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C ést la vie
 
Milí čtenáři,
titulek je sice cizojazyčný, 
ale dle mého francouzština 
s měsícem lásky opravdu 
pěkně ladí. Květnové vy-
dání Kroměřížského zpra-
vodaje si ono C´est la vie 
–  do češtiny překládáno 
jako: „změna je život“ vza-
lo za své a vychází v ino-
vované podobě. Osvědčená 
skladba informací zůstala, 
došlo ke grafickému  
a materiálovému osvěžení  
a postupně se budou ob-
jevovat i další úpravy. Velké 
změny však nastaly i jinde. 
Jsem ráda, že jaro přineslo 
zcela nové komunikační 
kanály, což ocení všichni 
fanoušci elektronického 
sdílení informací, kteří 
jsou téměř vždy on-line. 
Ano, město Kroměříž 
má své oficiální adresy  
i na nejpopulárnějších so-
ciálních sítích. Věřím, že 
tato forma akční, rychlé 
výměny informací a názorů 
si brzy najde stálé příznivce 
a podporu přispěvovatelů  
i sdílejících. Snaha přiblížit 
se k moderním způsobům 
komunikace navazuje na 
další již probíhající změny 
v oblasti elektronického 
zpracování dat a infor-
mací, jak jsem je předeslala 
v dubnovém úvodníku. 
Nyní je tu máj, Kroměříž 
vstupuje v novém do nové 
sezóny. Popřejme jí šarm  
a eleganci, jak se v roce 
750. výročí trvání města 
sluší a patří.
 
Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

Májové dny u nás ozdobí
i Miss Princess of the World

...čtěte na str. 2

Velké taktické cvičení prověří
Integrovaný záchranný systém

...čtěte na str. 3
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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Historické vlaky do Kroměříže přilákaly tisíce lidí

Město komunikuje ON-LINE! Přidejte se na síti...

Když se v dnešní době vydá na nostalgickou jízdu jakýkoliv parní vlak, nemá většinou nouzi o obdivovatele. 
A dokládá to i oslava několika výročí na kroměřížské železnici, kterou v sobotu 13. dubna připravilo sdružení 
Kroměřížská dráha za finančního přispění zdejší radnice. Setkání spojené s jízdami historických vlaků, výstavou 
současných i starých kolejových vozidel, ale i malou expozicí předmětů spojených s provozem na železnici  
a pěkným doprovodným programem, přilákalo odhadem několik tisícovek lidí – dětí, dospělých i seniorů, mužů 
i žen. Ti všichni si přišli připomenout dobu, kdy železnice byla symbolem prestiže a pracovat na ní bylo ctí.  (pz)

Město Kroměříž od měsíce dubna uvedlo do provozu 
hned několik nových oficiálních informačních kanálů.  
K webovým stránkám města a tištěnému Kroměřížskému 
zpravodaji tak přibyly uživatelsky oblíbené sociální sítě 
Facebook, Twitter a Google +. Zapojení města do on-
line prostředí sociálních sítí a informačních kanálů dává 
příležitost pro méně formální sdílení aktuálních informací 
a hlavně zpětnou vazbu jejich návštěvníků vůči městu. 
Zásadní změnou je i přímý podíl zájemců o tento druh 
komunikace na výběru témat, možnost diskuze k otáz-
kám aj. Editora sociálních sítí můžete kontaktovat i na 
adrese facebook@mesto-kromeriz.cz se svými nápady 
a připomínkami.

Foto: P. Zrna 

www.facebook.com/MestoKromerizOficialne 

twitter.com/mestokromeriz 

plus.google.com/111161979960900171850
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Kroměříž – Městská policie 
Kroměříž chystá na letošní rok 
několik novinek, které by měly 
napomoci větší bezpečnosti 
občanů našeho města či lepší 
ochraně jejich majetku. V rámci 
programu prevence kriminality 
se chtějí strážníci pustit do nové 
moderní evidence jízdních kol, 
digitalizace stávajícího moni-
torovacího systému a na téma 
monitorovacích systémů hod-
lají uspořádat i odborný seminář, 
mapující nejnovější zkušenosti  
a trendy v této oblasti. 
Téměř filmový název nese první 
z připravovaných projektů - 
Forenzní značení jízdních kol 
prostřednictvím syntetické 
DNA. Jedná se o novou metodu 
evidence a označení jízdních kol 
proti krádežím. „Registraci jízd-
ních kol provádí městská policie 
už 12 let a za tu dobu eviduje 
více než 800 kol, přičemž zájem 
stále roste. Evidence pouhou 
samolepkou se ale z hlediska 
ochrany před krádeží neukáza-
la jako ideální,“ uvedl vedoucí 
kroměřížských strážníků Libor 
Kubiš. Podle něj se bicykl nově 
označí speciální čirou tekutinou, 
která je identifikovatelná pouze 
U-lampou nebo mikroskopicky. 
„Označení syntetickou DNA 
je doplněno také samolepkou  
s upozorněním na speciální 
evidenci a varováním, že pacha-
tel může být identifikován policií  
a usvědčen z trestného činu,“ 

popsal Libor Kubiš, podle něhož 
by měl projekt odradit mnohé 
pachatele od úmyslu krádeže. 
Forenzní značení jízdních kol 
přijde strážníky na 87 tisíc korun, 
přičemž 64 tisíc by měla pokrýt 
dotace ministerstva vnitra. 
Druhý projekt strážníků 
počítá s postupnou digitali-
zací městského kamerové-
ho systému. Jeho část totiž 
pracuje v režimu analogových 
radiofrekvenčních přenosových 
cest a analogového zpracování 
dat, což limituje využití celého 
potenciálu kamerového sys-
tému. „V praxi to znamená, že 
náš kamerový systém mnohdy 
ruší poskytovatelé bezdrátových 
internetových sítí, dochází  
k neúměrnému zahušťování 

pásma a tím i k znehodnocování 
kvality obrazového signálu. Díky 
digitalizaci se do našeho pásma 
nikdo nedostane, eliminujeme 
rušení a budeme schopni lépe 
využít možností kamer,“ vysvětlil 
šéf strážníků. V tomto případě je 
realizace projektu vyčíslena na 
230 tisíc korun, z nichž 174 tisíc 
bude rovněž hrazeno z dotace.  
A tématem kamerových systému 
se bude zabývat i třetí projekt, 
kterým je odborný seminář pro 
představitele obcí a městských 
policií. Cílem je vzájemná 
výměna zkušeností s provo-
zováním kamerových systémů, 
hodnocení jejich efektivity  
a dalších aspektů. Z celkových 
nákladů 88 tisíc korun pokryje 
dotace 64 tisíc korun.                (pz)

Do Kroměříže přijedou 
nejkrásnější princezny světa. 24. 
a 25. května se zde uskuteční 
akce Miss Princess Fashion Show 
2013 – TOP Móda Kroměříž 
2013, které se zúčastní úřadující 
světové miss a české a slovenské 
vítězky soutěže. Tato přehlídka 
krásy a módy doplní letošní 
oslavy města a jeho výročí trvání. 
Soutež Miss Princess of the World 
má více než desetiletou tradici 
a je postavena především na 
spolupráci mezi ambasádami 
zúčastněných zemí. Soutěž má 
vysoký společenský kredit a je 
určena dívkám z celého světa ve 
věku 16 až 26 let. Důraz je kladen 
na přirozenou inteligenci, origi-
nalitu a znalost komunikačních 

dovedností doby, přičemž zájem 
o soutěž narůstá. Loni se do ní 

přihlásily dívky z 53 zemí světa. 
              (dap)

