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V pátek 14. března se na Velkém náměstí v Kroměříži uskutečnil tradiční Velikonoční jarmark lidových řemesel. Již
od ranních hodin prodejci nabízeli sortiment, který neodmyslitelně patří k velikonočním svátkům, ale i další výrobky
vycházející z lidových tradic. Odpovídající atmosféru Velkému náměstí dodával i slovenský dětský folklorní soubor
Borinka, jehož členové se v Kroměříži představili s pásmem jarních a velikonočních písní, tanců a zvyklostí  z Po-
nitranského regionu.         Foto: -kam-
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Rok plný výročí
Máme za sebou rozpačitou zimu, která nepřinesla příliš sněhu a

mrazu, zato přispěla k přemnožení zahradních, polních i lesních škůd-
ců nebo chřipkových virů. Když je mráz jako na Sibiři, horšíme se, že
se protopí, když je zima „o ničem“, zase jsme nespokojení, protože na
nás všude číhají virózy nebo zákeřná klíš�ata. Nicméně je před námi
krásný měsíc máj s rozkvétající přírodou. O městech v máji napsali
básníci snad ty nejkrásnější verše.

Svěží jarní zeleň se v plném nasazení zaskví i v obou kroměříž-
ských zahradách, Květné a Podzámecké, které šlechtí titul památky
UNESCO. Už desátý rok, což je důvod k připomenutí úsilí velkého
týmu nadšených pracovitých lidí, z nichž každý podle svých možnos-
tí, zkušeností a vědomostí přispěl k tomu, aby komisaři UNESCO
v japonském Kjótu vyslovili 5. prosince 1998 „the Gardens and Castle
in Kroměříž on the World Heritage List“.

Mám před sebou Katalog výstavy 100 let českého národního živo-
ta 1848 - 1948 v Kroměříži roku 1948. Jubilejní výstava, která byla
přehlídkou stoletého vývoje našeho národa v hospodářství, politice,
kultuře i ve společenském životě.

V roce s osmičkou na konci si připomínáme nejedno výročí. Před
160 lety šlapaly po kroměřížské dlažbě a zámeckých schodech tako-
vé osobnosti jako například František Palacký, K. H. Borovský, J. K. Tyl,
F. L. Rieger a řada dalších. Poznávali úplně jinou Kroměříž, než jak
vypadá dnes, ale žili tu lidé, kteří měli svoje starosti, představy, přání
i víru. Kdo ví, s jakými otázkami budou na náš současný život nahlí-
žet badatelé v roce 2168. Zcela určitě i je udiví některá řešení, o nichž
my uvažujeme jako o nejsprávnějších.

Na podzim si budeme připomínat i důležitý rok 1918, kdy vznikla
Československá republika zásluhou cílevědomého vyjednávání poli-
tiků v čele s Tomášem Garrigue Masarykem, prvním prezidentem ČSR.

„Dne 29. října 1918 bylo na náměstí celkem málo lidí, stáli v hloučcích
a živě rokovali. O věž staré radnice byl opřen žebř a na něm stál muž,
který sundával rakouské orly z hejtmanství a soudu. Z Vodní ulice vy-
běhla tlupa chlapců, kteří nesli rakouského orla z firmy nějakého dvor-
ního dodavatele. Hoši zahnuli ke kašně na náměstí a tam toho orla
s jásotem utopili. V kašně té byli také utopeni shora vzpomenutí ple-
choví ptáci starého Rakouska. jeden venkovan z radosti nad tím hodil
do kašny také několik papírových korun a dvoukorun a hůlkou je posí-
lal ke dnu. Na nové radnici se pak konala ustavující schůze okresního
Národního výboru, venku se kupilo mnoho obecenstva, které vesele
rozprávělo. Na náměstí se také objevovali vojáci. Někteří již měli místo
císařského knoflíku na čepici slovanskou trikoloru, jiní ten odznak Ra-
kouska z čapky odřezovali, jiní i hvězdičky z límců odhazovali,“ popi-
suje události prvního dne svobody v Kroměříži František Kožík.

V srpnu, to už je novodobá historie, uplyne 40 let od vojenského
vpádu pěti armád Varšavské smlouvy. Ďábelský povel přišel z Moskvy.
Milionům lidí změnil životní osudy. Určitě archivy o těchto událostech
vyjeví nové podrobnosti. Jubilejních let s osmičkou na konci je dale-
ko víc, například 1938, každý si k nim připojí to, co zná sám nejlépe.

My vstupujeme do probouzející se přírody roku 2008. Tak a� je ten
krok pro vás š�astný.             M. Karásek
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Kroměřížskou radnici navštívil
švýcarský velvyslanec

Delegaci ze švýcarské ambasády
v Praze hostila v pátek 28. března
kroměřížská radnice. Velvyslance
Švýcarské konfederace Jean-Francois
Kammera s doprovodem přivítal sta-
rosta města Miloš Malý, místosta-
rostové a někteří zastupitelé. Po krát-
ké prezentaci, kdy se hostům před-
stavili malí Hanáci a  hudební těleso
Konzervatoře P. J. Vejvanovského, vel-
vyslanec absolvoval prohlídku Arci-
biskupského zámku a po společném
obědě s představiteli radnice navští-
vil nový Domov pro seniory U Kašny.
„Je škoda, že máme tak málo času
k poznávání krásných měst České re-
publiky. Máme radost z toho, že jsme
měli možnost navštívit Kroměříž a
seznámit se s její historií i vzácnou
architekturou,“ řekl k návštěvě mimo
jiné velvyslanec J. F. Kammer.

M. Karásek

Foto: -kam-

Můj nejsrdečnější dík za velkorysé přijetí ve Vašem překrásném městě.
Doufám, že Vaše kulturní město bude v budoucnu navštíveno Švýcarkami
a Švýcary, kteří se budou zdržovat v České republice. Velvyslanectví v Praze o
to bude co nejvíce usilovat.

S přáním všeho nejlepšího do budoucna
Jean-Francois Kammer, velvyslanec Švýcarska.     28. března 2008
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Uzavírka mostu přinese městu komplikace,
varuje radnice

V měsíci červnu tohoto roku začne plánovaná re-
konstrukce silničního mostu přes řeku Moravu
v Kroměříži. Ke stavebním pracím dojde v místě, které
je součástí páteřní komunikace spojující Kroměříž
s městy na severovýchodě kroměřížského okresu a je
zřejmé, že oprava zkomplikuje až do konce roku do-
pravu ve městě. Proto kroměřížská radnice již nyní
apeluje na řidiče, aby častěji využívali hromadnou
dopravu, používali vyznačených objízdných tras a
městskému centru se pokud možno vyhnuli.

„Rekonstrukční práce budou vyžadovat uzavírku
mostu pro motoristickou veřejnost, což se dotkne ne-
jen motoristů našeho města a okresu, ale i všech ostat-
ních přijíždějících do Kroměříže z různých směrů,“ upo-
zornil vedoucí odboru dopravy kroměřížské radnice
Ing. Bohdan Procházka. Podle něj uzavírka může
v místech křížení objíž�kové trasy s výpadovkami ve-
doucími z města způsobovat řadu kolizních situací.
„Objízdná trasa vede stávajícím obchvatem po části
rozestavěné dálnice D1. Abychom omezili nepříznivé

situace pro motoristy, doporučujeme omezit jízdy auty
a� již soukromými, či služebními na nejnutnější míru
a svěřit se veřejné dopravě, bu� vlakové, či autobuso-
vé,“ sdělil vedoucí odboru dopravy. Dodal, že
v průběhu stavebních prací budou moci po mostě
jezdit pouze vozidla Integrovaného záchranného sys-
tému, tedy hasiči, záchranná služba a policie, dále
linkové autobusy, městská hromadná doprava a
v omezené míře i vozidla Kroměřížských technických
služeb a společnosti Biopas, která v Kroměříži zajiš-
�uje svoz domovního odpadu. „Chodcům doporuču-
jeme, aby při cestě na vlakové a autobusové nádraží
využívali hlavně lávku přes Moravu a most
v omezené míře s ohledem na vlastní bezpečnost,“
uvedl Ing. Bohdan Procházka.

Řidičům přijíždějícím od Zlína ve směru na Brno
kroměřížská radnice doporučuje, aby od začátku červ-
na raději použili komunikaci E 50, vedoucí přes Staré
Město a buchlovské kopce ve směru na Slavkov u Brna.

-pz-
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Kroměříž připravuje oslavy Dne Země
Mnohaletou tradicí jsou již v Kroměříži oslavy Dne

Země. V letošním roce zdejší radnice opět připravila pro
občany program složený z několika akcí zaměřených
na zábavu i poučení. Oslavy Dne Země se uskuteční
v rámci projektu Zdravé město Kroměříž ve dnech od

19. do 23. dubna a budou určeny jak dětem, tak i dospě-
lým.   V sobotu 19. dubna zve kroměřížská radnice všech-
ny milovníky přírody do Divok u Zdounek, kde místní
ochránci přírody přivítají jaro tradičním Otvírání studá-
nek. Událost, mající již dlouholetou tradici, začíná od

14 hodin u studánky V Zápletách. O den později,
tedy 20. dubna,  se mohou zájemci opět vydat na
společnou odpolední vycházku do okolí Kroměříže.
Tak jako v uplynulých letech bude zajištěn odborný
výklad  v průběhu celého výletu.  Program bude
upřesněn na webových stránkách města a plaká-
tech. Sraz účastníků ve 13 hodin na Velkém náměs-
tí. V úterý 22. dubna oslavy Dne Země v Kroměříži
vyvrcholí zábavným programem pro školy nazvaným
Barevný den. Konat se bude na Velkém náměstí od
13.30 hodin a bude mít podobu zábavného odpo-
ledne zaměřeného na třídění odpadu a ekologii.Foto: -kam-

Valná hromada Kroměřížska
– sdružení pro cestovní ruch, o.s.

Kroměříž vydává brožuru pro cyklisty
Aktualizované vydání cykloturistického průvodce po

Kroměřížsku vydalo v uplynulých dnech město Kroměříž
a Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch. Jde
již o třetí vydání brožury, která milovníkům cyk-
listiky předkládá zajímavé tipy na výlety včetně
popisu jednotlivých tras.

Útlou, avšak praktickou brožurku sestavil
známý cyklista, cestovatel a propagátor cyklis-
tiky nejen na Kroměřížsku Miroslav Rozkošný.
„Trasy mají většinou výchozí i návratový bod
v Kroměříži. Lze je libovolně kombinovat, cyk-
listé se na ně mohou kdekoliv připojit, příliš

dlouhé trasy si mohou zkrátit použitím cyklobusu, vlaku
či lodě, nebo si je mohou rozložit do několika dnů,“ po-

znamenal Miroslav Rozkošný.
Jednotlivé trasy pokrývají téměř všechna vý-

znamná místa v regionu, od hanáckých rovin
v okolí Kroměříže a řeky Moravy, přes pozoru-
hodná místa v Hostýnských vrších až po stezky
ve smíšených chřibských lesích. Cykloturistický
průvodce po Kroměřížsku a okolí je zdarma
k dostání na podatelně kroměřížské radnice,
v informačních centrech a na dalších cyklisty
vyhledávaných místech.     -pz-

V úterý dne 18. března se uskutečnila v kavárně Slavia
řádná Valná hromada Kroměřížska – sdružení pro ces-
tovní ruch, o.s.. Mimo tradiční body, kterými byly zprávy o
činnosti, hospodaření a stavu členské základny, byl schvá-
len rovněž plán práce a rozpočet pro rok 2008. Účastníci
obdrželi informaci o způsobech prezentace na veletrzích
a výstavách, na nichž se Kroměřížsko, a� již v rámci expo-
zice Východní Moravy nebo samostatně, účastní. Valnou
hromadou byla schválena partnerská smlouva
s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. na
marketingovém projektu financovaném z evropských zdro-
jů, který umožní mimo jiné podporu při výrobě propagač-
ních tiskovin celé turistické oblasti Kroměřížsko. Hlavní-
mi tématy pro zpracování marketingové strategie jsou

kroměřížské památky UNESCO, tzv. Západní osa, tedy za-
jímavosti jdoucí od Sv. Hostýna až po Koryčany, dále
památky lidové architektury a folklóru, církevní turistika a
jako výhledově málo zmapované téma historie nábytkář-
ství a „Thonnet story“. Jedním z bodů jednání Valné hro-
mady byla i informace o novém personálním zajištění
činností Kroměřížska – sdružení pro cestovní ruch, o.s. a
to prostřednictvím organizačního managera, kterým je
ing. Oldřich Kuchař a tzv. produktového managera, kterým
je s účinností od 1. dubna 2008 ing. Jana Knapková.
Současně dochází ke změně sídla Sdružení, které sídlí
v budově radnice, Velké nám. 115 v přízemí.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA, předsedkyně Kroměřížska
– Sdružení pro cestovní ruch, o.s.
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Sociálním službám přibude další objekt

Objekt bývalé vojenské ubytovny v Purkyňově ulici bude po přestavbě sloužit sociálním službám. Vznikne zde
domov menšího typu s kapacitou pro 54 seniorů.           Foto: -kam-

Radnice reklamuje regeneraci sídliště Bělidla
Kroměřížské sídliště Bělidla prošlo v uplynulém roce

v rámci programu  regenerace panelových sídliš� úprava-
mi, které zahrnovaly opravu chodníků, úpravu veřejných
ploch a instalaci městského mobiliáře. Přestože regene-
race oficiálně skončila s posledními dny loňského roku,
na sídlišti se bude pracovat i letos zjara. Radnice totiž
nebyla s odvedenou prací zhotovitele spokojena a při-
stoupila k reklamaci.

