrstvy sena. Tvar opět upravujte nůžkami.
5. Na zadní stranu nalepte lepící pistolí háček na pověšení. Dozdobte dle vlastní fantazie.

Za vytvoření této valentýnské dekorace děkujeme paní Kateřině Novákové z Muzea Kroměřížska.

Muzeum Kroměřížska vás srdečně zve na únorové dílny nazvané Malovaný hrnek - v sobotu 
22. února:  zdobení originálního hrnku různými výtvarnými technikami. 
o jarních prázdninách, v termínu 3.-5. března, pro Vás Muzeum Kroměřížska připravilo Jarní dílnu.

Foto: J. Soporský

V posledních letech si převážně mlad-
ší generace zvykla slavit 14. únor jako 
den sv. Valentýna - svátek lásky. Podle 
legendy byl Valentýn knězem, který 
ve 3. století n. l. tajně oddával vojáky 
s jejich snoubenkami přes zákaz císaře 
Claudia II. Byl za to zatčen a 14. úno-
ra 269 popraven. V tento den si muži 
a ženy navzájem chystají překvapení 
ve formě Valentýnských přání, růží, 
čokoládových srdíček, nebo i šperků. 
Někteří naopak sázejí na Valentýnské 
menu v oblíbené restauraci. Mnozí z 
vás namítnou, že nemají potřebu ten-
to svátek slavit a že se jedná o zvyk, 
který v našich končinách nemá tradici. 

Ale řekněme si upřímně, není to vlast-
ně jedno? Vyznání lásky není v dnešní 
uspěchané době nikdy dost. Lásku je 
třeba oslavovat pořád, ať už je Valen-
týn nebo První máj. 

Při této příležitosti jsme po vás sestavi-
li přehled restaurací, které v Kroměříži 
Valentýnské menu připravují. Pokud 
chcete mít jistotu volného místa, re-
zervujte si raději posezení včas.

Valentýnská menu 
v Kroměříži

Restaurace La fresca
Předkrm: Svatojakubské mušle, rajčatové 
tagliatelle, koktejlová omáčka (159 Kč)
Kachní paštička s višňovo-borůvkovým 
chutney, rozpečená bagetka (95 Kč)
Polévka: Hráškový krém s kokosovými 
pilinkami (45 Kč)
Drůbeží vývar s bylinkovým nokem (45 Kč)
Hlavní chod: Filet ze pstruha duhového, 
tagliatelle se zelenými fazolkami a su-
šenými rajčaty (195 Kč). Jarní kuřátko 
plněné zeleninovou fáší, petrželkové 
brambory (225 Kč). Hovězí steak s ka-
ramelizovanou šalotkou, gratinované 
brambory (295 Kč)
Dezert: Sabayone s lesním ovocem a piš-
kotem (75 Kč). Creme de caramel (75 Kč)

Restaurace octárna
Přípitek: Bohemia sekt (nealko, demi, 
rose, brut) s ledovou jahodou a lístkem 

čerstvé máty
Předkrm: Nakládaný kozí sýr se suše-
nými rajčaty na salátu frizé s dýňovým 
olejem
Polévka: Hovězí consommé s masovými 
knedlíčky a cherry rajčaty
Hlavní chod: Krůtí rolka plněná šunko-
vou fáší s chřestem a kapií na brambo-
rovém nákypu s brokolicí a máslovou 
omáčkou
Dezert: Domácí čokoládový koláč s ja-
hodovou pěnou a praženými mandlo-
vými plátky
Cena menu 299 Kč/osoba.

Restaurace Radniční sklípek
Předkrm: Grilované čerstvé krevety na 
variaci listových salátů s dýňovým ole-
jem (95 Kč)
Hlavní chod: Steak z čerstvého tuňáka 
doplněný řapíkatým celerem s jablky a 
vlašskými ořechy podávaný s rozpeče-
nou bagetkou (275 Kč)
Hovězí svíčková Wellington s omáčkou 
z portského vína a domácími hranolky 
(245 Kč)
Dezert: Valentýnské srdce z odpalova-
ného těsta ovoněného pomeranči s va-
nilkovým krémem (35 Kč)

Další nabídka v Kroměříži 
spojená se dnem sv. Valentýna:
  Romantiku v teplé lázni si užijí za-
milovaní ve sportcentru SportKM v tý-
dnu od 10. do 16. února, kdy si budou 
moci odpočinout 1 hodinu ve whirl- 
poolu a v ceně vstupu získají i láhev 
šampaňského Bohemia. 

  V Knihovně Kroměřížska se můžete 
14. února zúčastnit akce Zamilovaná 
knihovna. V oddělení pro děti a mlá-
dež se můžete těšit na odpoledne 
plné zábavy ve valentýnském duchu. 

  V sobotu 15. února od 10 do 11:30 
připravilo Studio Kamarád ve spolu-
práci s Klubem dárců krve Valentýnský 
bowling, vhodný pro děti od 6 let. Re-
zervace nutná.
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Rok 2013 byl díky oslavám 750. 
výročí trvání města Kroměříže 
velmi pestrý. Jak jinak oslavit ko-
nec takto významného roku, než 
velkolepou show spolu s obyva-
teli a příznivci města. V úterý 31. 
prosince se na Velkém náměstí 
sešly stovky lidí, aby si připome-
nuly končící rok a oslavily příchod 
roku nového. Už od 22 hodiny 
si děti i dospělí mohli zazpívat 
při karaoke párty, zasoutěžit si o 
hodnotné ceny a sledovat video-
projekci z různých akcí. Celým 
večerem provázel zkušený mo-
derátor Petr Kopčil z rádia Kiss 

Publikum. Na celou akci dohlížela 
městská i státní policie a hasiči. 
Rozjařené publikum mohlo využít 
stánky s občerstvením. Poslední 
vteřiny roku a současně začátek 
ohňostroje odpočítala starostka 
města Daniela Hebnarová spo-
lu s nadšenými účastníky akce. 
Náměstí následně ožilo nejen 
světelnými obrazci na obloze, 
ale také novoročními polibky a 
přáními toho nejlepšího do roku 
2014. Tato netradiční akce se vel-
mi vydařila a všichni účastníci se 
shodli, že by uvítali její každoroč-
ní opakování.                               (ver)

Stovky lidí oslavily příchod nového 
roku na Velkém náměstí

Foto na str.: J. Soporský 