Strážníci připravují novinky v prevenci 
proti kriminalitě 

Nejkrásnější princezny světa přijedou do Kroměříže

Město přijímá 
žádosti o dotace  
na rekonstrukci 
bytových domů 

Město Kroměříž vyhlašuje výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci  
v rámci Integrovaného plánu ro-
zvoje města Kroměříže – zóna 
Jihovýchod (IPRM). Výzva č. 5 na 
rekonstrukce bytových domů 
je vyhlášena od 1. dubna 2013  
s tím, že žádosti o dotace rad-
nice přijímá do 17. května 2013 
(do 14.00 hodin). Žádat mohou 
bytová družstva či obchodní 
společnosti, vlastníci bytových 
domů, společenství vlastníků jed-
notek a další právnické a fyzické 
osoby vlastnící bytový dům  
v zóně Jihovýchod. Tato zóna 
je podle IPRM vymezena řekou 
Moravou, k níž přímo přiléhá Er-
benovo nábřeží. Směrem k cen-
tru města tvoří hranici část ulice 
Tovačovského, Komenského  
a Husova náměstí, 1. máje, 
Milíčova náměstí a náměstí Míru. 
Hranice pokračuje Havlíčkovou 
ulicí ke kroměřížské nemoc-
nici a dále po ulici Albertova. 
Rumunská, Francouzská a Ni-
transká až za potok Zacharka  
a pokračuje územím již uzavřené 
městské skládky a zahrnuje pro-
stor městského hřbitova. Součástí 
zóny je ulice Velehradská až 
po kruhový objezd u hřbitova, 
dále zóna hraničí s ulicemi 
Páleníčkova, Vrobelova, Gorkého, 
Sládkova, Kotojedská, Mánesova 
a U Rejdiště. Zónu uzavírá část 
ulice Obvodové a ulice Rostislav-
ovy, kterými se její hranice vrací  
k řece Moravě. Zóna IPRM zahrnu-
je základní sídelní jednotky Za- 
char, Slovan II a Oskol. V případě, 
že žadatel projde úspěšně proce-
sem hodnocení na radnici (tj. bude 
mu vystaveno a zasláno „Potvrzení  
o výběru projektu“), musí 
následně projektovou žádost 
včetně příloh předložit ke kon-
trole na pobočku Centra pro re-
gionální rozvoj v Olomouci (CRR) 
nejpozději do 31. 7. 2013. Více 
informací najdete www.mesto-
kromeriz.cz v sekci Informace 
o projektech, nebo se můžete 
informovat u pana Ing. Davida 
Sousedíka, Ph.D., tel. 573 321 
285, e-mail. david.sousedik@
mesto-kromeriz.cz                    (pz)

KráTcE z rADNIcE
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Kroměříž – Ve středu 22. května 
se v Kroměříži rozezní sirény 
a všechny základní složky a 
vybrané ostatní složky Inte-
grovaného záchranného sys-
tému (IzS) budou mít pohoto-
vost. 
Středem jejich pozornosti bude 
zdejší zimní stadion, kde dojde 
k poruše chladícího zařízení a do 
prostor tribuny unikne čpavek. 
Uvnitř zůstanou osoby zraněné 
a zasažené čpavkovým mrakem  
a hrozí i únik do obydleného okolí 
stadionu. Tak lze velmi stručně 
popsat námět velkého taktick-
ého cvičení, které připravuje 
kroměřížský územní odbor 
Hasičského záchranného sboru 
společně s Krizovým štábem 
města Kroměříže a ostatními 
složkami IZS. 
Úkol je zřejmý. Bude třeba za-
jistit veškeré činnosti při likvi-
daci úniku čpavku, evakuovat 
nebezpečný prostor, vyhledat v 
objektu zraněné a poskytnout 
jim první pomoc, zajistit přesun 
do nemocnice a účinná opatření 
na ochranu obyvatel. Prostory 
zimního stadionu nebyly vy-
brány náhodně. „Zařízení leží v 
obydlené zóně, schází se tu velký 
počet lidí a je tu uskladněno 
několik tun čpavku, který slouží 
jako chladící médium pro ledo-
vou plochu a může být potenciál-
ním zdrojem ohrožení obyvatel. 
Cvičení má prověřit připravenost 
celého záchranného systému,“ 
vysvětlil ředitel kroměřížského 
územního pracoviště HZS Zlín-

ského kraje Vladimír Pitner. 
Do cvičení se kromě hasičů za-
pojí i státní a městská policie, 
záchranná služba, nemocnice, 
krizový štáb města, dobrovolní 
hasiči z Kroměříže i okolní a další 
subjekty, jako jsou Vodovody  
a kanalizace, Kroměřížské tech-
nické služby apod. „K dispozici 
bude také až  stovka figurantů ze 
Střední zdravotnické školy, kteří 
budou simulovat různě závažná 
zranění a které bude třeba převézt 
k ošetření do nemocnice,“ doplnil 
Vladimír Pitner, podle kterého je 
pro hasiče velmi důležité, aby 

se cvičení co nejvěrněji podo-
balo skutečnému zásahu. „I když 
existuje spousta proměnlivých 
faktorů, které nemůžeme 
nacvičit, každý zásah takového 
rozsahu je velmi náročný na 
koordinaci všech složek a právě 
tu si můžeme na cvičení prověřit, 
vyhodnotit a později zohlednit 
ve skutečném zásahu,“ dodal 
ředitel kroměřížských hasičů. 
Navzdory realistické podobě 
připravované akce se jedná 
pouze o cvičení, které pro občany 
samo o sobě nepředstavuje 
žádnou hrozbu ani jiná omezení. 
„Zásah se uskuteční na parkovišti 
před zimním stadionem a uvnitř 
tohoto zařízení. Plynulost do-
pravy v lokalitě budou řídit 
městští i státní policisté a oby-
vatelé přilehlého okolí budou  
o akci informování letáky ve svých 
domovech. Na samotný začátek 
cvičení upozorní houkání sirén  
a hlášení z megafonů s informací, 
že se jedná pouze o cvičení,“ upo-
zornila Marcela Plačková, která 
má na kroměřížské radnici na 
starosti krizové řízení.               (pz)

O spotřebitelskou 
poradnu mají 

Kroměřížané zájem

Kroměříž – Každou první 
středu v měsíci, vždy od 13 do 
17 hodin, poskytuje v pros-
torách Živnostenského úřadu 
kroměřížské radnice své po-
radenské služby Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy a Slezska. 
Radu vyhledává stále více občanů 
a jen během prvních dvou měsíců 
od zahájení činnosti poradna 
odpověděla na více než 40 dotazů. 
Spotřebitelská poradna zahájila 
svou činnost 6. února letošního 
roku za podpory Městského úřadu 
v Kroměříži, který tak reagoval na 
zvýšený zájem spotřebitelů o tyto 
služby. „Stále více lidí míří se svými 
dotazy a problémy do poradny 
osobně. Nejčastěji se spotřebitelé 
chodí radit kvůli potížím, do 
kterých se dostali na předváděcích 
akcích, chtějí posoudit smlouvy 
uzavřené s telefonním operátorem 
nebo chtějí poradit při reklamaci 
obuvi či oblečení. V poslední 
době se zvýšily i dotazy souvise-
jící s kapitálovým trhem,“ uvedla 
předsedkyně sdružení Marcela 
Reichelová. Vzhledem ke státnímu 
svátku v běžném termínu poradny 
bude poradenská služba v měsíci 
květnu k dispozici mimořádně  
v pondělí 6. května.                      (pz)

KráTcE z rADNIcE

Kroměříž - Kroměřížská radnice 
se opět rozhodla vyjít vstříc 
rodičům dětí v předškolním 
věku a letos v létě opět za-
jistí prázdninový provoz  
v mateřských školách. Jak už 
je v Kroměříži zvykem, provoz 
během léta bude zajišťovat vždy 
jedna školka pro celé město. 
„Mnoho rodičů má problém  
s čerpáním dovolené a pokud 
se k tomu přidá absence po-
hotových prarodičů, kteří mají 
možnost s hlídáním pomoci, 
může být pro prázdninové 

zajištění dětí skutečně prob-
lémem. Proto chceme prázd-
ninový provoz, byť v omezené 
míře, zajistit,“ uvedla starostka 
Daniela Hebnarová. „Mateřské 
školy, které přes prázdniny drží 
službu, volíme vždy z těch, které 
disponují kompletními službami 
včetně vaření obědů. Letos 
bude mít v termínu od 15. do 31. 
července službu Mateřská škola 
Mánesova 3766, tedy ta původní 
na sídlišti Oskol, a v termínu od 1. 
do 16. srpna Mateřská škola Kol-
lárova. Před těmito termíny i po 

nich pojedou všechny mateřské 
školy ve městě v běžném pro-
vozu, jako po celý rok,“ vysvětlil 
vedoucí odboru školství, so-
ciální péče a kultury Jiří Pánek. 
Pokud rodiče mají o prázdni-
novou docházku svých dětí 
zájem, je třeba jej oznámit ve 
školce, která bude prázdninový 
provoz ve zvoleném termínu 
zajišťovat. Informace o letní 
službě poskytnou také ředitelky 
všech předškolních zařízení, 
případně přímo odbor školství.                                          
   (pz)

radnice zajistí prázdninový provoz v mateřských 
školách

Integrovaný záchranný systém okresu Kroměříž 
připravuje velké taktické cvičení 

pokračování ze strany 1. 