S výsledkem regenerace nebyli spokojeni jak obyvate-
lé sídliště, tak i vedení města. „Firma Stavby silnic a želez-
nic na sídlišti Bělidla neodvedla profesionální práci. Nás
samotné to překvapilo, protože se zakázkou, kterou jsme
firmě zadali v minulosti, jsme byli spokojeni. Nyní bude-
me požadovat, aby byly veškeré vady v rámci reklamace
odstraněny,“ uvedl kroměřížský starosta Miloš Malý.

S dodavatelem již bylo dohodnuto, že k odstranění vad
dojde v nejbližších dnech. „Zejména se jedná o nové osa-

zení a konstrukční dořešení špatně instalovaných lavi-
ček, doplnění ornice podél obrubníků, zarovnání terénu
v místech, kde byla tráva rozježděna, dosazení trávníků,
předlažbu některých úseků chodníků či jejich odvodně-
ní,“ uvedl Josef Císař z oddělení investic kroměřížské rad-
nice. Podle vedoucího odboru rozvoje města Josefa Kop-
líka platí na dílo záruka 60 měsíců od data předání.
„Jsme však dohodnuti, že nejpozději do 30. dubna budou
všechny vady odstraněny. A pokud bude příznivé počasí,
není důvod, aby to nebylo dřív,“ dodal Koplík.

Projekt regenerace sídliště Bělidla zahrnoval opravy a
rekonstrukci všech chodníků od ulice Tovačovského po
prodejnu Albert, dále výměnu laviček, košů na odpadky a
některých dalších prvků. Z dotačního titulu radnice získa-
la 5 130 000 korun, přičemž celkové náklady činily
7 190 875 korun.

-pz-
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Výzkum dopravního chování obyvatelstva
V termínu od 15. března do 30. června 2008 bude ve

městě Kroměříži probíhat dotazníkové šetření na téma
každodenního cestování. Dotazníkové šetření bude rea-
lizováno společností GfK Praha, s.r.o., a anonymní data
budou posléze zpracovávat výzkumníci Univerzity Kar-
lovy v Praze. Se získanými údaji bude zacházeno v sou-
ladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Účast ve výzkumu je dobrovolná, přesto se orga-
nizátoři průzkumu na občany obracejí s prosbou o vstříc-

nost vůči tazatelům. „Odpovědi na výzkumné otázky
umožní lépe porozumět důvodům volby různých do-
pravních prostředků a doufáme, že tak mohou přispět i
k řešení některých dopravních problémů ve vašem měs-
tě a regionu,“ uvedla Markéta Braun Kohlová z Univerzi-
ty Karlovy v Praze. Závěrečné výsledky výzkumu budou
poskytnuty městskému úřadu a zveřejněny na interneto-
vých stránkách. K zodpovězení otázek není třeba mít
žádné zvláštní znalosti.

Více než 130 pedagogů z kroměřížských škol se ve
čtvrtek 27. března sešlo v Domě kultury v Kroměříži, aby
zde společně oslavili Den učitelů a připomněli si výročí
narození učitele národů J. A. Komenského. Kroměřížská
radnice se každoročně snaží vyzdvihnout práci učitelů,
z nichž mnozí se věnují výchově a vzdělávání nad rámec
svých povinností, s nasazením překračujícím běžnou pra-
covní dobu a často i na úkor svého volného času.

Letoší oslava Dne učitelů v Kroměříži doznala několi-
ka změn. „V minulosti jsme vždy vybrali desítku pedago-
gů, kterým starosta města předal ocenění, ovšem poděko-
vání si podle mého názoru zaslouží všichni. Proto jsme
se rozhodli, že letos místo udělení cen připravíme malou

Kroměřížští pedagogové slavili Den učitelů

oslavu pro všechny naše pedagogy,“ vysvětlil vedoucí
radničního odboru školství, mládeže a sportu Jiří Pánek.
Podle něj byli na tuto oslavu pozváni učitelé z mateřských
a základních škol, včetně pedagogů střediska volného
času. „Měli možnost setkat se, popovídat si spolu nejen o
problémech týkajících se školství,“ sdělil Pánek. Pedago-
gy přivítala místostarostka města Jarmila Číhalová, která
má na radnici oblast školství na starosti, a kromě staros-
ty Miloše Malého mezi ně zavítali i poslanci Parlamentu
ČR Josef Smýkal a Zdeněk Škromach. O kulturní program
se postarali komorní orchestry a sólisté Konzervatoře P. J.
Vejvanovského a swingový orchestr Karla Malenovského.

-pz-

Foto: P. Zrna
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Radnice bude častěji kontrolovat neukázněné
majitele psů

Kroměřížské radnici dělají starosti neukáznění majite-
lé psů. Někteří z nich nerespektují pravidla pohybu svých
čtyřnohých miláčků, nedodržují povinnost registrace či
základní hygienické záležitosti, jako je úklid výkalů při
venčení. Vedení města se proto rozhodlo přitvrdit v této
věci a prostřednictvím městské policie bude pejskaře čas-
těji kontrolovat a v případě prohřešků pokutovat.

„Obzvláště na sídlištích jsou psí exkrementy opravdu
problémem. Někteří lidé své psy venčí, kde se jim zachce,
a neobtěžují se ani použít sáčků, které jim zdarma nabí-
zíme, což nás ročně stojí nemalé peníze. Takový přístup
tolerovat nemůžeme,“ upozornil kroměřížský starosta Mi-
loš Malý. Stojany pro soupravy na psí exkrementy jsou
přitom v Kroměříži umístěny na odpadkových koších ve
vybraných částech města již od roku 2001. „Pořízení sto-
janů tehdy radnici přišlo na 150 tisíc korun. Náklady na

pořízení papírových sáčků činí ročně 120 tisíc korun.
Celkem je v kroměřížských ulicích rozmístěno asi  90
stojanů se sáčky na psí výkaly,“ uvedla Pavla Cielecká
z odboru služeb kroměřížské radnice. Použité sáčky by
občané měli vhazovat do košů na odpadky, přičemž ná-
klady na odvoz odpadkových košů ve městě činily
v loňském roce 2 miliony 565 tisíc korun. Náklady na
provoz celého systému jsou tedy až příliš vysoké na to,
aby neukáznění pejskaři daná pravidla ignorovali. „Měst-
ská policie dostala úkol, aby se problematice venčení
psů věnovala se zvýšenou pozorností,“ dodal starosta.

V Kroměříži bylo k 31. prosinci 2007 registrováno cel-
kem 2326 psů. Mnozí majitelé ovšem chovají psy takzva-
ně načerno, aniž by je na radnici nahlásili. Proto se stráž-
níci v následujících týdnech zaměří i na kontrolu psích
známek.      -pz-

 V průběhu jarních měsíců zajistil Odbor služeb Městského úřadu v Kroměříži úklid a údržbu měst-
ských pozemků na Lutopecké ulici. Byly odstraněny zbytky bývalých zemědělských staveb, vyřezány nále-
tové dřeviny a pracovníci upravili terén tak, aby tu mohla být zaseta tráva. Následnou pravidelnou údržbou
a kultivací tu vznikne volná plocha, na níž bude možné volně cvičit a venčit psy.

 
 Zanedbaný pozemek někdejšího sadu na sídlišti Zachar poskytoval příležitost ke shromaž�ování part,

jež vyvolávaly nepokoje a rušily noční klid v okolí. Rovněž tato plocha v majetku města se dočkala
generálního úklidu. Byly odstraněny náletové dřeviny a důkladně prořezány původní stromy. Celý prostor se
tímto zákrokem prosvětlil a pročistil, takže jej lze využít například ke hrám dětí.

 
 Počátkem dubna zahájila odborná firma Cyril Dragon Chropyně rekonstrukci chodníku na pravé

straně Vrchlického ulice v Kroměříži. S obnovou souviselo pokácení některých velmi starých stromů, jejichž
kořeny prorůstaly pod chodníkem až k domům. Vzhledem k nerovnostem nebylo možné provádět zimní
údržbu chodníku a docházelo k zatékání vody k základům domů. Oprava bude dokončena v polovině
května. Hodnota díla přesahuje 1,5 milionu korun.

 
 Na základě obecně závazné vyhlášky města Kroměříže 4/2006 je povinností občana uhradit místní

poplatek za provoz systému shromaž�ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů do 20. ledna. V únoru byly všem dlužníkům zaslány poštovní poukázky jako upozornění na
nedoplatek. Máte poslední šanci uhradit poplatek na rok 2008 bez penále 500 korun na osobu.

Bližší informace vám rády podají pracovnice odpadového hospodářství na tel. číslech 573 321 206,
573 321 207 nebo 573 321 269.

 
 V Kroměříži funguje od 1. dubna letošního roku půjčovna kol v prostorách nádraží ČD. K dispozici má

šest jízdních kol, která jsou vlastnictvím města Kroměříže. Provozovatelem půjčovny jsou na základě
mandátní smlouvy České dráhy, a.s. Kontaktním místem je pokladna ČD, kde je k dispozici provozní řád. Na
některých tratích ČD je umožněn převoz těchto kol zdarma.

AKTUÁLNĚ Z  RADNICE
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Kroměříž se může pochlubit
studentským parlamentem

Stejně jako na celém území České republiky vznikl i
v Kroměříži studentský parlament. Hustotou středních škol
na počet obyvatel nemá Kroměříž na Moravě konkurenci. I
proto bylo zarážející, že v době, kdy v jednotlivých střed-
ních školách už dávno úspěšně pracovaly, kroměřížský
stále čekal na svůj vznik. S myšlenkou na jeho založení
přišel pedagog Arcibiskupského gymnázia Kroměříž a sou-
časný koordinátor Mgr. Pa-
vel Motyčka.

„V naší škole začal stu-
dentský parlament fungovat
už před několika roky a mys-
lím si, že pracuje velmi dob-
ře. (Jakub Omelka, druhý
z koordinátorů a student
kroměřížského gymnázia, je
rovněž předsedou Krajského
a Národního parlamentu
dětí a mládeže). Vznikl ze
společné potřeby studentů i
vedení školy jako orgán pro
spolupráci i jako prostor, kde
studenti mohou prezentovat
své podněty a připomínky,
s nimiž se dál pracuje jako
s hodnotnými a cennými
náměty. Pro mladé lidi má
důležitou hodnotu, protože
najednou zjistí, že s nimi
někdo komunikuje, že je po-
važuje za své partnery, že
mohou jménem studentů
vyjednat určité podmínky.
Studenti se tu učí pravidlům týmové práce, zdokonalují se
v komunikaci a zásadách argumentace, seznamují se
s principy parlamentní demokracie.“

Impulsem pro založení Studentského parlamentu města
Kroměříže bylo fórum vyhlášené městem, kde se jeho
představitelé ptali na problémy mládeže. Ze strany mla-
dých byl o tuto formu komunikace velmi malý zájem.
„Tehdy mě napadlo, že studenti hledají jiný způsob pre-
zentace svých názorů a ty by mohl prezentovat právě
studentský parlament,“ vzpomíná na začátky koordinátor
Pavel Motyčka. „Odbor školství, mládeže a sportu Měst-
ského úřadu v Kroměříži oslovil vedení všech středních
škol ve městě s nabídkou založení studentského parla-
mentu. Převážná většina pochopila jeho význam a své
zástupce delegovala. Kdo chce pracovat, ten se přidá.“

Nevýhodou studentského parlamentu je, že v něm mla-
dí pracují jen krátce. Než se rozkoukají, než získají zkuše-
nosti a kontakty, už se připravují k maturitě a své vedlejší
povinnosti odkládají. Velká část studentů do kroměřížských
škol dojíždí, takže v pátek odpoledne město opouštějí.

V polovině března jste se v Kroměříži setkali se zá-
stupci Mladého parlamentu města Nitry. Bylo to setkání

užitečné? „V žádném pří-
padě nechceme objevovat
už dávno objevené a
v praktickém životě vyzkou-
šené věci. Proto rádi přijí-
máme jakou- koliv radu a
pomoc. Chceme navázat
kontakty s parlamenty v
okolních městech, proto
jsme rádi naslouchali i
partnerům z Nitry. Věřím, že
toto setkání nebylo posled-
ní, zaznělo pozvání na
další, což mě potěšilo,“ říká
Pavel Motyčka.

Velkou oporu má stu-
dentský parlament ve
městě Kroměříži. Na spo-
lečná jednání jim uvolni-
lo zasedací místnost za-
stupitelstva, projednávané
záležitosti a výstupy jsou
pečlivě sledované. Město
podpořilo i konání Dne
studentů města Kroměří-
že, který se chystá na 23.

dubna. Studenti se představí na výstavě fotografií, připra-
vují soutěže mezi školami v různých i netradičních spor-
tovních disciplínách, uspořádají fórum středoškolské mlá-
deže - setkání studentů s představiteli města, na pódiích
se představí studentské kapely a sváteční den doplní
řada dalších doprovodných akcí.

Cílem projektu je, aby studenti dostali možnost zasa-
hovat do řešení problémů města a aby se celkově zlepši-
la komunikace mezi mladou generací a volenými před-
staviteli. Studenti by měli mít možnost nejen se vyjadřo-
vat k předloženým problémům, o kterých jedná
zastupitelstvo, ale také přinášet vlastní řešení. „Do jaké
míry se studenti skutečně zapojí do dění ve městě nyní,
závisí už jen na jejich aktivitě a přístupu,“ zdůraznil Pavel
Motyčka.       M. Karásek

Foto: -kam-
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Kroměřížský studentský parlament na svých zasedáních v současné době řeší organizaci a program Dne studentů
Kroměříže, který se bude slavit na Velkém náměstí 23. dubna po celý den. Představí se na něm téměř všechny střední
školy sídlící na území Kroměříže.          Foto: -kam-

Setkání zástupců Studentského parlamentu Kroměříže a OZ Mladého parlamentu Nitry na kroměřížské radnici.
Foto: -kam-
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Pohlednice z partnerských měst
Myšlenka partnerských měst vznik-

la v Evropě po druhé světové válce
jako způsob, jak přivést lidi ke vzá-
jemnému bližšímu porozumění a
jako možnost podpory zahraničních
kontaktů. Nejpopulárnější je tato kon-
cepce v Evropě, postupem času se
rozšířila i na jiné světadíly, což vedlo
někdy  k velmi zajímavým partner-
stvím. Myšlenku partnerských měst v
rámci Evropy podporuje od roku 1989
i Evropská unie.