I když se složky Integrovaného 
záchranného systému průběžné 
cvičí a zdokonalují, připravované 
taktické cvičení na zimním sta-
dionu je příležitostí vyzkoušet si 
připravenost a součinnost přímo 
v podmínkách reálného zásahu. 
Ilustrační foto: P. Zrna

VÝSTAVA
K zAMYŠLENÍ

Ve vstupu kroměřížské radnice 

se od 6. do 31. května uskuteční 

nevšední výstava plná nápadů 

a podnětů studentů fakulty ar-

chitektury VUT v Brně na téma  

Kroměříž – revitalizace veřejných 

prostor. Zajímavé vize a jejich vi-

zuální načrtnutí přináší nevšední 

pohled na využití prostoru hi-

storického centra i dalších částí 

města. Vernisáž výstavy proběhne 

v pondělí 6. 5. v 15 hodin za 

přítomnosti studentů - autorů i je-

jich pedagogů. 
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Opilý řidič ujížděl policii

Honičku jako z dobrodružného fil-
mu zažili začátkem dubna strážníci 
kroměřížské městské policie, když 
si v časných ranních hodinách při 
kontrolní objížďce v ulici Tom-
kova všimli rychle jedoucího auta, 
které nemělo zapnutá žádná 
světla. Jeho řidič, jakmile si hlídky 
všiml, začal ujíždět. Kličkoval po 
vozovce a narážel přitom disky 
kol do obrubníků, až létaly jiskry. 
Strážníkům se přesto nakonec 
podařilo autu zablokovat cestu 
u areálu Krodos ve Skopalíkově 
ulici. Ve vozidle seděli tři mladí 
muži ve věku od 21 do 28 let  
z Kroměříže. Řidič uvedl, že u sebe 
nemá řidičský průkaz, vrávoral 
a nesrozumitelně mluvil. Poli-
cisté mu při orientační dechové 
zkoušce naměřili 2,1 promile alko-
holu v krvi. Pro podezření z trest-
ného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky byl případ na místě 
předán přivolané hlídce dopravní 
policie.

Návštěvnost kina Nadsklepí je 
po rekonstrukci více než dvojná-
sobná. Zatímco v roce 2009 do 
něj přišlo 18 tisíc návštěvníků, 
loni všechna představení včetně 
filmových, která se tady konala, 
navštívilo 42,5 tisíc diváků. Kino 
disponuje nejmodernějším tech-
nologickým vybavením, díky 
němuž může souběžně promítat 
všechny české a světové 
premiéry za vstupné, které je 
nižší než v okolních multikinech. 
Starostka města Daniela Heb-
narová i radní Jarmila Číhalová 
se shodují, že rozhodnutí zrekon-
struovat budovu Nadsklepí  
a udělat v ní multifunkční sál, 
který by posunul možnosti kul-
turního vyžití ve městě, bylo 
správné. „Před několika lety 
jsme stáli před rozhodnutím, 
zda kino opravit, nebo zavřít.  
S tím, že kino je ve Zlíně, kam si 
Kroměřížané mohou zajet. Ale 
my jsme se rozhodli pro rekon-

strukci, protože třicetitisícové 
město, jako je Kroměříž, si kino 
zaslouží,“ dodává starostka. 
Kroměřížské Nadsklepí plní po 
rozsáhlé rekonstrukci také funkci 
multifunkčního sálu, ve kterém 
se mohou v zimních měsících 
konat koncerty. Takový sál totiž 
Kroměřížanům doposud chyběl. 
V roce 2012 se zde konalo 42 

koncertů, na které přišlo 4599  
posluchačů.                                    (dap)

Zatímco v roce 2009 přišlo do kina 
Nadsklepí 18 tisíc návštěvníků, 
loni všechna představení včetně 
filmových, která se tady konala, 
navštívilo 42,5 tisíc diváků. 

Foto: P. Zrna

Návštěvnost kina Nadsklepí je dvojnásobná 
než před rekonstrukcí

Daniela Hebnarová: 
»rekonstrukce 
kina nelituji, 
stála nám za to«
Po zhruba roce fungování kina 
Nadsklepí v novém zrekon-
struovaném kabátě má město 
Kroměříž k dispozici statistiky 
návštěvnosti. Zatímco v roce 
2009 přišlo 18 tisíc návštěvníků, 
loni jich bylo 42,5 tisíc. Čísla 
neomylně dokládají, že pokus 
zachránit tuto historickou bud-
ovu a její funkci se vyplatil. Sta-
rostka města Daniela Hebnarová 
k tomu dodává: „Stáli jsme před 
rozhodnutím, zda kino opravit, a 
nebo zavřít. Ale to jsme neudělali. 
Pro město, které se pyšní titulem 
Hanácké Athény, by to totiž byla 
obrovská ztráta.“

Co si dále o celé situaci myslí, jak 
zpětně hodnotí první výsledky a 
jaký potenciál v budově vidí do 
budoucna, přináší s Danielou 
Hebnarovou následující rozho-
vor.

Návštěvnost kina Nadsklepí je 
oproti době před rekonstrukcí 
více než dvojnásobná. Co na to 
říkáte?

Samozřejmě jsem tomu velmi 
ráda. Nakonec je to vždycky jen 

o číslech, která jsou reálným 
ukazatelem stavu. Ať už si o kině 
a jeho rekonstrukci myslí kdo 
chce co chce. Osobně trvám na 
tom, že to byl krok správným 
směrem. Třicetitisícové město, 
jako je Kroměříž, si zaslouží kino 
vybavené nejmodernějšími tech-
nologiemi. A Nadsklepí skutečně 
nabízí divákům to nejlepší. Takže 
já rozhodně nelituji, že jsme do 
toho šli. Lituji pouze hysterie, 
která se kolem kina vytvořila.

Druhotnou funkcí Nadsklepí je 
pořádání koncertů a hudebních 
produkcí. Naplnila se podle vás 
tato ambice podle původních 
představ? Splňuje prostor 
potřeby města, nebo vidíte 
rezervy?

Citovala bych ředitele 
kroměřížské konzervatoře pana 
Šišku, který prohlásil, že je to 
jeden z nejlepších akustických 
sálů na Moravě. Naše představy 
se opravdu naplnily. Máme 
za sebou první rok v záběhu  
a samozřejmě ne vždy jsou věci 

stoprocentně takové, jaké by-
chom je očekávali. Proto spíš 
než na rozšiřování nabídky  
a možností, bych se soustředila 
na vyladění drobností a 
zkvalitnění služeb.

Vidíte nějaké další využití této 
zajímavé historické stavby?

Budova Nadsklepí je úžasná. 
Domnívám se, že už naši 
předci, kteří ji stavěli, řešili její 
multifunkčnost. Velmi zajímavé 
jsou také sklepy, které zatím 
zrekonstruovány nejsou, ale 
určitě by si to do budoucna 
zasloužily. Jsou to úžasné prosto-
ry, nad jejichž využitím jsme v mi-
nulosti už přemýšleli. Zvažovali 
jsme vybudovat tam rockový 
klub nebo něco podobného pro 
mladé lidi. Nakonec jsme od 
myšlenky ustoupili, protože jsme 
se obávali problémů, které by 
to v centru města mohlo vyvo-
lat. Potom přišla vize věnovat 
sklepy světu fantazie, pohádkám, 
dětem a tvůrčím dílnám. Bohužel 
se nám ji nepodařilo zrealizo-
vat, protože jsme nedostali od 
zastupitelů potřebnou podporu. 
Obávám se, že je to částečně také 
důsledek kritiky, která kolem té-
matu kina vznikla. Ne všichni  
z nás jsou přesvědčení, že rekon-
strukce měla smysl.

Dana Podhajská

z DENÍKU 
MěSTSKé POLIcIE

Provádíme�všechny�druhy�oprav
obuvi,�batohů,�tašek,�výměny�zipů.