Partnerská města jsou taková měs-
ta, která se i přes velkou zeměpisnou
vzdálenost spojila, aby  udržovala
vzájemná kulturní pouta a kontakty

mezi obyvateli. Mají často, ale ne
vždy, podobné demografické a jiné
charakteristiky, někdy i podobnou
historii. Taková partnerství poskytují
široký prostor pro kulturní a sportov-
ní setkávání a  možnost prezentovat
tradice a umění za hranicemi České
republiky.

V současné době město Kroměříž
aktivně spolupracuje s pěti evrop-
skými městy, se kterými má pode-
psané platné dohody o vzájemné
spolupráci:

Chateaudun - Francie
Nitra - Slovensko
Piekary Slaskie - Polsko

Nitra je krok od historického úspěchu

Ramnicu Valcea - Rumunsko
Krems - Rakousko
Na základě podepsaných smluv a

dohod se uskutečňují vzájemné ofi-
ciální návštěvy představitelů měst, re-
ciproční výměny v oblasti cestovní-
ho ruchu, školství, kultury, umění,
sportu i výměny zkušeností z různých
oblastí společenského života v Kro-
měříži a partnerských městech, pra-
cuje se na společných projektech. Po-
rovnáváním podmínek v jednotlivých 
městech a  společným hledáním nej-
lepších cest často vznikají význam-
ná inovační řešení.

Mgr. Jitka Dvořáková

Město Nitra je na seznamu kandidátů, kteří soutěží o
získání titulu Evropské hlavní město kultury 2013. Soutěží
s dalšími slovenskými městy -Košice, Martin a Prešov, která
se dostala do finále. Na podzim 2008 padne definitivní
rozhodnutí. Nitra má projekt postavený výborně po umělec-
ké stránce, ale určitě zaujaly i plány na revitalizaci kultury
a infrastrukturu města. Aby se ambiciózní plány mohly
naplnit, musí projektu uvěřit i občané Nitry a město jím
musí začít žít. Město Nitra už tím, že podalo přihlášku,
získalo možnost přednostně čerpat prostředky z fondů EU.
Nitra získala možnost měnit svou tvář tak, aby se stala
městem, které nebude v roce 2013 chybět na mapě kultury,
a to ani v případě, že se nedostane do finále.

První krok udělalo město letos v únoru. Nejen sportov-
ní událostí roku bylo pro Nitrany slavnostní otevření více-

účelové haly .
Byla vybudo-
vána výlučně
jen z financí
měs t ského
rozpočtu a
spravovat ho
bude Správa
sportovních a
rekreačních zařízení v Nitře. Prvním sportovním uvedením
nové městské haly byli američtí basketbaloví kouzelníci -
Harlem Globetrotters.

Primátor: Jozef Dvonč
http://www.nitra.sk
Partnerská smlouva podepsána v roce 1972.
 

Společný projekt s Ramnicu Valcea
Knihovna Kroměřížska a Knihovna Judeteana „Antim

Ivireanul“ pokračují v připraveném projektu, který byl po-
dán v únoru 2008. Knihovna Kroměřížska se zhostila
úlohy koordinátora a kromě rumunské knihovny se do
projektu přihlásili partneři z Itálie, Portugalska a Polska.
Jedná se o projekt, který pokrývá členské státy EU. Obě
knihovny jsou v tomto projektu nováčky, ale pokud bude
projekt vybrán a doporučen, může to oběma knihovnám
velmi výrazně pomoci v oblasti vzdělávacích aktivit i
další mezinárodní spolupráce.

Starosta: Mircea Gutau
http://www.primariavl.ro
Partnerská smlouva podepsána v roce 1969.
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Turismus v Kremsu
Ještě nikdy nepřijelo tolik turistů do města Krems jako

za rok 2007. Město navštívilo 186 682 návštěvníků, což
je o jedenáct procent více než rok před tím. Z toho polo-
vina turistů byla ze zahraničí. Vyhledávaným cílem bylo
a je Staré město se svými památkami, ale také krásné
údolí Wachau, které je zapsáno na Listinu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hlavním lá-
kadlem byly trhy, kongresy, festivaly (Donaufestival, Glatt
a Verkehrt a další). Stoupl také zájem o cykloturistiku.

Známá je cyklostezka kolem
Dunaje. Mnoho turistů zvo-
lilo Krems jako místo svého
cíle, ale i odpočinku a pře-
spání.

Starostka: Ingeborg Rinke
http://www.krems.at
Partnerská smlouva pode-

psána v roce 1994.
 

Chateaudun - 40 let vzájemného setkávání
Letos to

bude už čtyři-
cet let, co byla
nejdříve v Cha-
teaudunu a
potom v Kro-
měříži pode-
psána smlou-
va o spoluprá-
ci mezi oběma

městy. To je výročí, které stojí za to připomenout. Kolik se

uskutečnilo oboustranných setkání společenských, spor-
tovních, kulturních, která mnohdy přerostla ve velmi dob-
ré osobní kontakty! Cenné byly i zkušenosti z komunální
politiky, stejně jako informace o EU před naším vstupem
do těchto struktur. Když se v roce 1968 starostové obou
měst (pánové Gauchery a Tichý) sešli, netušili, jak dlouho
kontakty vydrží. Vzájemné bilancování se uskuteční letos
v květnu v Chateaudunu.

Starosta: Didier Huguet
http://www.ville-chateaudun.com
Partnerská smlouva byla podepsána v roce 1968.
 

Piekary Slaskie
Od uzavření partnerské smlouvy s tímto  polským měs-

tem neuplynulo ještě ani deset let, ale i za tak poměrně
krátkou dobu došlo k rychlému rozvoji kontaktů mezi 
městy. Piekary, inspirované Kroměříží, založily pro potře-
by návštěvníků Městské centrum informací a turistiky a pro
zlepšení povědomí o tomto významném poutním místě
vydaly publikaci s českým resumé (www.info.piekary.pl).

Dnešní Piekary Slaskie jsou především významným
poutním místem Horního Slezska. Mezi další velké atrak-
ce patří také návštěva podzemí uhelného dolu, či pouta-
vá interaktivní prohlídka Muzea chleba.

Prezydent Miasta: Stani-
slaw Korfanty
http:// www.um.piekary.pl

Partnerská smlouva
byla podepsána v roce
2002.

Další zajímavosti o part-
nerských městech najdete
na oficiálních stránkách
města Kroměříže:
www.mesto-kromeriz.cz

Představitelé partnerských měst využijí každé
příležitosti k přátelskému setkání a sdělení, co je
nového, co se chystá a jaké problémy právě řeší.
Na letošním veletrhu cestovního ruchu REGION-
TOUR Brno 2008 se setkal starosta Kroměříže Mi-
loš Malý s viceprimátorem Nitry Františkem Balá-
žem (na snímku vpravo), do vzájemné debaty se
zapojil i senátor a starosta Holešova Zdeněk Jana-
lík.

Foto: -kam-
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Výroční jednání Klubu UNESCO Kroměříž
jmenovalo další čestné členky

„Klub UNESCO Kroměříž vznikl v roce 1991 na základě
iniciativy občanů, kteří jsou spjati intelektuálně a citově
s historií a současností města Kroměříže i regionu a
s hlubokým zájmem o jejich další rozvoj,“ uvádí se na
webových stránkách klubu.

V pondělí 10. března se v přednáškovém sále Muzea
Kroměřížska sešla členská schůze, na níž klub bilanco-

val svou čin-
nost v minu-
lém roce. Zprá-
vě dominovala
unikátní výsta-
va Orbis pictus
v rotundě Květ-
né zahrady, ne-
přehlédnutelný
festival Hudba
v zahradách a
zámku, řady
význačných

setkání, konference i dobrovolnictví, zájezd do Prahy a
kulturní i společenské akce. Výroční rokování zahájili žáci
ze Základní školy U Sýpek Kroměříž, která patří do sítě
přidružených škol UNESCO. Členové i pozvaní hosté do-
stali podrobné informace o hospodaření klubu a sezná-

mili se s návrhem rozpočtu na rok 2008. Výroční členská
schůze Klubu UNESCO Kroměříž udělila čestné členství
prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., předsedkyni České ko-
mise pro UNESCO (v letech 2001 - 2005 předsedkyně
Akademie věd ČR) a Mgr. Jitce Dvořákové, člence Rady
města Kroměříže.

Helena Illnerová vyslovila vysoké uznání nad prozíra-
vostí a cílevě-
domým úsi-
lím zaklada-
telů Klubu
UNESCO Kro-
měříž, kteří se
hned v počát-
cích, kdy byly
společenské
nálady zamě-
řené většinou
k privátním
problémům,
přihlásili k mezinárodní Úmluvě o ochraně světového kul-
turního a přírodního dědictví z roku 1972. Je v ní také
stanoveno, jak se může kulturní nebo přírodní památka
„úředně“ ocitnout mezi vyvolenými na prestižní Listině
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jitka
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Dvořáková zavzpomínala na okolnosti při hledání nej-
schůdnějších cest k zápisu kroměřížských památek. Toto
mimořádné úsilí velkého týmu nadšených lidí vyvrcholilo
zápisem v japonském Kjótu 5. prosince 1998.

Klub UNESCO Kroměříž bude od letošního roku udě-
lovat Cenu Karla Liechtenštejna z Kastelkornu za mimo-
řádný tvůrčí čin v oblasti kultury, vědy nebo vzdělávání
v Kroměříži. Předsedky klubu MUDr. Eva Nováková
v závěru vyslovila poděkování městu Kroměříž za vý-
znamnou podporu, již klubu za celou dobu poskytuje,

Česko-rakouská společnost Kroměříž
Česko-rakouská společnost Kroměříž byla založena

v roce 1994. Důvodem založení byl vznik partnerství mezi
městy Kroměříž a Krems. Iniciátorem byl Klub UNESCO Kro-
měříž s tehdejším předsedou Antonínem Lukášem.

První setkání se všemi občany, kteří měli zájem o zalo-
žení společnosti, proběhlo v Okresní knihovně v Kroměříži.
Sešlo asi 25 lidí a vesměs se hovořilo o činnosti společnos-
ti, ale i o návrhu stanov apod. Další setkání proběhlo na
zámku, kde se již probí-
raly stanovy vznikajícího
občanského sdružení.
Ihned poté byla provede-
na registrace na Minister-
stvu vnitra ČR a byly pro-
vedeny další formality
nezbytné pro vznik spo-
lečnosti. První předsedky-
ní byla zvolena Dr. Šárka
Kašpárková, dalšími čle-
ny výboru byli: B. Kouříl-
ková, Jiří Kubáček, Mgr. A.
Lukáš, Mgr. F. Sovík.

Od svého založení
ušla společnost dlouhou
a někdy i nelehkou ces-
tu. Snahou bylo, aby obdobná společnost, nebo aspoň
neformální seskupení, vznikla v partnerském městě. Tento
záměr nevyšel. Proto se i v těch počátečních letech uvažo-
valo i o možném rozpuštění společnosti. Z tohoto počáteč-
ního „tápání“ se však podařilo vyklouznout zejména aktiv-
ním zájmem členů o Rakousko. Společnost pořádala před-
nášky o Rakousku, o významných osobnostech, o životě
v Rakousku, pořádala zájezdy. Zvala si také osobnosti
z města Krems a členové společnosti byli zváni i na ofici-
ální setkání s rakouskými partnery.

Přednášky, jež společnost zajiš�uje, jsou zaměřeny na
historii Rakouska, která je samozřejmě úzce spojena s naší
historií. Přednášky jsou vždy přístupné veřejnosti a našly si
své posluchače.

Zástupci společnosti byli při tom, když starosta Kremsu F.
Hölzl předal symbolický šek řediteli zámku po povodních
v roce 1997. Finance byly určeny na obnovu Podzámecké
zahrady a při té příležitosti byl zasazen i strom partnerství.

Mezi největší aktivity patřily určitě Dny rakouské kultury,
které společnost organizovala v roce 2002. Zahájení se
zúčastnil i velvyslanec dr. Klas Daublebsky. Výstavy a před-
nášky, které proběhly v kulturních institucích města, dopl-

nily soutěže v místním tis-
ku, kde byly uveřejňovány
postupně otázky týkající
se samozřejmě sousední
země.

Další větší prezentací
byly Dny rakouské a fran-
couzské kultury, které byly
realizovány ve spolupráci
s Česko-francouzskou
společností v Kroměříži
v roce 2004.

Oblíbenými se staly i
poznávací zájezdy, které
tematicky připravovali
zpočátku Mgr. M. Tomešek
ve spolupráci s Mgr. F. So-

víkem. Mgr. Tomešek byl od počátku „dvorním“ průvodcem
společnosti. Nejenže prováděl, ale navrhoval i trasy se za-
jímavostmi. Na přípravách zájezdů se také aktivně podílel
Dr. Vl. Gardavský, který navrhoval a doplňoval stanovené
trasy. Účastníci byli vždy spokojeni.

Současné jádro společnosti tvoří výbor ve složení: Pavel
Pumprla, dále Š. Kašpárková, V. Svobodová, Dr. Vl. Gardav-
ský, V. Binarová. Jedna třetina členů se pravidelně schází ke
konverzačním kurzům každé pondělí. Společnost pravidel-
ně uveřejňuje informace na nástěnce v podloubí radnice.

Děkujeme za finanční podporu městu Kroměříži.
Všichni zájemci o poznávání sousedního státu a od-

straňování jazykové bariéry, přij�te mezi nás.
PhDr. Šárka Kašpárková

Foto: V. Gardavský

rovněž Zlínskému kraji, Ministerstvu kultury ČR, České
komisi pro UNESCO i všem organizacím a nejmenova-
ným dobrovolným pracovníkům za práci, kterou pro
úspěšný chod klubu nezištně vykonávají. Letošní rok,
kdy si připomínáme deset let, které uplynuly od historic-
kého zápisu zahrad a zámku Kroměříž na Listinu světo-
vého kulturního a přírodního dědictví UNESCO, bude
věnován oslavám ve formě rozmanitých kulturních a
společenských programů.

M. Karásek
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
 Dne 6. března dopoledne zaznamenala hlíd-

ka městské policie při řešení dopravní situace na ulici
Tovačovského v Kroměříži vozidlo, které nemělo rozsvíce-
no stanovené povinné osvětlení. Navíc chování řidiče
ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, nebo� vozi-
dlo kličkovalo od krajnice ke středu vozovky a zpět. Auto
bylo hlídkou městské policie zastaveno. Při vystoupení
řidiče z vozidla bylo evidentní, že je pod vlivem alkoholu,
nebo jiné návykové látky. Byl proto vyzván k provedení
dechové zkoušky, což odmítl a následně odmítl i odběr
krve. Celý případ byl proto předán PČR.
 

 Dne 10. března se opět potvrdila důležitost městského
kamerového systému v Kroměříži. V dopoledních hodi-
nách si operátorka všimla ve Vodní ulici čtyř mladíků,
z nichž jeden manipuloval s mobilním telefonem. Ná-
sledně tento mladík vešel do zastavárny a když po chvíli
vyšel, nabízel ostatním bankovky. Na místo vyslaná hlíd-
ka městské policie mladíky zadržela a během vysvětlová-
ní všech okolností se mladík přiznal, že telefon odcizil a
následně prodal v zastavárně. Celá záležitost byla pro
podezření z trestného činu předána PČR.
 

 Další odhalení pachatele přestupku pomocí kamero-
vého systému se událo dne 13. března v nočních hodi-
nách. Operátorka si všimla mladíka, který na Velkém ná-
městí vyvrátil tři popelnice na domovní odpad, jejichž
obsah se vysypal na zem. Následně kopal do parkovací-
ho automatu, odpadkových košů a před obchodním do-
mem Ba�a vyvrátil další kontejner na domovní odpad. To
už byla na místě vyslaná hlídka městské policie a mladí-
ka zadržela. Bylo zjištěno, že je v silně podnapilém stavu,
a proto byl umístěn na protialkoholní záchytné stanici.
Celý případ bude následně řešen jako přestupek proti
veřejnému pořádku.
 

 Opět díky kamerovému systému si dne 14. března ve
večerních hodinách všimla operátorka v ulici Dobrovské-
ho mladíka, který nesl v ruce láhev. Následně bylo vidět,
jak tuto sklenici hodil do Vodní ulice, kde se rozbila a
střepy znečistily vozovku. Na místě byl zadržen hlídkou
městské policie, která se nacházela nedaleko. Svůj přestu-
pek uznal, ale odmítl ho řešit na místě. Proto bude jeho
jednání postoupeno příslušnému správnímu orgánu
k dořešení.

Obyvatelé Barborky přispěli postiženým v Africe
Mezi pravidelné návštěvníky Knihovny Kroměřížska patří

i obyvatelé Denního stacionáře Barborka v Kroměříži.Také
oni se seznámili se zajímavostmi kolem očí a brýlí - při
povídání o brýlích naopak pracovnice knihovny sezna-

movali s pomůc-
kami pro nevido-
mé a slabozraké
a přislíbili pomoc
při sbírání brýlí
pro Afriku. Výsled-
kem je v každém
případě vzájemné
obohacení, rozší-
ření vědomostí a
informací. V minu-
lých dnech došlo
i na slavnostní
předání 57 brýlí,
které posbírali
obyvatelé a za-
městnanci Domo-
va Barborka Kro-
měříž.

Soňa Bosáková,
Knihovna Kromě-
řížska
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Bude v Kroměříži důstojná
galerie moderního umění?

V pátek 30. května letošního roku bude v prostorách
bývalé Orlovny v ulici Na Sladovnách v Kroměříži slav-
nostně otevřena výstava prací žáků prof. Miroslava Ma-
liny z Uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště pod
názvem ART
M O B I L L E
2008. Výstava
je pořádána
v rámci oslav
desátého výro-
čí zapsání kro-
měřížských
památek na
Listinu světo-
vého přírodní-
ho a kulturní-
ho dědictví
UNESCO. Zá-
štitu nad ní
přijal starosta
města Mgr.
Miloš Malý.

Po velkém
úspěchu loň-
ské výstavy Or-
bis pictus, kte-
rá do rotundy
Květné zahrady přilákala přes pětadvacet tisíc návštěvní-
ků a tím ukázala, že v Kroměříži existuje zájem o moderní
umění, tak letos přichází výstava skromnější, ale význam-
ná jiným způsobem. Otevřením výstavy bude ve městě
zároveň otevřen nový multifunkční kulturní prostor, který
má potenciál stát se v budoucnu jedním z nejhezčích a
nejzajímavějších kulturních objektů v kraji.

Budova Orlovny sousedí s dnešní Arcibiskupskou
mincovnou. Stojí na pozemku starého biskupského mlý-
na, který v roce1897 vyhořel a jehož zbývající část, tzv.
Malá strana, byla za arcibiskupa Kohna přestavěna na
zámeckou vodárnu a bylo zde zřízeno tělovýchovné
zařízení, tzv. Orlovna.

Kroměřížské veřejnosti a návštěvníkům města tak bude
zároveň s výstavou představen objekt, stojící v těsné
blízkosti Arcibiskupského zámku, po řadu let prázdný,
který přímo volá po využití pro kulturní účely města.

Pro jeho záchranu bylo v loňském roce založeno ob-
čanské sdružení Galerie Orlovna města Kroměříže, jehož
cílem je kromě využití tohoto krásného prostoru i vytvo-
ření podmínek pro lepší možnosti prezentace součas-

ného umění v Kroměříži. K vynikající sbírce starého
umění na zámku a hodnotným dílům devatenáctého a
dvacátého století v Muzeu Kroměřížska by tak
v budoucnu mohla přibýt, i když třeba skromnější, sbír-

ka umění současného. To je však hudba budoucnosti.
V současné době se snaha sdružení soustře�uje na to,
aby byl z Orlovny postupně vytvořen kvalitní výstavní
prostor, který by při využití zbytků zařízení zámeckého
vodovodu mohl (i když ne rozsahem) připomínat brněn-
skou Vaňkovku nebo pražskou Karlín Hall a který by
mohl být využíván nejen pro prezentaci výtvarného umě-
ní, ale i pro menší koncerty, výtvarné workshopy, sympo-
zia a podobně. Na tyto záměry je pochopitelně potřeba
získat finance. Proto i připravovaná výstava ART MO-
BILLE 2008 bude výstavou benefiční. Získané prostřed-
ky budou použity na zpracování architektonické studie
výtvarného prostoru galerie, případně na částečnou úhra-
du základní projektové dokumentace, bez které nemá
cenu žádat o případný grant na vlastní rekonstrukci
prostoru.

Tajně doufáme, že výstava i připravovaný projekt oslo-
ví i některé z kroměřížských podnikatelů a pomůže nám
tak sehnat případné sponzory, mající zájem o rozvoj
tohoto druhu kultury v Kroměříži.

Ing. Jiří Antoš, CSc., předseda sdružení
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NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI

KONCERTY

JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

PŘEDNÁŠKY, BESEDY

VÝSTAVY

HUDEBNÍ AKADEMIE

 Středa 16. dubna v 19 h - Recital houslisty Adama Nová-
ka, absolventský koncert studenta 6. ročníku Konzervato-
ře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Zazní skladby M. Rave-
la, J. Brahmse a R. Schumanna. Secesní sál Psychiatrické
léčebny v Kroměříži.

 Středa 16. dubna v 19.30 h - DIVA A MAESTRO - operní
koncert Filharmonie B. Martinů Zlín. Koncert k 10. výročí
zapsání zahrad a zámku v Kroměříži na Listinu světové-
ho kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Sólistka Ta-
mara Trajani - Rakousko. Diriguje Konstantin Schenk -
Rakousko. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Středa 23. dubna v 19 h - Absolventský koncert - absol-
vují Marie Majerová, Petr Smištík, Petra Pachovská a Jan
Tarabus, studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského
v Kroměříži. Secesní sál Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

 Pondělí 28. dubna v 19.30 h - Václav Neckář & Bacily -
výběr největších hitů v podání populárního zpěváka. Di-
vadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Úterý 29. dubna v 19 h - Absolventský koncert - orches-
trální. Absolvují Veronika Davidová, Kateřina Poláchová
a Lubor Horák, studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského
v Kroměříži. Secesní sál Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

 Pondělí 5. května v 19.30 h - Barvy domova 2 - Vlasta
Redl, Slávek Janoušek, Jaroslav Samson Lenk. Trojice osobi-
tých českých písničkářů s novým koncertním programem.
Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Středa 16. dubna v 19 h - Minimum znalostí z astronomie.
Přednáší ředitel lidové hvězdárny v Prostějově RNDr. Jiří
Prudký. Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Čtvrtek 24. dubna v 17 h - Čínské myšlení - taoismus a
buddhismus. PhDr. David Sehnal, M.A. Přednáškový sál
Muzea Kroměřížska.

 Sobota 26. dubna v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍ vás
zve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera nad dotazy
posluchačů v rámci cyklu „Tvore lidského stupně, staň se
člověkem“. Jde o biotroniku, což je vedle léčby i lidským
hledáním nejen životní filozofie, ale i zcela prozaických
otázek běžného života. Přednáškový sál Muzea Kroměříž-
ska.

 Úterý 13. května v 17 h - Krutý Bůh Starého zákona? O
základních rysech vyznání o Bohu ve Starém zákoně. Před-
náškový sál Muzea Kroměřížska.

 Čtvrtek 15. května v 17 h - Současná Čína - život a
myšlení. PhDr. David Sehnal, M.A. Přednáškový sál Muzea
Kroměřížska.

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz
 Neděle 27. dubna v 18.30 h - Výroční večer Jazz Clubu

KM. Vystoupí Tradicional Band Nové Hvězdlice. Restaura-
ce Oskol Kroměříž. Ohlédnutí za uplynulou sezónou, vzpo-
meneme zasloužilých a přijmeme nové členy.

 Středa 30. dubna v 19 h - Benefiční koncert - Lovec
talentů Zdeněk Hána - jubilant. Místo kytice, předmájová
veselice. Restaurace Oskol Kroměříž.
Připravujeme na květen:

 Úterý 6. května v 16.30 h - Hudební vizitka Jazz Clubu
na vernisáži Milady Ivánkové. Kavárna Slavia Kroměříž.

 Středa 14. května v 16.30 h - Vincenzo Bellinini: Náměsíč-
ná. (Maria Callas, Nicola Monti, Nicola Zacaria). Poslecho-
vý pořad v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska.
 

 Úterý 15. dubna v 17 h - Sociální ustanovení Starého
zákona. Základy sociální nauky církve ve Starém zákoně.
P. doc. Petr Chalupa, Th. D. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.

 Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech období
a technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kro-
měřížska.

 Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické nálezy
z regionu - například keltské osídlení Hostýna a stopy
Slovanů. Muzeum Kroměřížska.

 400 let privilegia kardinála Františka Dietrichsteina a
obnova mincovního práva - mincovnictví církevních insti-
tucí představí výstava v Biskupské mincovně v Kroměříži.
Výstava bude zahájena 24. dubna a potrvá do 30. září.
Biskupská mincovna v Kroměříži.

 Jan Bureš ml. - Fotografie. Výstava potrvá do 19. dubna.
Galerie Kavárna SCÉNA, Dům kultury Kroměříž.

 Monika Kučerová - výtvarnice. Výstava potrvá od 19.
dubna do 31. května. Galerie Kavárna SCÉNA, Dům kultu-
ry Kroměříž.

 Dvě tváře Íránu ve fotografiích Jana Sladkého. Muzeum
Kroměřížska. Výstava potrvá do 15. června.

 Doteky orientu - výstava užitého umění ze sbírek muzeí
Zlínského kraje. Na výstavě jsou představeny sbírkové
předměty původem většinou z Číny, Japonska (porcelán
a keramika z 18. a 19. stol.), Íránu, Turecka a oblasti
Egypta. Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska. Výstava
potrvá do 15. června.

 Jitka Jarmarová, Milan Šanda  - členové Sdružení přátel
výtvarného umění Kroměřížska, vystavují v kavárně Sla-
via v Kroměříži.

 Jitka Jurečková a Jan Crha (kresby, malby, kombinované
techniky, fotografie) - od 22. dubna do 23. května. Galerie
Artizona, Klub Velehradská, Kroměříž.
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KINO NADSKLEPÍ

JASPIS - KLUB MLADÝCH

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

KINO MLADÝCH
ZÁBAVA

SVČ ŠIPKA

MC KLUBÍČKO

SVČ ŠIPKA: Úprkova 3268, Kroměříž, tel. 573 339 054,
www.svcsipka.cz

 22. dubna od 13 h -  Barevný den - Velké náměstí.
 30. dubna od 17 h - Slet čarodějnic - Bezručův park.
 Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost zdarma.

Středy jsou vyhrazeny maminkám na mateřské dovolené.
 Zahájeny sobotní brigády na botanické zahradě.

DIVADLO

 Studentský parlament Zlínského kraje - výstava fotogra-
fií. Od 21. dubna v Knihovně Kroměřížska.