Podpatky�i�na�počkání,�ostatní
opravy�do�3�dnů.

Opravy�tašek�do�14�dnů.

NOVĚ OTEVŘENÁ
OPRAVNA OBUVI

Velké�nám. č.�47�(vedle�OD�Baťa)

tel:�777�710�148

724�060�077

otvírací�doba:
po�-�pá:�9�-�12,�12.30�-�17�h
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Pozor na podvodné 
telefonáty

Upozorňujeme občany na kla-
mavé praktiky, které se množí  
v našem městě. Na městský řad 
se obrátilo několik seniorů, které  
oslovil telefonát předstírající, že 
volá jménem radnice a chce popřát  
k životnímu jubileu. Telefonující se 
vydává buď přímo za pracovníka 
radnice s tím, že chce jubilantovi 
předat finanční dar, nebo vystu-
puje za obchodní firmu a tvrdí, že 
si ji radnice na gratulaci a předání 
daru najala. Pod takovou zámin- 
kou však zve seniory na předvádění 
akci. S takovým jednáním však 
nemá Městský úřad v Kroměříži 
nic společného a jedná se  
o klamání veřejnosti.                (pz)
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SPOLEČNOST, KULTUrA

Kroměříž si připomene výročí cyrilometodějské 
tradice

Také letos se kroměřížské koste-
ly otevřou turistům. Projekt 
Otevřené brány, který bezplatně 
zpřístupní všechny významné 
církevní stavby Zlínského kraje, 
pokračuje a vybrané kroměřížské 
sakrální památky jsou jeho 
součástí. 
Třicet proškolených průvodců 
bude od května až do konce září 
bezplatně provázet kostelem 
sv. Mořice, sv. Jana Křtitele  
a kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie na Riegrově náměstí. 
Možnosti prohlídek se budou 
řídit daným provozním řádem,  
a nebude proto nutné si návštěvu 
předem rezervovat. Stačí se do 
kostela přijít podívat v čase, který 
je průvodcům vyhrazen. 
Kostel sv. Jana Křtitele bude 
otevřený od 1. května do 30. září 
každý den od pondělí do soboty v 
časech od 10 do 12 hodin a od 13 
do 17 hodin. V neděli a ve dnech 
státních svátků bude otevřeno 
jen odpoledne od 13 do 17 hodin. 

Kostel sv. Mořice  
a Nanebevzetí Panny 
Marie bude v květnu 
a září otevřený 
pouze o víkendech - 
o sobotách od 10 do 
12 hodin a od 13 do 
17 hodin, o nedělích 
a státních svátcích 
pouze odpoledne 
od 13 do 17 hodin. 
Plný provoz nas-
toupí až od června 
do srpna, kdy budou 
průvodci v těchto 
dvou kostelech k dispozici každý 
den od pondělí do soboty od 10 
do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. 
V neděli pouze od 13 do 17 hodin. 
Projekt Otevřené brány  
v Kroměříži byl v loňské turis-
tické sezoně velmi úspěšný. Eva 
Šafaříková z Římskokatolické far-
nosti sv. Mořice, která má na sta-
rosti také kostel sv. Jana Křtitele,  
k tomu dodává, že v letních 
dnech se do kroměřížských 

kostelů přišlo podívat v průměru 
až dvě stě návštěvníků za den. 
Mimo hlavní letní sezonu to bylo 
zpravidla kolem třiceti až padesá-
ti za den.                                      (dap)

Kroměříž – V letošním roce  
uplynulo 1150 let od příchodu 
Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Tuto celorepublikově 
významnou událost si ve dnech 
24. - 26. května připomeneme i v 
Kroměříži v podobě Dnů slovan-
ské kultury, které připravil Dům 
kultury. 
„V roce 2013 proběhnou dvě 
největší společenské akce vz-
tahující se k tomuto výročí, 
na Velehradě a v Mikulčicích, 
a obě tyto akce budou mít 
především náboženský charak-
ter. V Kroměříži bude mít oslava 
výročí naopak především kulturní 
rozměr a jejím nejvýznamnějším 
cílem je zahájení kulturního dia-
logu a hledání kořenů kultury, 
písemnictví a vzdělanosti slovan-
ských zemí,“ popsal myšlenku 
akce ředitel Domu kultury Jiří 
Králík. Program je vskutku široký  
a zahrnuje hudbu, koncerty, filmy  
i přednášky. Jeho kompletní 
podobu najdete na stránkách 
www.dk-kromeriz.cz, připomeň- 
me si však alespoň ty nejvýznam-
nější akce. 
V pátek 24. května se můžeme 

těšit na společný koncert Filhar-
monie B. Martinů Zlín a souboru 
Hradišťan s Jiřím Pavlicou. V tom-
to spojení zahájili před rokem ve 
Vatikánu koncertem Porta Per-
egrinorum jubilejní rok sv. Cyrila 
a Metoděje a tento jedinečný 
projekt si můžeme poslechnout 
od 18.30 h i v Domě kultury  
v Kroměříži. V sobotu 25. května 
se uskuteční  koncert ruské 
folkové zpěvačky Žany Bičevské,  
Marty Töpferové, Tomáše Lišky a 
Slavic Strings. Společný koncert 
„slovanské“ worldmusic začíná 
v 17.00 h v Domě kultury. A v 
neděli  26. května ve 14.30 h za-
zní v kostele Cyrila a Metoděje v 
psychiatrické léčebně koncert 
na počest Gorazda II. v podání 
ženského pěveckého sboru Fil-
lokallia se sólistou a předním 
řeckým žalmistou Achileasem 
Chaldaiakisem. 
Dny slovanské kultury nabízejí  
i další akce.  Připravena je exklu- 
zivní předpremiéra nového 
českého dokumentárního filmu 
Cyril a Metoděj za účasti tvůrců, 
projekce historických filmů Kon-
stantin filosof, Andrej Rublev, 

Údolí včel a krátkých filmů  
s tématikou slovanské kultury. 
Prohlédnout si můžete výstavy 
Jiřího Šindlera: Od písma k obra-
zu, fotografie z oslav sv. Orosie ze 
španělského města Jaca a další.  
A zajímavá bude i série přednášek 
týkající se nejstarších dějin 
Slovanů nazvaná Utajená histo-
rie. Děti se pro změnu mohou 
25. května těšit na svůj tradiční 
dětský den, který mimo jiné 
přiblíží zábavnou formou život  
Slovanů.                                             (pz)

Přijměte i v letošní sezoně pozvání 
do jedinečného prostoru s prezen-
tací moderního výtvarného umění.

15/4 – 12/5 / VIĎ! / Výstava prací Vladi-
míra Kokolii a studentů AVU Praha.
Část vystavených prací bude vytvořena 
na plenérech ateliéru V. Kokolii  
v Kroměříži.
20/5 – 16/6 / corpora S / Výstava výz-
namné umělecké skupiny.
M. Axman, D. Černý, J. Mikeska, M. Šarše, 
P. Šlegl, P. Štěpán
24/6 – 21/7 / Černá a bílá / Výstava 
Jindřicha Štreita (fotografie)
a Moniky Vosykové (sklo) / KrUcIáTA III. 
/ Výstava mladého českého sochaře Mar-
tina Kocourka ve Vodárně
29/7 – 25/8 / Ludmila Kováříková, Ma-
rie Filippovová /
Výstava obrazů a keramiky členek 
brněnského Sdružení „Q“
/ Vojtěch Janyška / Výstava mladého 
českého umělce, který trvale žije a tvoří 
ve Francii.
2/9 – 6/10 / 11x2 / Kolektivní výstava 
předních českých umělců. Petr Nikl, Vladi- 
mír Kokolia, Boris Jirků, Stefan Milkov, 
Michael Rittstein, Miroslav Malina aj.