 Milada Ivánková, členka Sdružení přátel výtvarného umě-
ní Kroměřížska, vystavuje od 6. května v kavárně Slavia
v Kroměříži.

 28. - 30. dubna - Jumper - americký dobrodružný film.
Jen v 17 h.

 29. - 30. dubna - Oko - americké hororové drama. Jen
v 19.30 h.

 1. - 4. května - Kronika rodu Spiderwicků - americké
dobrodružné fantasy. V 17 a 19.30 h.

 5. - 7. května - Než si pro nás přijde - americká komedie.
Po jen v 17 h, ostatní v 17 a 19.30 h.

 8. - 11. května - Taková normální rodinka - nová česká
komedie. V 17 a 19.30 h.

 12. - 14. května - Venkovský učitel - české drama. V 17
a 19.30 h.

 Sobota 19. dubna v 18 h - Agatha Christie: Past na myši.
Světoznámá kriminální hra v podání Vídeňské české
omladiny, která po mnoha úspěšných představeních opět
hostuje v Kroměříži. Sokolský dům, tř. 1. máje, Kroměříž.

 Čtvrtek 24. dubna v 18 h - Noel Coward: Rozmarný duch.
IV. jarní divadelní předplatné. Uvádí HÁTA Praha. Jen na
předplatenky. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Sobota 19. dubna od 9 h - Taneční soutěž ve sportovním
tanci - postupová soutěž ve standardních a latinskoame-
rických tancích tř. D, C, B juniorů a dospělých, hobby
soutěž dětí. Společenský sál Domu kultury v Kroměříži.

 Pondělí 19. května v 19.30 h - Z tisíce a jedné noci -
nový program skupiny SCREAMERS. Divadelní sál Domu
kultury v Kroměříži.

Areál MŠ, Kollárova ul. 3945, Kroměříž.
 www.klubicko.webz.cz
 

 14. - 16. dubna - Once - oscarový melodram s Markétou
Irglovou a Glenem Hansardem. V 17 a 19.30 h.

 17. - 20. dubna - Chy
te doktora - česká komedie. Jen
v 17 h.

 17. - 20. dubna - Edith Piaf - francouzské drama. Jen
v 19.30 h.

 21. - 23. dubna - Na vlastní nebezpečí - český thriller. Jen
v 17 h.

 22. - 23. dubna - Noc patří nám - americké akční krimi.
Jen v 19.30 h.

 24. - 27. dubna - Bobule - nová česká komedie. V 17 a
19.30 h.

 26. dubna - Krtek a medicína - české pásmo krátkých
animovaných pohádek.

 10. května - Kytice pohádek II. - české pásmo kreslených
pohádek.
Představení začínají vždy v 15.15 h.
 

 21. dubna - ... A bude hůř - české drama.
 28. dubna - Mezi nepřáteli - francouzské válečné dra-

ma.
 5. května - Drsňák - německé drama.

Představení začínají vždy v 19.30 h.
 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Pravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodí
budovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul.

Moravcova 430/16, tel. 775 946 675.  Setkání v Po a St
ve 14 - 20h; Út a Čt ve 13 - 17 h. www.jaspis.info

 Středa 16. dubna - Mezilidské vztahy - diskuze.
 Středa 23. dubna - Turnaj v ping-pongu.
 Středa 30. dubna - Kino Jaspis - videoprojekce na přání.

D E F I L É
1993 - 2005

Umělecký sestřih z mezinárodních festiva-
lů vojenských hudeb v Kroměříži od roku 1993
do roku 2005 uvede Česká televize, televizní
studio Brno, ve čtvrtek 8. května ve 12.05 ho-
din na programu ČT 1.
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Dům kultury Kroměříž Informace,
přihlášky a předprodej vstupenek: Dům kultury, Tova-
čovského 2828, Kroměříž. Tel.: 573 500 592 - poklad-
na, 573 500 583 - programové oddělení. Online rezer-
vace www.dk-kromeriz.cz  e-mail: pokladna@dk-krome-
riz.cz  e-mail: bisahova@dk-kromeriz.cz  justinova@dk-
kromeriz.cz Předprodej vstupenek: Pondělí 10 - 16 ho-
din; Úterý 12 - 16 hodin; Středa 10 - 17 hodin; Čtvrtek 12
- 16 hodin; Pátek 12 - 15 hodin.
 
Knihovna Kroměřížska  Knihovna Kro-
měřížska, příspěvková organizace, Slovanské nám.
3920, Kroměříž. Tel.: Informační odd. 573 503 174;
www.knihkm.cz  Otevírací doba. Oddělení pro dospělé
a informační oddělení. Po: 9-18 h; Út: 12-18 h; St: 9-18
h; Čt: 9-18 h. Pá: 9-18 h; So: 9-11.30 h. Oddělení pro děti
a mládež. Po: 12-18h; Út: 12-18 h; St: 12-18 h; Čt: zavře-
no; Pá: 12-18h; So: zavřeno. Hudební oddělení. Po: 9-18
h; Út: 12-18 h; St: 9-18 h; Čt: 9-18 h; Pá: 9-18 h; So:
zavřeno.

Arcibiskupský zámek a zahrady  Ná-
rodní památkový ústav, Správa státního zámku Arci-
biskupského zámku a zahrad Kroměříž, Sněmovní ná-
městí 1, Kroměříž. Tel.: 573 502 011. http://www.azz.cz/
e-mail:zamek@azz.cz  Pro návštěvníky je zámek ote-
vřen v sezónu duben - říjen mimo pondělí a den po

svátku. Duben, říjen: pouze víkendy (9-16 h) + ohlášené
skupiny. Květen, červen, září - 9-17h. Červenec, srpen - 9-
18 h.
Historické sály, zámecká obrazárna, Sala terrena, věž,
Podzámecká zahrada, Květná zahrada, Biskupská min-
covna.
 

Muzeum Kroměřížska  Muzeum Kromě-
řížska, Velké nám. 38, Kroměříž. Tel.: 573 338 388. Stálá
expozice Památník Maxe Švabinského. Stálá expozice
Příroda a člověk. Galerie v podloubí. Malá galerie. Vý-
stavní síň portál. Otevřeno celoročně mimo pondělí 9-
12 a 13-17 h. www.muzeum-km.cz
 
Kino Nadsklepí  Milíčovo náměstí 488, tel.:
573 339 280. Agentura Kinoathény
http://www.mujweb.cz/www/kinoatheny/
 
Informační centrum Kroměříž  Velké
náměstí 50/45, Kroměříž, tel./fax: 573 331 473,
www.mesto-kromeriz.cz, odkaz Informační centrum. Kon-
takt: e-mail: info@krominfo.cz

Plavecký bazén Plavání veřejnosti a
ostatní programy najdete na adrese:
www.plavani.cz

Vážení divadelní přátelé,
Divadelní spolek Kroměříž si vás dovoluje pozvat na

1. ročník „Divadelního festivalu Ludmily Cápkové.“ V termínu
od 17. – 20. dubna se vám v Klubu Starý pivovar představí
celkem šest moravských ochotnických souborů. Nezapo-
mněli jsme ani na ty nejmenší a v rámci festivalu jsme pro
ně připravili na nedělní dopoledne pohádku Pipi Dlouhá
punčocha.

Festival je pořádán za finanční podpory města Kroměříž,
Zlínského kraje, Ministerstva kultury ČR a několika sponzorů.

Tímto kulturním počinem bychom chtěli navázat na
tradici divadelních festivalů, které byly v Kroměříži pořádá-
ny až do začátku sedmdesátých let. Také bychom chtěli
vzdát poctu naší dlouholeté člence a jedné
z nejvýznamnějších osobností kulturního života Kromě-
řížska, paní Lidušce Cápkové.

Jak permanentky, tak i vstupenky bude možno zakoupit
přímo v místě konání festivalu – v Klubu Starý pivovar v
Kroměříži.

Přij�te strávit příjemné chvíle mezi nás, milovníky krá-
lovny Múzy. Těšíme se na vás.
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Divadelní Manželské vraždění
Divadelní spolek Kroměříž sehrál 28., 29. února a 18.

března v Klubu Starý pivovar hru Manželské vraždění od
současného nejúspěšnějšího francouzského spisovatele
Erica-Emmanuela Schmitta (nar. 1960). Autor má význam-
né místo i mezi světovými spisovateli. Vystudoval filoso-
fii, získal doktorát a stal se pedagogem na univerzitě.
Píše úspěšné divadelní hry - první byla uvedena v roce
1991, ale i romány a novely. Ve čtyřech novelách věnuje
pozornost světovým náboženstvím - buddhismu, islámu,
křes�anství a judaismu. Komorní tragikomedie Manželské
vraždění je pohledem na manželství dnešní doby, hlavně
na nedorozumění v něm. Ukazuje ušlechtilé i záporné vlast-
nosti člověka, rozdílné vyjadřování pocitů a nálad muže a
ženy. Hru - více tragédii s psychologickými prvky než kome-
dii, si vybral Divadelní spolek po letech komediálních in-
scenací. Vysoce náročné představení pro dva herce je vyni-
kající. Role Lízy v podání Jany Štěpánové a Gillese, jehož
ztvárnil Jiří Kašík, jsou hereckým koncertem profesionální
úrovně. Hra nemá hluchá místa a ani jeden z interpretů ve
vypjatých situacích nepřehrává. Divák je plně vtažen do
´soubojů´ muže a ženy, přesvědčován a přesvědčen o prav-
divosti situací. Hostujícímu režiséru Lárymu Kolářovi se
podařilo oba představitele citlivě přivést k nejvyššímu he-
reckému výkonu. Významnou roli má hudba Evy Zonové,
která podtrhuje dramatické scény, světla Staňky Pulkrábko-
vé a Romana Malinského některé scény zintimňují. Diva-
delní spolek svými protagonisty dokázal, že dovede zahrát
nejen komedii, ale i hru zcela vážnou. Náročné kroměřížské
publikum bylo nadšeno a drží palce do všech dalších
soutěží.

Věra Hejhalová

V pondělí 17. března přišla příjemná zpráva o výsled-
cích ze soutěžní přehlídky amatérských divadel v Kojetíně,
která se konala den před tím. Hra Manželské vraždění
v podání Divadelního spolku Kroměříž získala tři nejvyš-
ší ocenění. Jedinečné výkony obou herců vyhodnotila
odborná porota jako nejlepší ze všech osmi představení,
které zhlédla. Jiří Kašík si odnesl cenu za nejlepší mužský
herecký výkon, Jana Štěpánová za ztvárnění role Lízy zís-
kala cenu za nejlepší herecký výkon na festivalu vůbec(!).
Hra Manželské vraždění pokračuje v úspěšném tažení do
celonárodního kola, které se koná v Třebíči.

Blahopřejeme!   -kam-

Jana Štěpánová (Líza) a Jiří Kašík (Gilles) řešili náročné
situace patnáctiletého manželství.       Foto: -kam-

Jazz Club slavil Velikonoce s Combem strýca Ahmeda
Kroměřížskému publiku už dobře

známá kapela Combo strýca Ahme-
da ze Zábřehu na Moravě přispěla
v neděli 23. března večer k dobré
náladě hostům velikonočního setká-
ní Jazz Clubu Kroměříž v restauraci
Oskol. Hudba všech žánrů od lido-
vek přes country až po písničky Se-
maforu nebo Osvobozeného divadla,
sólo na pilu Ladi Jelínka nebo na
trubku Hanse Strouhala - to vše vy-
tvořilo chutný koktejl skvělé zábavy.

Foto: -kam-
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Divadelníci Sokola Kroměříž uvedli hru
Antonína Procházky

Fotograf hledající a nacházející inspiraci v přírodě
Jan Bureš mladší vystavuje své snímky v Galerii SCÉNA

Domu kultury v Kroměříži. Od raného mládí vášnivý rybář
se k fotografování nechal přemluvit svým otcem, skvělým
fotografem Kroměříže a kroměřížských postaviček, někdy
počátkem 90. let minulého století. Jestli v něm svérázné
vidění světa uzrávalo až do této chvíle, je to pro
tento druh umění na jednu stranu dobře, na druhou
stranu svým způsobem škoda, protože mohlo být
na světě daleko víc pozoruhodných snímků.

Jan Bureš hledá inspiraci v neporušené přírodě.
Nebaví ho fotografovat situace na ulici, setkávání
lidí, ale ani zajímavosti kolem rybaření. Výjimečné
úlovky na film zaznamená, ale na výstavu to prý
není. Objektem jeho zvýšeného zájmu je čerstvě za-
mrzlá voda ve stopách v blátě na břehu rybníka,
v nichž se lomí paprsky probuzeného ranního slun-
ce. Nebo drobné kapičky vody, které silnější vítr za-
nesl na suchý rákos a tam ve vrstvách namrzaly.
Nebo naváté pestrobarevné podzimní listí do pukli-
ny prastarého ležícího kmene stromu, bizarně zkři-
vené kořeny a můžeme tak pokračovat, inspirace je

nekonečná. Mnoho lidí nad těmito obrázky žasne až na
výstavě. Ve volné přírodě jejich originál překročí, minou,
nebo se mu vyhnou. Jan Bureš ne, ten jej pro nás zazna-
mená. A to je dobře.       M. Karásek

Foto: -kam-

Ve dnech 28. a 29. března uvedl Divadelní a loutkový
soubor Sokola Kroměříž komedii Antonína Procházky
S tvojí dcerou ne. Není to první hra kroměřížského rodáka
inscenovaná v Kroměříži. Před lety sehrál Divadelní sou-
bor Domu kultury Klíče na neděli, v roce 2003 hru Ještě
jednou profesore a Jiří Kašík režíroval komedii S tvojí dce-
rou ne v holešovském divadle.