Noc literatury 
2013

Letos poprvé se v Kroměříži 
uskuteční Noc literatury. Jedná 
se o velmi oblíbený celoevrop-
ský projekt, kdy je návštěvníkům 
představována netradičním způ-
sobem současná evropská litera-
tura. Noc literatury bude probíhat 
večer 15. května 2013 od 18 do 23 
hodin a číst se bude v pravidelných 
půlhodinových intervalech na třech 
místech – Knihovna Kroměřížska, 
hotel U zlatého kohouta a Arci-
biskupský zámek. Spojením zají-
mavého textu, neobvyklého místa 
a originální prezentace usilujeme 
o vytvoření kulturního zážitku pro 
širokou veřejnost.                            (kk)

Startuje projekt Otevřené brány, který lidem 
přibližuje sakrální památky města

Včetně vystavení�dokladu�o�ekologické�likvidaci�Vašeho�autovraku

NA MÍSTĚ

ODVOZ A EKOLOGICKÁ�LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ

Tel:�777�550�621,�608�749�219
Autovrakoviště Třebětice

Za�kompletní�nebo�téměř kompletní�autovrak�vyplatíme

1000,-�Kč

Projekt Otevřené brány bezplatně 
zpřístupní významné církevní stav-
by Zlínského kraje. V Kroměříži díky 
němu můžete obdivovat například 
jedinečný interiér kostela sv. Jana 
Křtitele (na snímku).

Foto: archiv

Sedm šťastných
výstav v Orlovně
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750 LET TrVáNÍ MěSTA

Kroměříž – Máte-li rádi zábavu 
v podobě pohledu do historie, 
nenechte si v sobotu 18. května 
ujít Středověkou slavnost, kterou 
při příležitosti 750. výročí trvání 
města Kroměříže připravilo 
sdružení historického šermu 
Biskupští manové a zdejší rad-
nice. Zábavná celodenní akce 
s podtitulem Středověký den 
s biskupem Brunem představí 
atraktivním způsobem průřez 
středověkem od nejstarších 
dějin zastoupených Slovany či Vi-
kingy, přes období vzniku města 
Kroměříže za biskupa Bruna ze 
Schauenburgu, až po konec 
středověku v období renesance. 
„U každé epochy chceme lidem 

ukázat, co se v tu dobu dělo  
v Kroměříži. Středověká slavnost 
začne v 10 hodin průvodem 
městem s příjezdem biskupa 
Bruna a po celý den bude až do 
17 hodin připraven program ses-
tavený z šermířských vystoupení, 
přehlídky kostýmů z různých dob, 
ukázek dobových tanců, děti bu-
dou moci zhlédnout pohádku 
a připraven je i koncert dobové 
hudby Rabussa z Přerova,“ popsal 
událost Evžen Petřík ze sdružení 
Biskupští manové. Celá akce se 
odehraje na Velkém náměstí, kde 
bude vyhrazen prostor každé 
historické epoše. „Návštěvníci si 
tak budou moci mnohé věci sami 
vyzkoušet a naučíme je i základní 

Muzeum Kroměřížska otevírá 
23. května výstavu historických 
fotografií s názvem Fotografie 
kroměřížských událostí, která 
veřejnosti představí archivní 
snímky z let 1864 až 1948. Výstava 
je příspěvkem k 750. výročí, 
které si letos připomíná město 
Kroměříž.
„Většina z fotografií ještě nebyla 
zveřejněna,“ řekl k výstavě ředitel 
Muzea Kroměřížska Jiří Stránský. 
Návštěvníci uvidí snímky z výz-
namných akcí v našem městě na 
sklonku 19. a v první polovině 
20. století. Je mezi nimi například  
zdokumentování slavnostní brá- 
ny k uvítání ruského cara Ale-
xandra III. a rakouského císaře 
Františka Josefa z roku 1885, ju-
bilejní všeobecné hospodářské 
výstavy v Květné zahradě v roce 
1908, svěcení židovské synagogy 
v roce 1910, vojenské manévry 
za účasti prezidenta Masaryka  
v roce 1929, regulace řeky Moravy 
z let 1908 až 1910, první návštěva 
prezidenta Beneše v roce 1936 
nebo předláždění Velkého ná-
městí. Kurátor výstavy Josef 
Ščotka dodává, že tato expozice 
navazuje na úspěšnou prezentaci 
Fotografie kroměřížských památ-

ností, která byla realizována  
v roce 2010. Vernisáž se uskuteční 
v 17 hodin v Malé galerii. 
Tuto výstavu doplňují také 
snímky z poslední návštěvy 
Maxe Švabinského v Kroměříži 
u příležitosti jeho 60. narozenin, 
která je již od zimy umístěná na 
schodišti muzea.                       (dap)

Středověká slavnost poodhalí život nejen v dobách biskupa Bruna 

Muzeum představí doposud 
nezveřejněné dobové fotografie

Středověká slavnost, kterou  
v rámci 750. výročí trvání města 
pořádá sdružení Biskupští manové, 
zábavným způsobem představí 
průřez středověkem od nejstarších 
dějin, přes období vzniku města 
Kroměříže, až po období renesance.  
Foto: Biskupští manové

18. 5. STŘEDOVěKá SLAVNOST, Velké náměstí
23. 5. KrOMěŘÍŽSKé UDáLOSTI - vernisáž výstavy, Muzeum 

Kroměřížska
24. - 26. 5. DNY SLOVANSKé KULTUrY A VzDěLANOSTI, Dům kul-

tury v Kroměříži, letiště, Nadsklepí (koncert Filharmonie B. Martinů Zlín  
a  Hradišťanu, Den dětí se slovanskými tradicemi aj.)       

1. 6. VÝrOČNÍ KONcErT PěVEcKéHO SBOrU MOrAVAN, kino 
Nadsklepí 

6. 6. z POKLADŮ ArcHIVU MěSTA, vernisáž výstavy, Státní okresní  
archiv Kroměříž

7. 6. NOc GALErIÍ, Arcibiskupský zámek, Muzeum Kroměřížska,  
Galerie Orlovna

12. - 14. 6. DNY zAHrAD A záMKU, Arcibiskupský zámek - výstava  
k 15. výročí zápisu zahrad a zámku na seznam UNESCO, konference 

Vodní prvky a vodní stavby v historických zahradách, slavnostní 
zasedání, koncert) 

18. 6. MAX 140 - vernisáž výstavy, Muzeum Kroměřížska
20. – 30. 6. FOrFEST, Arcibiskupský zámek, muzeum Kroměřížska a. j. 

21. 6. MULTIŽáNrOVÝ HUDEBNÍ PIKNIK - Evropský den hudby, 
Květná zahrada

27. - 30. 6.  VIVAT AMADEUS - Arcibiskupský zámek, Podzámecká 
zahrada. (koncert Moravské filharmonie Olomouc s T. Netopilem,  další 

koncerty, projekce filmu Amadeus,  rokokovo-mozartovský den  
v Podzámecké zahradě)

Slavnostní brána k uvítání ruského 
cara Alexandra III. a rakouského 
císaře Františka Josefa z roku 1885. 

prvky středověkého tance,“ proz-
radil Evžen Petřík. Podle něj bude 
do realizace Středověké slavnosti 
zapojeno na osmdesát osob  
v historických kostýmech. Proto 
neváhejte a přijďte se podívat, jak 
vypadala Kroměříž ve středověku. 

(pz)

Nenechte si ujít 
Nejbližší akce spojené s oslavami 

750. výročí trvání města 
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750 LET TrVáNÍ MěSTA

Po vyčerpávajících válečných 
dobách husitství a bojů mezi 
českým panovníkem Jiřím  
z Poděbrad a uherským králem 
Matyášem Korvínem  v druhé 
polovině 15. století, kdy se  
v Kroměříži vystřídala řada 
zástavních držitelů, začal no-
vou významnou kapitolu 
uměleckého a stavebního 
rozvoje města  psát biskup 
Stanislav Thurzo (1497-1540), 
původem uherský šlechtic, kra-
kovský kanovník a humanista.  
Rodinné vztahy, úzké kontakty 
s představiteli evropského hu-
manismu a znalost italského 
prostředí umožnily biskupovi 
vybudovat v Kroměříži středisko 
renesanční kultury.  Kromě toho 
se mu podařilo obnovit lenní 
systém biskupství  a činnost 
manských soudů a sněmů (za-
vedl na jednání češtinu jako 
úřední jazyk). Biskup zahájil ra-
dikální přestavbu svého sídla 
(hradu?), kde vnikla mohutná 
vstupní věž, vybavená malířskou 
a sochařskou výzdobou. Jeho 
významným počinem bylo i za-
koupení kolekce obrazů Lucase 
Cranacha st, které jsou dodnes 
chloubou zámecké obrazárny. 
Částečných úprav se dočkal  
zpustošený kostel sv. Mořice. 
Město obemklo nové opevnění 
a posílení se dočkaly i městské 
brány. Intenzivní stavební 
činnost, dodnes patrnou 