Antonín Procházka je synem dlouholetého úspěšného
dirigenta Hanácké filharmonie, který byl duší oper a ope-
ret hraných ochotníky především v padesátých až sedm-

desátých letech. Antonín Procházka ml. hraje od roku
1977 v divadle v Plzni, v televizních inscenacích, je úspěš-
ným režisérem, autorem mnoha divadelních her a
v poslední době i vynikajícím moderátorem předávání
cen Thalie. Hra S tvojí dcerou ne je vtipná situační kome-
die ze současnosti. Děj se odehrává ve dvou různých
bytech na jedné scéně. Hrdiny jsou obyčejní lidé
s obyčejnými problémy, které spojují ztřeštěné a zamota-
né osudy. Režiséru Petru Čagánkovi, herci Slováckého di-
vadla z Uherského Hradiště a také rodáku z Kroměříže, se

podařilo nápaditou režií plnou vtipných gagů
vést herce k mírné nadsázce v textu i hereckém
projevu. Nejlépe se to podařilo Dagmaře Navráti-
lové v roli Alice Koukolíkové a překvapivě i de-
butantce herectví Aleně Brančíkové v roli dcery
Sandry, která upoutala svým přirozeným proje-
vem. Ale i ostatní herci byli velmi dobří. Proble-
matická je hudba k představení, která sice vysti-
huje situace, ale působí nesourodě. Úspěšné před-
stavení, plné humoru a vtipných situací je
jednolité, neztrácí rytmus a v pravou chvíli dosa-
huje vrcholu. To potvrdily i spontánní reakce obe-
censtva, jež se dobře bavilo, žilo s postavami a
odměňilo herce smíchem i potleskem.

Věra Hejhalová

Foto: -kam-
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Klub seniorů sdružuje stále aktivní členy

Výroční shromáždění Klubu seniorů v Kroměříži v Klubu Starý pivovar zahájili účastníci
tichou vzpomínkou na zemřelé přátele a pak zpěvem své originální hymny, která zní jen při
slavnostních příležitostech.      Foto: -kam-

Alespoň podle výroční zprávy, kterou na hodnotícím
setkání všech členů 26. března v Klubu Starý pivovar před-
nesl předseda Vladimír Koutský, to tak vypadá. Senioři si
na svá setkání zvou lidi, kteří jim rozšíří obzory, poskyt-
nou důležité informace nebo inspirují jejich aktivity. Sami
svolávají dobrovolné brigády a pracují na úpravě Květné
zahrady. V závěru loňského roku uspořádali mezi sebou
sbírku, z jejíhož výtěžku koupili rádio a přehrávač pro

ce v čele s předsedou Jozefem Čurgalim, s nimiž místní
udržují dlouholeté více než přátelské vztahy. Shromáž-
dění Klubu seniorů pozdravila i místostarostka MUDr.
Jarmila Číhalová. Ocenila přínos členů klubu při komu-
nitním plánování města, poděkovala všem za dobro-
volnou práci ve prospěch Květné zahrady i za rozvíjení
mezilidských vztahů nejen v Kroměříži, ale i s partnery
z Nitry a Nitry Janíkovců.       M. Karásek

V Klubu Starý pivovar zazpíval sbor AVE

obyvatele Domova pro
osoby se zdravotním po-
stižením Barborka v Kro-
měříži, jimž bude sloužit
při pohybové výuce. Dal-
ší významnou aktivitou
je návštěva obyvatel Do-
mova seniorů U Moravy
na Erbenově nábřeží. Při-
nesli jim zprávy z města,
které je zajímají, promítli
filmový záznam sokol-
ského sletu a napekli pro
ně koláčky. V těchto ná-
vštěvách bude klub po-
kračovat.

Výroční rokování při-
jeli pozdravit i přátelé
z občanského sdružení
SVORNOST Nitra Janíkov-

Generační výměnou
omlazený smíšený pěvec-
ký sbor AVE Arcibiskupské-
ho gymnázia Kroměříž se
27. března večer předsta-
vil kroměřížskému publiku
v Klubu Starý pivovar.
V procítěném provedení
zazněly náročné převážně
duchovní a liturgické
skladby, jako například
Salve Regina, Te Deum
nebo Velehradská fanfára,
ale i veselý zpěv v jazyce
Zulu Siyahamba. Sbor AVE
připravil a dirigoval Filip
Macek, na klavír doprová-
zel zakladatel sboru Fran-
tišek Macek.      -kam- Foto: -kam-
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Děti nabídly zcela nové pohledy na Kroměříž

V Knihovně Kroměřížska se v pondělí 17. března konala vernisáž výstavy nazvané Kroměříž očima dětí. Na panelech
a ve vitrínách v oddělení pro dospělé čtenáře se mohou lidé po celý měsíc seznámit s obrázky a výrobky, jejichž autory
jsou děti z kroměřížské Základní školy a Mateřské školy speciální. Výtvarná díla dětí zachycují okolní svět jinýma
očima. Všímají si toho, čeho možná my, dospělí, už nejsme schopni, a objevují novou krásu Kroměříže.

Součástí prezentace výtvarných a literárních prací žáků se stala prodejní výstava výrobků dětí, rodičů i pedagogic-
kých pracovníků kroměřížské Základní školy a Mateřské školy speciální. Výtěžek z prodeje byl věnován občanskému
sdružení Korálky, které pracuje při ZŠ a MŠ speciální Kroměříž.           Foto: -kam-
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Foto: -kam-

Oblastní kolo Svátku poezie
Oblastní kolo Svátku poezie, které proběhlo v Domě

kultury v Kroměříži 18. března, pořádal Dům kultury spo-
lečně s Radou amatérské umělecké činnosti a Službou
školám. Soutěže se zúčastnilo 90 žáků ze základních
škol a nižších tříd gymnázií Kroměřížska a Holešovska,
kteří se snažili zaujmout svým přednesem členy porot
všech pěti kategorií. Nižší účast žáků 1. tříd v 0. kategorii
byla ovlivněna do jisté míry nemocností přihlášených
dětí, ale přesto je třeba ocenit vítěze Nikolu Jakubcovou a
Kateřinu Němečkovou - obě soutěžící ze ZŠ Zachar
v Kroměříži.

Úroveň žáků 2. - 3. tříd, kteří soutěžili v 1. kategorii, byla
rozdílná. Mnohé děti měly vhodně zvolené texty, výbornou
výslovnost a recitovaly s porozuměním a nadšením. Vítě-
zem se stal Matyáš Sedláček ze ZŠ Zachar, 2. místo získala
Eva Roháčková ze 3. ZŠ v Holešově a o 3. místo se podělila
Gabriela Dolečková z Církevní ZŠ v Kroměříži s Nelou Adám-
kovou ze ZŠ Bratrství v Bystřici pod Hostýnem.

Ve 2. kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd. Jejich úroveň
odpovídala věku a výběru textu. První i druhé  místo
získali žáci ze ZŠ Zachar - Anna Němečková a Karel
Doležel. Porota udělila dvě třetí místa, a to Viktoru Franco-
vi ze 3. ZŠ Holešov a Alžbětě Němčákové z Církevní ZŠ
v Kroměříži. Dále porota udělila v této kategorii tři diplo-
my: Markétě Setinské ze ZŠ Oskol v Kroměříži, Michalu
Macůrkovi ze 3. ZŠ v Holešově a Markétě Š�astné ze ZŠ
Bratrství v Bystřici pod Hostýnem.

Ve 3. kategorii soutěžili žáci 6. a 7. tříd, kteří si vybírali
texty zejména mezi současnými autory i prozaiky. Soutě-
žící texty interpretovali osobitě, se zaujetím. Porota uděli-
la 1. místo Radimu Šimíkovi ze ZŠ v Hulíně, 2. místo Haně
Formánkové z Gymnázia Kroměříž a 3. místo Tomáši Pa-
líškovi ze ZŠ Slovan v Kroměříži.

Ve 4. kategorii se soutěže zúčastnili žáci 8. a 9. tříd.
Převažovala próza nad poezií, úroveň byla vyšší než
v minulém roce. 1. místo vybojoval Jonáš Hickl ze ZŠ
Slovan v Kroměříži, 2. místo Lucie Vajdová ze ZŠ v Hulíně
a Veronika Řeháková ze ZŠ Bratrství v Bystřici pod Hostý-
nem a 3. místo Helena Krejčí rovněž ze ZŠ Bratrství
v Bystřici pod Hostýnem. Porota udělila ještě diplomy
L. Možíšové z Gymnázia v Holešově, M. Kulíškové ze ZŠ
Komenského v Kroměříži a L. Olišarové ze ZŠ Zachar
v Kroměříži.

Vítězové 1., 2., 3. a 4. kategorie budou náš region repre-
zentovat v krajském kole v Uherském Hradišti 23. dubna.
Přejeme jim hodně úspěchů.

Kromě soutěže jednotlivců se Svátku poezie zúčastnil
recitační soubor Gymnázia Kroměříž s pásmem z veršů
Pavla Šruta. Svátek poezie byl skutečně svátkem jak pro
soutěžící, tak i pro pedagogy, kteří děti na tuto náročnou
soutěž obětavě připravovali. Jim i členům poroty a pořa-
datelům soutěže patří velký dík za to, že každoročně pří-
chod jara vítáme verši v citlivém přednesu dětí.

Mgr. Marie Šerá, vedoucí soutěže

Kroměřížské taneční hvězdy zazářily

Vrcholné umění na parketu Domu kultury - přehlídku
nejlepších tanečních párů a formací z Kroměříže ve stan-
dardních a latinskoamerických tancích předvedly v pátek
28. března místní taneční hvězdy. Před nadšeným publi-

kem hned ve dvou programech za sebou vystoupila mlá-
dež z Klubu sportovního tance SWING DK, Taneční klub
Gradace Kroměříž a 2BC skupina break dance.

-kam-
 

Foto: -kam-
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Kroměříž je mým druhým domovem

Dobrá zkušenost z nemocnice
„Od 13. února jsem byl s akutním zánětem střev hospi-

talizován na chirurgickém oddělení v Kroměřížské nemoc-
nici, a.s. Na pokoji se mnou leželi dva pacienti po autone-
hodě,“ popisuje nepříjemné vzpomínky na náhlý a neče-
kaný atak nemoci ing. Karel Janeček z Kroměříže. Dál
popisuje, s jakou nesmírnou ochotou, profesionálním jed-
náním s pacienty i lidským přístupem k nemocným ze
strany lékařů, sester i pomocného personálu se setkal.
„Neuvěřitelná byla pozornost lékařů - asistent MUDr. Vla-
dimír Řezáč prostudoval moje zdravotní zjištění a pak

pozdě v noci ke mně přišel, vysvětlil mi situaci a navrhl
takový způsob léčení, s nímž bychom se vyhnuli náročné
operaci. Díky tomu rozhodnutí léčebný postup
s kapačkami za pět dnů vyřešil vše tak, že jsem byl pro-
puštěn domů,“ pokračuje ing. Janeček. „Lékaři chodili za
pacienty i mimo ordinační dobu a všem věnovali stejnou
pozornost. Patří za to dík celému týmu chirurgického od-
dělení. Jeho personál dělá čest svému povoláni i poslá-
ní,“ dodává dnes už opět činorodý pedagog Konzervatoře
P. J. Vejvanovského ing. Karel Janeček.

 

To říká i v tom duchu pracuje jubilantka Marie Zema-
nová (rozená Gardavská). A to přesto, že větší část svého
života prožila v Praze a zahraničí.

Ráda vzpomíná na své dětství a mládí. Narodila se
v učitelské rodině
28. dubna 1928
v Kobeřicích u
Opavy. Po smrti
otce v roce 1935 se
s matkou a třemi
bratry přestěhovala
do jeho rodiště - do
Kroměříže. Základ-
ní školu a gymná-
zium prožila
v těžkých váleč-
ných letech. Po nich
následovalo od-
borné studium.
Jako sociálně-zdra-
votní pracovnice
objížděla řadu obcí
kroměřížského okre-
su. Poznávala při-
tom město a okolí,
nové spolupracov-
níky a získávala
nové přátele. Po
čase se provdala za
pracovníka podni-
ku Pal ing. Otmara
Zemana. S ním
jako zaměstnan-
cem Motokovu projela řadu zemí. Nejprve strávili čtyři
roky v Berlíně a po krátké přestávce šest let na Novém
Zélandu. Pak ještě v řadě jiných zemí, to už s dcerou
Janou. Manžel jako obchodní zástupce zde prodával auta,

větroně a jiné výrobky. Při pobytu v zahraničí si začala
také více vážit české kultury a umění, které se vyvážely jen
vzácně.

Po návratu do vlasti a do Prahy začala své zaměstná-
ní plně využívat.
Navíc se brzy zapo-
jila do činnosti spo-
lečnosti přátel Kro-
měřížanů žijících
v Praze. Jako organi-
zátorka se rychle sta-
la nepostradatelnou
rukou vedení spolku.
Má bezesporu záslu-
hu na tom, že už ně-
kolik desetiletí je
kroměřížská skupina
aktivní a užitečná i
svému rodnému
městu. Vedle této or-
ganizátorské čin-
nosti včetně distribu-
ce Kroměřížského
zpravodaje žije ak-
tivně i pro svou rodi-
nu. Veškerý volný čas
věnuje kulturnímu ži-
votu, obdivu umění,
městu Kroměříži a
přátelům.

Popřejme stále
velmi čilé jubilantce
do dalších let dobré

zdraví, sílu a optimismus k naplňování kulturních aktivit,
k práci ve sdružení Kroměřížanů v Praze a hodně radosti
v kruhu své rodiny.