například na domech na Velkém 
náměstí (například Regentský 
dům, šenkovní dům čp. 107  
s renesančním arkýřem) vyvíjeli 
také kroměřížští měšťané. 
Nejvýstavnější renesanční stav-
bu, kterou financovali místní 
měšťané a konšelé, představuje 
bezpochyby budova radnice. 
Dlouholetý Thurzův sekretář, 
humanista a spisovatel Jan Du-
bravius (Jan Skála z Doubravky) 
zastával post olomouckého 
biskupa v letech 1541-1553. 
Proslavil se jako autor latin-
ského pojednání O rybnících 
(De piscinis) – jeho spis o ryb-
nících a rybníkářství byl první 
prací svého druhu, aktuální i pro 
kroměřížské panství olomouck-
ých biskupů, kde bylo v té době 
kolem 20 rybníků (včetně záh-
linických). Dějinami Českého 
království se zabývá jeho po-
slední velká práce Historie regni 
Bohemiae. Za jeho nástupců, 
olomouckých biskupů, pokra-
čovala v celém království re-
formace – svou činnost rozvíjí 
Jednota bratrská, novokřtěnci  
a další – a po tridentském kon-
cilu následná rekatolizace. 
Jednou z nejvýznamnějších 
osobností předbělohorských 
moravských dějin byl biskup 
Stanislav Pavlovský z Pav-
lovic (1579-1598), příslušník 
slezského rytířského rodu.  
V roce 1588 získal  od císaře Ru-
dolfa II. prestižní a pro Moravu 
ojedinělý knížecí titul pro sebe 
a své nástupce. Biskup postupně 
rekonstruoval všechna bis-
kupská sídla, včetně Kroměříže.  
Snažil se také přebudovat zahra-
du pod zámkem na park, ale neb-
ylo uposlechnuto jeho příkazu 
k oplocení a jak si stěžoval na 
radnici, „svině měšťanské vnikly 
do zahrady a mnoho škody 
zdělaly všecko rozryvše, když 
už drahně semen bylo zaseto“. 
Na jeho nákladném a skvělém 
dvoře na kroměřížském zámku 
působil i polský a český spi-
sovatel a historik Bartoloměj 
Paprocký z Hlohol, autor Zr-
cadla slawného markrabství 
Moravského (1593), které obsa-
huje kromě charakteristiky jed-
notlivých společenských vrstev 
a historie šlechtických rodů také 
řadu erbů a vedut (Willenber-
govy veduty Kroměříže). Výz- 
namná byla i jeho další stavební 

činnost –  mimo jiné dokončení 
kleneb kostela sv.Mořice a podíl 
při stavbě nové věže farního 
kostela Panny Marie.  Stanislav 
Pavlovský představuje typickou 
osobnost rudolfínského věku, 
stojící na pomezí pozdní rene-
sance a baroka.

radnice - dobová zobrazení  
z konce 16. století ukazují stavbu 
v dnešním rozsahu, ovšem jako 
jednopatrovou. Přízemí budovy 
sloužilo obchodním účelům, jak 
bylo obvyklé. V patře se nacház-
ela ústřední radní síň s plochým 
stropem. Druhé patro radnice  
s atikou bylo postaveno až roku 
1850 společně s celkovou klas-
icizující úpravou.  Budova byla  
v 60. letech 20. století nově 
adaptována pro účely MěNV po-
dle projektu architekta V. Capa.  

Státní okresní archív Kroměříž 

Šenkovní dům s renesančním 
arkýřem na Velkém náměstí č.p. 
107 – dnešní prodejna firmy Baťa. 
Do roku 1930, než byl dům de-
molován, zde fungovala známá 
Vrbíkova kavárna. Ed. Perůtka, M: 
Kroměříž. Historické město a jeho 
památky. Kroměříž 2012.

KrOMěŘÍŽ STŘEDISKEM rENESANČNÍ KULTUrY cO VÍTE O KrOMěŘÍŽI

KrOMěŘÍŽ
 PŘED 100 LETY

Radnice na počátku 20. století. 

Radnice v letech 1957-1958.

Vážení čtenáři, 
z odpovědí na minulou otázku, 
která se týkala kroměřížských 
cechů, je zřejmé, že vás toto téma 
zaujalo. Správná odpověď zněla, 
že před třicetiletou válkou bylo 
v Kroměříži doloženo 16 cechů. 
Řemeslo tehdy mělo skutečně 
zlaté dno a cechy dbaly na svou 
prestiž i kvalitu odvedené práce. 
Jak poučné pro dnešní dobu …

z došlých odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Vladimír Vrubel
František . Kaplánek

Naděžda Vymazalová

Otázka č. 5
Kterému biskupovi 

se podařilo obnovit činnost 

manských soudů a sněmů? 

Správné odpovědi označené hes-
lem „Soutěž - 750 let“ posílejte  
na adresu 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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KALENDárIUM AKcÍ

KONcErTY

● 10. 5. PAVEL ŠPOrcL  a GIPSY 
WAY, Dům kultury, zač. v 19 h
● 16. 5. KONCERT PRO RODINY, 
Velké náměstí, zač. v 16 h 
● 16. 5. ŽIVá KrONIKA  - VUS 
ONDráŠ, Dům kultury,  
zač. v 19 h
● 17. 5. JÚLIA KArOSI + 
rOMANIKA (HU/SK), Dům 
kultury, zač. v 19 h 
● 18. 5. KONcErT FILMOVé 
HUDBY, Dům kultury, zač. v 19 h
● 20. 5. MELEMED MAcKENzIE, 
Dům kultury, zač. v 19 h 
● 24. 5. HrADIŠŤAN   a 
FILHArMONIE BOHUSLAV 
MArTINŮ, Dům kultury,  
zač. v 19 h
● 25. 5. ŽANA BIČEVSKá, 
MArTA TÖPFErOVá, Dům 
kultury, zač. v 17 h
● 26. 5. FILOKALLIA  a 
AcHILLEAS cHALDAIAKIS, 
Kostel C+M, zač. ve 14 h

DIVADLO

● 15. 5.  S BrOKOVNIcOU NA 
MANŽELA, Dům kultury,  
zač. v 18 h

TANEc

● 4. 5. TANEČNÍ SOUTěŽ O 
cENU STArOSTKY MěSTA, Dům 
kultury, zač. v 9 h
● 14. 5. ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ, 
Dům kultury, zač. v 18 h

AKcE PrO DěTI

● 5. 5. ŠTěNE NEBO ŠPENáT, 
Dům kultury, zač. ve 14.30 h
● 25. 5. DEN DěTÍ MěSTA 
KrOMěŘÍŽE, Dům kultury,  
zač. v 10 h

VÝSTAVY 

● MUzEUM 80, Muzeum 
Kroměřížska, do 2. 6.
● FOTOGrAFIE 
KrOMěŘÍŽSKÝcH UDáLOSTÍ, 
Muzeum Kroměřížska, vernisáž 
23. 5. v 17 h
● VIĎ! Vladimír Kokolia a 
studeni AVU Praha, Galerie 
Orlovna, do 12. 5.
● 24. 5. JIŘÍ ŠINDLEr - PÍSMO 
+ Sv. OrOSIE V JAcA, Dům 
kultury, vernisáž v 16.30 h
● KrOMěŘÍŽSKá záTIŠÍ, 
fotografie J. Scho“na, kavárna 

hotelu U Zlatého kohouta, do 
8. 5. 
● OSLAVY ŠEDESáTÝcH 
NArOzENIN MAXE 
ŠVABINSKéHO V KrOMěŘÍŽI 
V rOcE 1933, Muzeum 
Kroměřížska, do 31. 12. 2013.
● IKONY, Arcibiskupský zámek, 
derniéra 25. 5. v 15 h
● PAMáTNÍK MAXE 
ŠVABINSKéHO - přehlídka 
všech období a technik tvorby 
kroměřížského rodáka, Muzeum 
Kroměřížska, stálá expozice.
● PŘÍrODA A ČLOVěK - fauna, 
flóra a archeologické nálezy z 
regionu, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice.
● HISTOrIE UKrYTá POD 
DLAŽBOU MěSTA - kulturně-
historický obraz města Kroměříže 
od jeho vzniku do raného 
novověku, sklepní prostory 
Muzea Kroměřížska, stálá 
expozice.

PŘEDNáŠKY

● 4. 5. SETKáNÍ S 
BIOTrONIKEM TOMáŠEM 
PFEIFFErEM, Muzeum 
Kroměřížska, zač. v 9 h

 

KINO NADSKLEPÍ

● 2. 5. ScArY MOVIE 5, 
 zač. ve 20 h
● 3. 5.  ScArY MOVIE 5, 
 zač. v 17.30 h
● 3. 5. KŘÍŽ cTI, zač. ve 20 h
● 4. 5. KŘÍŽ cTI, zač. v 17.30 h
● 4. 5. ScArY MOVIE 5,  
 zač. ve 20 h
● 4. 5. TEMNé NEBE, zač. ve 22 h 
● 5. 5. TEMNé NEBE, zač. v 17.30 h 
● 5. 5. MArTIN A VENUŠE, 
 zač. ve 20 h   
● 6. 5. MArTIN  A VENUŠE,  
 zač. v 17.30 h 
● 6. 5. MArTIN A VENUŠE, 
 zač. ve 20 h
● 9. 5. IrON MAN 3, zač. ve 20 h 
● 10. 5. IrON MAN 3,  
 zač. v 17.30 h
● 10. 5. VELKá SVATBA, 
 zač. ve 20 h 
● 11. 5. VELKá SVATBA,  
 zač. v 17.30 h
● 11. 5. IrON MAN 3,  
 zač. ve 20 h
● 12. 5. IrON MAN 3,  
 zač. v 17.30 h
● 12. 5. VELKá SVATBA, 
 zač. ve 20 h
● 13. 5. VELKá SVATBA, 
 zač. v 17.30 h

● 13. 5. IrON MAN 3, zač. ve 20 h
● 16. 5. VELKÝ GATSBY, 

 zač. ve 20 h
● 17. 5. VELKÝ GATSBY, zač. v 17 h
● 17. 5.  TÍSŇOVá LINKA, 

 zač. ve 20 h
● 18. 5. VELKÝ GATSBY, 

 zač. ve 20 h   
● 19. 5. TÍSŇOVá LINKA, 

 zač. v 17.30 h
● 19. 5. VELKÝ GATSBY, 

 zač. ve 20 h   
● 23. 5. HYPNOTIzér, zač. ve 20 h
● 24. 5. ÚDOLÍ VČEL, zač. v 17 h
● 24. 5. ANDrEJ rUBLEV,  
 zač. ve 20 h
● 24. 5. BOrIS I. 1. díl,   
 Velké náměstí, zač. ve 20.30 h
● 25. 5. kratší filmy, zač. v 17 h
● 25. 5. BOrIS I. 2. díl, zač. v 18 h
● 25. 5. cYrIL A METODěJ -   
 APOŠTOLOVé SLOVANŮ, 

 zač. ve 21 h
● 26. 5. ATENTáT, zač. v 17.30 h
● 26. 5. rOzKOŠ V OBLAcÍcH, 

 zač. ve 20 h
● 27. 5. rOzKOŠ V OBLAcÍcH,  
 zač. v 17.30 h
● 27. 5. HYPNOTIzér,  
 zač. ve 20 h
● 30. 5. DONŠAJNI, zač. ve 20 h
● 31. 5. DONŠAJNI, zač. v 17.30 h
● 31. 5. rYcHLE A zBěSILE 6, 

 zač. ve 20 h    

BIJáSEK

● 8.5. SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK,  
 zač. ve 14.30 h
● 8. 5. crOODSOVI, zač. v 17.30 h
● 18. 5. KOVáŘ z PODLESÍ,  
 zač. v 17.30 h
● 19. 5. KOVáŘ z PODLESÍ,  
 zač. ve 14.30 h
● 26. 5. rEBELKA, zač. ve 14.30 h

KáNON FILMU

● 8. 5.  MáJOVé HVězDY,  
 zač. v 16 h
● 15. 5. MOULIN rOUGE,  
 zač. v 16 h
● 22. 5. ANDrEJ rUBLEV,  
 zač. v 16 h
● 29. 5. BIG LEBOWSKI, zač. v 16 h 

ArT KINO

● 8. 5. QUEEN: HUNGArIAN 
rAPSODY LIVE IN BUDAPEST 
´86, zač. ve 20 h
● 15. 5. HLUBOKO, zač. ve 20 h

● 22. 5. LOrE, zač. ve 20 h
● 29. 5. NO, zač. ve 20 h  
 

KLUB ČESKÝcH 
TUrISTŮ

● 15. 5. JIŽNÍ ČEcHY, 2. část, 
foto Dr. Voňka. 
● 29. 5. JIŽNÍ ČEcHY, 3. část, 
foto Dr. Voňka.

KNIHOVNA 
KrOMěŘÍŽSKA

● 2. - 27. 5. MárIA 
POrUBČANSKá – KráSA 
zAKLIATA V DrOTU, výstava 
pořádána v rámci projektu 
„Knihovníci pre l´udí – od učenia 
k poznaniu“, vernisáž v 15 h
● 9. - 23. 5. OBrázKY NA 
OBáLKU, výstava ilustrací 
navržených pro tisk sborníku 
literárních prací.
● 13.- 17. 5. IrSKé DNY V 
KrOMěŘÍŽI 
● 14. 5. 12-18h   IrSKé 
DNY DěTEM – PUTOVáNÍ 
zA POKLADEM (soutěže, 
vědomostní kvízy, výtvarné 
dílničky a zábavné hry v dětském 
oddělení knihovny), od 12 do 
18 h
● 14. 5. IrSKO: TAJUPLNé, 
DrSNé, KráSNé - beseda, zač. 
v 16 h
● 15. 5. HUDEBNÍ AKADEMIE 
- Giacomo Puccini: Turandot 
(Franco Corelli, Birgit Nilsson, 
Renata Scotto), zač. v 16.30 h
● 15. 5. NOc LITErATUrY, čtení 
současné evropské literatury 
bude probíhat v pravidelných 
půlhodinových intervalech 
na třech místech – Knihovna 
Kroměřížska, hotel U Zlatého 
kohouta a Arcibiskupský zámek, 
od 18 do 23 h
● 16.5. VYHLáŠENÍ VÝSLEDKŮ 
KrAJSKéHO KOLA LITErárNÍ 
SOUTěŽE, zač. v 9.30 h
● 16. 5. cESTOMáNIE: IrSKO, 
zač. v 16 h
● 21.5. VÝTVArNá DÍLNIČKA 
PrO VŠEcHNY, od 15 do 18 h
● 22. a 23. 5.  PASOVáNÍ 
PrVŇáČKŮ NA ČTENáŘE 
KNIHOVNY (zámek, Manský sál).
● 30. 5. AKADEMIE 3. VěKU – O 
sběratelství novin (přednáší M. 
Karásek), zač. v 15 h
● 30. 5. rUČNě LITé SVÍČKY A 
GLYcErINOVá MÝDLA – prodej 
výrobků z chráněné dílny Ergo 
Kroměříž, o.p.s., od 14 do 17 h 
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zAJÍMAVOSTI

Tradiční akci spojenou s vyše-
třováním zdravotního stavu 
připravily na pátek 10. května 
studentky Střední zdravot-
nické školy v Kroměříži při 
příležitosti Mezinárodního dne 
ošetřovatelství. Přímo v centru 
města si lidé budou moci od 9 do 
12 hodin nechat pomocí kvalit-
ních přístrojů změřit nejrůznější 
hodnoty vztahující se ke zdraví 
člověka. Zájemci si budou moci 
opět nechat změřit krevní tlak, 
hladinu cukru a cholesterolu 
v krvi,  získají informace o op-
timální hmotnosti a procentu 
tuku v těle. Kromě určování 
optimálních hodnot v krvi je 
připravena i ochutnávka zdravé 
kuchyně, informace o tělesné 

zdatnosti, tělesném zdraví, pre-
venci nádorových onemocnění 
či poskytování první pomoci. 
Bližší informace o Mezinárodním 

dnu ošetřovatelství najdete na 
stránkách školy www.szskm.cz.  
   (pz)

Ewan McGregor a charley 
Boorman: Dlouhá cesta na jih
Osmnáct zemí. Dvacet čtyři tisíc 
kilometrů. Dva motorkáři. Jedno 
úžasné dobrodružství. 
Při jízdě velkolepou krajinou, často 
v extrémních teplotách, čelili Ewan 
a Charley nejtěžším zkouškám 
svého života. Se svým příznačným 
humorem popisují dramata, 
nebezpečí a ryzí potěšení z další 
společné jízdy, tentokrát skrze 
kontinent plný divů a zázraků.