-ský-
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Muzeum Kroměřížska přibližuje kulturu orientu

Josef Matušík rozumí starému nábytku

Josefa Matušíka jsme za-
stihli při obnově pohovky,
starší více než 130 let. Zane-
dlouho bude zase jako
nová.  Foto: -kam-

Historickému nábytku dokáže vrátit původní tvář zku-
šený čalouník Josef Matušík ve své dílně na Malém valu
v Kroměříži. Náročná práce je pro něho současně koníč-

kem, protože jinak by jí nevěnoval tolik času. Oprava
starých pohovek nebo židlí nespočívá v modernizaci
s použitím současných plastů nebo slitin kovů. Josef

Matušík umí pracovat se dře-
vem, takže nahradí poškoze-
né dřevěné části stejným ma-
teriálem, doplní africké nebo
mořské trávy a jako třešnič-
ku na dort použije kvalitní
textilie s původními vzory.
V současné době obnovuje
vzácnou pohovku z druhé
poloviny XIX. století.    -kam-

Dvě tváře Íránu a Doteky orientu jsou
názvy dvou pozoruhodných výstav, jež
nabízí Galerie v podloubí Muzea Kro-
měřížska. Zážitky a zkušenosti
z dvanácti cest po Íránu ztvárnil do
unikátních fotografií cestovatel a vě-
decký pracovník Jiří Sladký. Jeho sním-
ky vypovídají o zákulisí dnešního Írá-
nu.

Doteky orientu - výstava shromáždi-
la vzácné exponáty užitého umění ze
sbírek muzeí Zlínského kraje. Originál-
ní vystavené kusy jsou původem z Číny,
Japonska, Íránu, Turecka a Egypta (ke-
ramika, obrazy, sochy, zdobené zbraně
a další) a nabízejí pohled na málo zná-
mou kulturu Východu. Obě výstavy
v Muzeu Kroměřížska potrvají do 15.
června.

-kam-
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Na místě staré sladovny vyrostou byty

Sladovny.
Ze sbírky Pavla
Dvořáčka.

 

Koncem března a v dubnu se bourá bývalá továrna
na slad, dříve tzv. Hana - Malzfabrik, stojící na Kotojed-
ské ulici. První parcelu pro její výstavbu zakoupila akci-
ová společnost hanácké sladovny od města v roce 1869.
Pak následovala výstavba celého areálu včetně obytné-
ho domu pro zaměstnance. Objekty připomínaly kon-
strukci anglické průmyslové revoluce, což bylo dáno
účelem jednotlivých staveb. Celá továrna byla postave-
na „na zeleném drnu“, daleko od městských hradeb.
V roce 1923 se firma změnila na Exportní sladovny

Schindler a Stein, akciová společnost v Brně, a proděla-
la následovně řadu stavebních úprav, které daly pozděj-
ším Obchodním sladovnám definitivní podobu.
V současné době byla část objektu rekonstruována a
vznikly zde byty a obchody. Nyní dochází k demolici
další části na Mánesově ulici.Firma musela použít vel-
mi těžkou techniku, nebo� tu někdejší stavebníci použili
bytelný železobeton. Bezprostředně po úpravě pozemku
zde bude zahájena výstavba bytových jednotek a ob-
chodů.   -kam-

Foto: -kam-
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I mosty mají bohatou historii
Co nevidět začne oprava hlavního

kroměřížského mostu přes Moravu.
Kdo si pamatuje ten železný mohut-
ný most, který překlenul řeku Moravu
po regulaci už v roce 1907, nemůže
si nevzpomenout na pohnuté chvíle
v květnu 1945, kdy ustupující němec-
ká vojska v záchvatu bezmoci a zlo-
by, že končí jejich zločinná éra, napl-
nila jednotlivé části mostu jak nálo-
žemi, tak těžkými leteckými bombami
(3000 kg výbušnin).

Chtěli tak zabránit v dalším postu-
pu rumunským oddílům, které se blí-
žily od Barbořiny, Kotojed a Vážan
k řece Moravě. K postupujícím voj-
skům se přidávali i někteří mladí ka-
marádi a se zbraní v ruce se chtěli
pomstít nepříteli. Bohužel řada z nich
byla právě v lokalitě města, nebo na
břehu Moravy německými vojáky za-
střelena.

Vzpomínám si na jasný podvečer,
vojáci rumunské armády procházejí
kolem Květné zahrady, u Ostrého rohu
občané rychle zahazují protitankový
příkop, v tom kolem devatenácté ho-
diny je slyšet mohutná detonace. Je
vyhozen poslední z mostů - železný.
Obrovská tlaková vlna poničila i okol-
ní budovy. Ve dvacet hodin je
z druhého břehu Moravy německými
dělostřelci zapálena zámecká věž.

Konečná kapitulace německé armá-
dy a osvobození celého města a země
dává klid pro obnovu zničených ma-
jetků. Most musí být rychle vybudo-
ván, aby mohla fungovat doprava.
Osmého května se za pomoci oddílů
sovětských vojsk staví pontonový
most a o kousek dál se začíná za
pomoci občanů stavět větší dřevěný
most, který byl 14. května dokončen a
sloužil k přepravě z města na druhý
břeh.

Můžeme si jen přát, aby náš hodně
vytížený most, který pro město hodně
znamená, už nikdy nepotkalo nic zlé-
ho.

Rudolf Pavlíček Foto: autor
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Zdroje a tradice kulturnosti Kroměříže
aneb Malý výšlap do minulosti města

Lidovou zábavu obstaral například v roce 1909 cirkus
Kludský, stan tehdy rozbil u arcibiskupské sýpky. A začal
doslova příval diorám a kinematografů, „sotva odjel jeden,
už se hlásí další,“ konstatoval místní tisk.

Všechny dosud uvedené kulturní hodnoty zpěvní, hu-
dební, divadelní, přednáškové a v jistém smyslu i spole-
čensko zábavní a tělovýchovné byly produkty výhradně
ochotnické tvořivosti. Konkretizovaly zájmy a záliby, píli a
dovednost řady jednotlivců nebo kolektivů, a tím vytvářely
kulturní atmosféru města a formovaly kulturnost občanů.
Tato tradice pak přecházela z generace na generaci a zajiš-
�ovala tak kontinuitu celkové kulturnosti města dodnes.

Koncem 19. století se začala ve městě výrazně prosazo-
vat také kultura dovážená, profesionální. Její doslova vpád
však neznamenal likvidaci aktivity ochotnické. Obě formy
probíhaly souběžně a v mnohém se vzájemně doplňovaly.
Profesionální nabízela ochotníkům příklady a vzory a
v lecčems je inspirovala, naopak zase ochotníci nutili pro-
fesionály uvádět skutečné hodnoty v dokonalých výkonech.
Svědčí o tom poznámka v Českoslovanské Moravě v roce
1905 k řediteli Trnkovi: „Ředitel si myslí, že vše co podá,
vezme obecenstvo zavděk, chceme ho ale upozornit, že
v Kroměříži je obecenstvo dosti vytříbené, aby se se vším
spokojilo“.

Prvními profesionály na území města byly kočující he-
recké společnosti. Jejich nástup zahájil v roce 1863 Josef
Štandera a představil zdejšímu publiku herecké mistrovství
komika Jindřicha Mošny. Ten hostoval v Kroměříži znovu
v roce 1885 u společnosti Choděrovy a nadšení Kroměříža-
né mu věnovali věnec s nápisem „Jindřichu Mošnovi ctitelé
kroměřížští“. Že si ochotníci skutečně brali z profesionálů
příklad, svědčí poznámka v Kroměřížských novinách, že
ochotník Porázek „hrál dobře Mošnovsky“. A po vzoru pro-
fesionálů začali i ochotníci horlivě pěstovat zpěvohru. Zá-
jezdová frekvence kočujících společností prudce narůstala
a díky jim poznali Kroměřížané vrcholná díla naší i světové
dramatiky a důvěrně  se seznámili i s operou a operetou.
Prostě díla, na něž by si ochotníci troufnout nemohli. Jako
příklad uvádíme repertoár Jeřábkovy společnosti z roku
1910: Gorkij, Björnson, Ibsen, Shakespeare, Rostand, Vrch-
lický (Námluvy Pelopovy).

Zásluhou kočujících společností měli Kroměřížané vzác-
nou příležitost poznat největší herecké osobnosti té doby,
které si ředitelé zvali k hostování. Tak v roce 1886 Eduarda
Vojana, v roce 1888 opět Vojana i s Hanou Kubešovou-
Kvapilovou, v roce 1886 herce a režiséra Národního diva-
dla Josefa Šmahu. V letech 1903 a 1905 hrál Šmaha také
s místními ochotníky a v roce 1901 s nimi vystoupila ve
dvou představeních Hana Kvapilová. Dále vystoupila u
společnosti Janovského v roce 1906 „perla dramatického

umění“ Marie Laudová-Hořicová a v roce 1908 Eva Vrchlic-
ká, dcera básníka Jaroslava Vrchlického. V roce 1906 si
ředitel Trnka pozval k hostování dokonce tehdy slavnou
operetní hvězdu Marii Zieglerovou. Ta přijela do Kroměříže
znovu v roce 1908, tentokrát už s vlastní operetní společ-
ností a měla se svou sérií operet u kroměřížského obecen-
stva obrovský úspěch. Samozřejmě, že každé představení
s významným hostem mělo nabitý sál, přicházeli nebo na
vozech přijížděli rovněž venkované.

Každého vzácného hosta, a netýkalo se to pouze herců,
uvedli po představení do společnosti vybraných místních
osobností do tzv. malé dvorany na Nadsklepí k přátelskému
posezení, které se často protáhlo až do odjezdu hosta
v časných ranních hodinách.

Zásluhou kontaktů dr. Emila Kozánka a pod záštitou
Moravanu měli Kroměřížané příležitost poznat také naše i
cizí vynikající hudební tělesa a výkonné umělce. Takovou
mimořádnou událostí bylo vystoupení světoznámého rus-
kého pěveckého sboru Dmitrije Alexandroviče Slavjanské-
ho v květnu 1890 na Měš�anské střelnici. Dva koncerty byly
pokaždé zcela zaplněny posluchači, neváhali přijít ani
četní občané němečtí. Dokonce i F. Vach byl inspirován
natolik, že sám upravil několik ruských národních písní a
uvedl je na nejbližším moravanském koncertu.

V roce 1893 koncertovalo v Kroměříži hned rok po svém
založení České kvarteto ve svém prvním hvězdném obsaze-
ní - Karel Hoffmann, Josef Suk, Oskar Nedbal a Hanuš Wi-
han. Toto slavné komorní těleso pak u nás znovu koncerto-
valo v roce 1901 a 1909. Česká filharmonie přijela do Kro-
měříže dokonce hned v roce svého vzniku, v roce 1901, a to
pod taktovkou Oskara Nedbala. A pak znovu v roce 1909.
Při příležitosti povýšení českého gymnázia na osmileté
koncertoval na Nadsklepí v roce 1887 vynikající houslista
František Ondříček, znovu v roce 1901. V letech 1899 a
1901 hostoval v Kroměříži slavný houslista Jan Kubelík a
v roce 1910 houslista Jaroslav Kocian.

Kroměříž tak poznala to nejlepší, čím tehdy české hu-
dební umění disponovalo. Hudební a zpěvní tradice, pěs-
tovaná po léta Moravanem a obohacená skvělým hudeb-
ním uměním profesionálním, vytvářela tak jednu
z nejdůležitějších složek kulturního života města.

S velkým ohlasem se setkala výstava moravského vý-
tvarníka Joži Uprky v červnu 1901. Konala se na Nadsklepí
a navštívilo ji přes 1600 osob. Předsedou výstavního výbo-
ru byl ředitel české reálky František Chmelík, výstavu zahá-
jil starosta města dr. Jaroslav Pištěcký.

Na závěr můžeme určit hlavní zdroje kulturnosti našeho
města. Byly dva: ochotnická tvořivost samotných Kroměříža-
nů a jejich schopnost přijímat a vstřebávat hodnoty profesi-
onálního umění nejvyšší úrovně.        PhDr. Zdeněk Lajkep
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Foto: M. Kořínková

Představujeme kroměřížský sport a sportovce
Město ocenilo nejúspěšnější sportovce, kolektivy, cvičitele

a trenéry mládeže za rok 2007
Ve středu 2. dubna převzali v obřadní síni městské

radnice z rukou zástupců města poháry, medaile a diplo-
my mladí sportovci a jejich trenéři.

Nejúspěšnějším mladým sportovcem za rok 2007 se
stal Milan Jansta z TJ SLAVIA Kroměříž - oddílu judo za
1. místo na mistrovství ČR starších žáků, za 1. místo na
mistrovství ČR družstev starších žáků a další úspěšná
umístění. Druhou pozici obsadili Jana Dostálová a Jiří Vala

kategorii). Šestá je Klára Mazánková z Hokejového klubu
Kroměříž, o.s. Svými výkony (ve 14 mistrovských utká-
ních nastřílela 17 branek a třikrát se na brance podílela)
převyšuje nejen kategorii mladších i starších žáků, ale
počtem bodů se jí nemůže rovnat ani většina hráčů HK
v ostatních kategoriích. Sedmou pozici získal Miroslav
Šerban z Tělocvičné jednoty Sokol Kroměříž, oddílu boxu

za 1. místo na mistrovství ČR v kategorii Kadeti a za 1.
místo na mistrovství ČR v boxu v kategorii Junior.

 
Nejúspěšnější mládežnický sportovní kolektiv města

za rok 2007
První místo obsadil mladší dorost, žáci sportovní třídy

ZŠ Slovan Kroměříž z oddílu SK Hanácká Slavia Kroměříž.
Je vítězem Moravskoslezské dorostenecké divize v sezóně

2006/2007 a postupuje do Moravskoslezské dorostenec-
ké ligy. Basketbalové družstvo starších žáků - tzv. lvíčata
z oddílu TJ SLAVIA Kroměříž za 1. místo v oblastním pře-
boru Jihomoravského kraje, je přeborníkem jižní Moravy
pro rok 2007 v kategorii mladších dorostenců, obsadilo
2. místo v oblastním přeboru Moravskoslezského kraje,
1. místo v kvalifikaci o postup do dorostenecké ligy kade-

z tanečního klubu GRADACE Kroměříž. Jsou čle-
ny národního reprezentačního týmu ČR ve stan-
dardních tancích, v latinskoamerických tancích,
v kombinaci deseti tanců, třetí nejlepší taneční
pár ČR v Taneční lize pro rok 2007 - latinskoa-
merické tance v kategorii junior I (do 13 let),
finalisté mistrovství ČR ve standardních tancích
pro rok 2007 v kategorii junior I, finalisté mis-
trovství ČR v latinskoamerických tancích pro rok
2007 v kategorii junior, semifinalisté mistrov-
ství ČR družstev v latinskoamerických tancích
pro rok 2007 v kategorii junior a nositelé řady
dalších národních i mezinárodních ocenění. Třetí
nejúspěšnější sportovkyní se stala Martina Dráb-
ková z Vodáckého klubu Kroměříž za 1. místo
v Českém poháru žáků sjezd, 5. místo v Českém
poháru žáků slalom, 2. místo na mistrovství ČR
žáků sjezd a 3. místo na mistrovství ČR žáků
sprint.

Eva Šutová z Atletického klubu Kroměříž je čtvr-
tá za 1. místo na mistrovství ČR dorostenek do
17 let v běhu na 400 m překážek, 1. místo
v mezistátním utkání dorostenek do 17 let Ma-
�arsko - Slovensko - Česká republika na 400 m
překážek, 2. místo na mistrovství ČR v hale do-
rostenek v běhu na 400 m, 3. místo na mistrov-
ství ČR v hale dorostenek v běhu na 60 m pře-
kážek a řada dalších úspěchů na národních i
mezinárodních drahách. Páté místo si odnesl
Jakub Holas z TJ Plavecké sporty Kroměříž za
výborné výsledky na letním i zimním poháru
desetiletých žáků (mistrovství pro tuto věkovou
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Kuželky
MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ JUNIORŮ A JUNIOREK

Česká republika - Slovinsko v Kroměříži
26. - 27. dubna 2008

tů U 16 a 3. místo v podzimní části dorostenecké ligy
v sezóně 2007/2008 v kategorii kadetů U 16. Družstvo
minihokeje - družstvo 3. tříd z Hokejového klubu Kromě-
říž, o.s.. zaujalo třetí příčku v hodnocení. Toto družstvo
dokázalo v hokejové sezóně 2007/2008 v 9 kolech mis-
trovských turnajů v minihokeji 12 krát vyhrát, dvakrát re-
mízovat a pouze třikrát prohrát.

Nejúspěšnějším trenérem za rok 2007 se stal Mgr. Marek
Šikula z oddílu TJ SLAVIA Kroměříž MBA. Je trenérem mini-
basketbalového družstva starších minižáků TJ SLAVIA
Kroměříž složeného ze žáků 6. ročníků základních škol,
tzv. kamzíci, je šéftrenérem oddílu basketbalu TJ SLAVIA
Kroměříž, získal 1. místo v oblastním přeboru Olomouc-
kého kraje, přeborník střední Moravy pro rok 2007
v kategorii starších minižáků a řadu dalších významných
ocenění. Stanislava Pulkrábková z Vodáckého klubu Kro-
měříž se stala druhou nejúspěšnější. Za rok 2007 byli tři
svěřenci zařazeni do reprezentačního družstva juniorů.

Třetím nejúspěšnějším trenérem je Pavel Dočkal z Tělo-
cvičné jednoty Sokol Kroměříž. Je trenérem TJ SOKOL Kro-
měříž od roku 1997, vychoval několik mistrů republiky
v juniorském boxu. Pavel Dočkal mladší pod jeho vede-
ním postoupil v roce 2001 na mistrovství Evropy juniorů
v Sarajevu, kde se umístil na 5. místě. V roce 2007 obsa-
dili boxeři na mistrovství ČR v boxu v kategorii kadetů
1. a 3. místo, v kategorii juniorů 1. a 3. místo.

 
Trenér/cvičitel mládeže za dlouholetou práci ve pro-

spěch tělovýchovy a sportu
Za dosažené sportovní výsledky byl oceněn Rudolf Drye

z SK Hanácká Slavia Kroměříž. Dlouholetý bývalý hráč,
funkcionář a v posledních 15 letech trenér licence B mlá-
dežnických družstev SK Hanácká Slavia, v letech 2006-
2007 působil jako asistent trenéra a vedoucí mužstva
mladšího dorostu postupujícího do Moravskoslezské
dorostenecké ligy.

Na základě testu dráhy v kroměřížské kuželně U Nedo-
pilů, který provedly současné nejlepší hráčky České re-
publiky, bylo Českou asociací přiděleno Kuželkářskému
klubu Kroměříž mezistátní utkání obou juniorských kate-
gorií. Testu se zúčastnila historicky nejúspěšnější kužel-
kářka světa Naděžda Dobešová z Třebíče, která je sedmi-
násobná mistryně světa a několikanásobná vítězka svě-
tového poháru. V Kroměříži nezklamala. Vytvořila rekord
kuželny na 120 hodů sdružených výkonem 602 sraže-
ných kuželek. Další testující hráčkou byla Lucka Vaverko-
vá z Rosic. Ta je dvojnásobnou mistryní světa doroste-
necké kategorie a čerstvou vítězkou světového poháru
juniorek. Sparingpartnerkami jim byly domácí hráčky.
Výsledky testu: 1. Dobešová Na�a - 602; 2. Vaverková

Lucka - 578; 3. Holubová Jana Kroměříž - 557; 4. Janko-
vých Bohdana Kroměříž - 555.

V mezistátním utkání startuje za každou zemi osm
juniorů a osm juniorek. Rozhodčím je Jozef Ma�ašeje ze
Slovenska. V pátek 25. dubna provede přejímku kuželny a
zahájí poradu s vedoucími obou delegací. V sobotu v 10
hodin bude utkání slavnostně zahájeno hymnami obou
zemí a projevy zástupců včetně města Kroměříže. Přibliž-
ně v 18 hodin se předpokládá ukončení utkání a vyhláše-
ní výsledků. Od 20 hodin se pořádá banket, kterého se
zúčastní obě delegace a zástupci města Kroměříže.
V neděli utkání pokračuje soutěží ve sprintu jednotlivců.
Zúčastní se ho všech 32 hráčů a hráček. Zahájení je
plánováno na 9 hodin, ukončení ve 12 hodin.

 

 
Sezóna 2007 - 2008 byla pro Kuželkářský klub Kroměříž velmi bohatá

Jako každoročně ji zahájil mezinárodní turnaj dvojic o
„Pohár Hanáckých Athén“. Zúčastnilo se ho více než 200
dvojic z České republiky, Rakouska, Slovenska a Ma�ar-
ska. Následovaly turnaje „Velké Štěpánské koulení“, „No-
voroční turnaj“ a „Pohár starosty města Kroměříže druž-
stev“. Posledně jmenovaný turnaj začal v říjnu 2007 a
skončil 25. března 2008.

Pořadí družstev: 1. Kuželna Nedopil; 2. TSS Hulín; 3. Pla-
vecké sporty Kroměříž; 4. Avion Kroměříž. Následuje sou-
těž jednotlivců, která skončila 3. dubna. Hráčky a hráči
domácího klubu hrají i mistrovské soutěže, které jsou

řízeny Českou kuželkářskou asociací. Výborně si vedou
hlavně mládežníci. Družstvo dorostu hraje na špičce 2. li-
gy. V roce 2006 dokonce získalo bronzovou medaili
v rámci České republiky družstev.

Žáci a žákyně hrají šest turnajů jednotlivců v rámci ČR.
16 nejlepších z každé věkové kategorie postupuje do ce-
lostátního finále, které se vždy hraje v Olomouci na osmi-
dráze. V historii klubu, která je totožná s kuželnou U Ne-
dopilů = šest let - z líhně Františka Nedopila vystrčilo
růžky už několik špičkových hráčů a hráček, jako: Kamila
Katzerová - mistryně ČR žáků; Pavlína Procházková - člen-
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POZVÁNKA NA UTKÁNÍ V BOXU
V neděli 20. dubna v 10 hodin se v Sokolském domě, tř. 1. máje, v Kroměříži uskuteční juniorská liga v boxu.

V zápasech máte možnost vidět významné osobnosti, jako Miroslava Šerbana - 1. místo na M ČR - kadetů, 1. místo
na M ČR - juniorů; Marka Chmela - 3. místo na M ČR - kadetů, 2. místo na M ČR - juniorů; Víta Skřenka - 3. místo na
M ČR - kadetů.

ka reprezentace ČR
dorost; Martin Kubě-
na - člen reprezenta-
ce ČR dorost; Tomáš
Kejík - finalista mis-
trovství ČR. Letošní fi-
nálový turnaj však
poznal zcela novou
dodnes neznámou
kuželkářku - hráčku
KK Kroměříž Elišku
Kubáčkovou (na dol-
ním snímku vlevo). Ta
zahrála na 60 hodů
sdružených 275 zasa-
žených kuželek a
všem nejlepším hráč-
kám ČR ukázala
záda. V turnaji zvítě-

Vítězné družstvo turnaje v kuželkách o „Pohár starosty města
Kroměříže“ Kuželna Nedopil: Jaroslav Rybka, Miroslav Ešpandr,
Miroslav Hoffmann, Josef Hamrla, Zdeněk Pecník, František Ne-
dopil. Zcela vlevo starosta města Miloš Malý.

zila zcela přesvědčivě. Další hráčka Kroměříže Kristýna Dostálo-
vá zahrála velmi dobrých 234 a skončila ve finále na 14 místě.

Kolektiv žen má svou sezónu rovněž dobře rozehranou. V neděli
6. dubna hostily na domácí kuželně úřadujícího mistra ČR Zá-
břeh v boji o postup do semifinále Českého poháru. V roce 2006
ženy získaly čtvrté místo v rámci extraligy ČR a dokonce třetí
místo v Českém poháru.

Úspěšnost v klubu hodnotíme podle počtu hráčů a hráček,
kteří postupují v soutěži jednotlivců do finálových bojů o titul
mistra České republiky. V letošním roce má Kuželkářský klub
Kroměříž v těchto utkáních sedm hráčů a hráček, z toho šest
v mládežnických kategoriích.

Co očekává Kuželkářský klub Kroměříž ve zbytku sezóny:
1. Celostátní hry gumárenského průmyslu
2. Kvalifikace mistrovství České republiky neregistrovaných
3. Družební utkání s ma�arským Estergomem
4. Družební utkání s rakouským Kremsem
5. Družební utkání se slovenským Trenčínem

 

Foto: -kam-
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Vodácký klub Kroměříž
Vodácký klub Kroměříž je pokračovatelem už více než

šedesátileté tradice kanoistiky, slalomu a sjezdu na divo-
ké vodě v Kroměříži. Klub má své sídlo v nově zrekonstru-
ovaném vodáckém pavilonu v Podzámecké zahradě na
břehu Moravy. Tady se pod vedením trenérů připravuje na
své závody skupina kajakářů a kajakářek ve věku od 8 let.

V roce 2007 absolvovali kroměřížští vodáci více než
50 závodů od žákovských přeborů po veterány, od závo-
dů oblastní úrovně po mistrovské či mezinárodní. Čtyři

rádi, a s prvním sluníčkem pak sjíždějí na raftu řeky, kde
dříve závodili. Uprostřed léta už tradičně společně s těmi
ještě dříve narozenými se sjedou v Jedovnici u rybníka
Olšovec, kde pokoušejí své umění na surfu. Pravidelně se
na přelomu května a června všichni členové klubu spojí
k tomu, aby svým dílem přispěli k důstojnému průběhu
Moravského poháru ve vodním slalomu. To po dva dny
kroměřížští vodáci pořádají pod mostem přes Moravu
tradiční závody, které na start přivádějí zástupce morav-

závodníci se mohou pochlubit I. výkonnostní tří-
dou ve sjezdu. Z jednotlivých mistrovství České
republiky přivezli reprezentanti vodáckého klubu
pět medailí. Poprvé se na stupně vítězů postavi-
la mladší žačka Martina Drábková a byl to stej-
ný úspěch jako obhajoba 3. místa družstva mužů
ve složení Marek Loučka, Libor Damborský a Lu-
káš Čevora. Na základě dalších výsledků obdrže-
li tři závodníci pozvánku do reprezentačního druž-
stva juniorů.

Nejen aktivní závodníci tvoří základnu vodác-
kého klubu Kroměříž. Jsou tu i vodáci, kterým
závodní ambice už dávno nemají co říct a přesto
se dál na loděnici scházejí jako přátelé a kama-

ských i českých slalomářských klubů.
Divoká voda v kroměřížském prove-

dení je však také o cestování. U loděni-
ce žádné „ty správné“ peřeje nejsou a
tak nejen na závody, ale i za kvalitním
tréninkem prokřižují závodníci během
roku celou republiku: Opava, Vír, Semi-
ly, Karlovy Vary, Lipno, Špindlerův Mlýn,
Sušice, Česká Lípa, České Budějovice -
a řada dalších obcí jsou místy pořádá-
ní závodů, kde i v letošním roce členo-
vé vodáckého klubu Kroměříž budou
bojovat o co nejlepší umístění a tak
důstojně reprezentovat mateřský oddíl
i své město Kroměříž.

Bohumil Hrabec

Vodácký pavilon v zimě.

Martina Drábková při Českém poháru žáků v Českých Budějovicích.



35

  KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ /  DUBEN 2008

Historický snímek mostu přes Moravu ze sbírky Pavla Dvořáčka.
Dole a na zadní straně letecké snímky Aleše Karbana.
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