Jiří Mára: To snad není možný
Krásy, tajemství, zvláštnosti i ná-
strahy nejsuššího světadílu do-
nutily členy cestovatelské rodiny 
Márových z Přerova vydechnout 
To snad není možný! Dvacet čtyři 
tisíc kilometrů dlouhá cesta kolem 
celé Austrálie i do jejího horoucího 
středu. Vzhůru na dobrodružnou 
cestu do nejúchvatnějších míst ru-
dého kontinentu.

Hana Synková: Všechno je dobré
Na každé potravině, zelenině, by-
lince, i na plevelech je totiž něco 
dobrého. Je však třeba vědět co 
a k čemu. K tomu poslouží i tato 
knížka.

www.knihkm.cz

KNIŽNÍ NOVINKYPřijďte si na náměstí zkontrolovat své zdraví

Irské dny nabídnou živou muziku, tanec i dobré jídlo

POzVáNKA 
DO ArcHIVU

Kroměřížští archiváři se také  
v letošním roce připojí k oslavě 
Mezinárodního dne archivů, který 
připadá na 9. červen. V kroměřížském 
archivu se uskuteční v rámci “ar-
chivního dne” řada akcí a zejména 
na Den otevřených dveří Vás, vážení 
čtenáři, chceme pozvat. Uskuteční 
se ve čtvrtek 6. června odpoledne. 
První komentovaná prohlídka bu-
dovy archivu se uskuteční ve 13 ho-
din,  další pak ve 14, 15 a 16 hodin.  

Provedeme Vás  prostorami, které 
nejsou běžně přístupné - pra-
covnami, knihovnou, dílnami  
a zejména depozitáři. Odpoledne 
zakončí slavnostní vernisáž výstavy  
Z pokladů archivu města Kroměříže, 
která bude zahájena v 17 hodin. 
Zváni jsou nejen obyvatelé našeho 
města, vstup je volný.               (SOKA)

Lákavou ochutnávku irské kul-
tury připravuje v týdnu od 13. 
do 17. května kroměřížská euro-
poslankyně Olga Sehnalová. Právě 
této zemi, překypující specifickými 
tradicemi, zajímavou historií, úch-
vatnou přírodou, jedinečnými 
památkami, výbornou kuchyní  
i svéráznou náturou, se totiž bu-
dou věnovat Irské dny v Kroměříži. 
Příznivci Irska se mohou těšit na 
zajímavé osobnosti, výstavy, živou 
irskou muziku, záznam legend-
árního koncertu U2 i na exkluz-
ivní odpoledne s irským tan-
cem. A díky rozšířené spolupráci  
s kroměřížskými restauracemi  
a bary Irské dny v Kroměříži nabíd-
nou i mimořádné gastronomické 
zážitky.Cílem týdenního bloku 
akcí je představit zemi, která  
v daném půlroce předsedá Radě 
Evropské unie. „Irské dny, nad 
kterými převzala osobní záštitu 
irská velvyslankyně v České repub-
lice paní Alison Kelly, budou opět 
založeny na osvědčeném schéma-
tu besed se zajímavými osobnost-
mi, výstav, ochutnávek, přednášek, 
koncertů, filmových projekcí  
a dalších aktivit pro malé i velké,“ 
prozradila Olga Sehnalová. 

Program Irských dnů v Kroměříži 

● 13. 5. SLAVNOSTNÍ zAHáJENÍ 
IrSKÝcH DNŮ, Dům kultury, 16.00 h 
Tradiční úvodní beseda (Radvan 
Markus, muzikant a pedagog Uni-
verzity Karlovy, Václav a Tereza Ber-

nardovi, propagátoři irské tradiční 
kultury, moderuje redaktorka 
Čro6 Daniela Vrbová.; Krásy Irska 
– vernisáž výstavy fotografií cesto-
vatele Marka Kubínka, ochutnávka 
irských specialit. 
● 14. 5. IrSKé DNY DěTEM, Kni-
hovna Kroměřížska, 12 – 18 h
● 14. 5. IrSKO: TAJUPLNé, DrSNé 
A KráSNé, Knihovna Kroměřížska, 
16.00 h, beseda o historii, kultuře a 
zajímavých místech Irska 
● 15. 5. cONAMArA cHAOS, zah-
rádka Starého pivovaru, 18 h (za 
nepříznivého počasí uvnitř), skvělá 
tradiční i současná irská muzika 
● 16. 5. cESTOMáNIE: IrSKO, Kni-
hovna Kroměřížska, 16.00 h, promí-
tání cestopisu Irsko: Konec Evropy z 
cyklu Cestománie
● 16. 5. JAMESON WHISKEY, res-
taurace Vodní meloun, 18.00 h, 
povídání o tradiční irské whiskey s 
ochutnávkou firmy Jameson.
● 16. 5. U2 GO HOME – LIVE FrOM 
SLANE cASTLE, Velké náměstí, 
20.30 h (jen za příznivého počasí), 
promítání jednoho z nejlepších live 
koncertů irské kapely U2
● 17. 5. IrSKé TANEČNÍ 
ODPOLEDNE, Velké náměstí, 15 h  
(za nepříznivého počasí Sokolský 
dům), komponovaný  program 
s choreografiemi postavenými 
na irské taneční technice, kde 
se budete moci několik irských 
tanců i naučit. 

PO cELÝ TÝDEN
● IrSKO MÝMA OČIMA, 

Knihovna Kroměřížska - soutěžní 
výstava fotografií z Irska viděného 
našimi spoluobčany. 
● KráSY IrSKA, Dům kultury - 
Výstava fotografií cestovatele Mar-
ka Kubínka.
● IrSKO NEJEN V LITErATUŘE, 
Knihovna Kroměřížska - výstava 
knih, publikací a webových odkazů 
o Irsku.

cHUTNáME IrSKO
● IrSKé DNY NA ScéNě, Restau-
race a kavárna Scéna - speciál-
ní nabídka poledního menu 
zaměřená na tradiční irská jídla.
● JAMESON WHISKEY, Restaurace 
Vodní meloun - nabídka irské whis-
key, piva Guinness a dalších irských 
specialit.
● IrSKá KáVA A KOLáČE, Kavárna 
hotelu U Zlatého kohouta - speciál-
ní nabídka irské kávy a tradičních 
koláčů a zákusků.
● IRSKÉ KOKTEJLY, Academy bar - 
nabídka koktejlů z irské whiskey 
Jameson.

cO VÍTE O IrSKU – soutěž na www.
sehnalova.cz a na jednotlivých ak-
cích o zájezd do Evropského parla-
mentu a další zajímavé ceny.
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Není tak dávno, co zmizely vz-
rostlé smrky v zelené ploše 
mezi budovou Okresního, dnes 
Finančního úřadu  a  chodníkem 
na  Kotojedské ulici.  Nevelký 
prostor bude totiž sloužit  jako 
parkoviště.  Další z proměn, kte-
rou spolu s revitalizací Bezručova 
parku  a rekonstrukcí Finančního 

úřadu v poslední době zazname-
nal  tento kousek veřejné  plochy, 
v dávné minulosti přináležející  ke 
kroměřížskému  předměstí  Za 
Kovářskou bránou. Původně se tu 
nacházely  zahrady a humna dvou 
předměstských dvorců  a  posléze  
„nový“  městský hřbitov, který 
byl založen krátce po polovině 

17. století a používán 
až do zrušení v roce 
1923. Na „novym 
krchovie“  pohřbívali 
hlavně obyvatelé  
z  předměstí  a  přile-
hlých osad.  Matrika 
zemřelých farnosti P. 
Marie  zaznamenává, 
že jako první byla 
na vysvěceném 
hřbitově v lednu r. 
1644 pochována svá-
tostmi zaopatřená  
žebračka od Sv. 
Jana,  Anna z Oskole  
i  s novorozencem.  
Původní  nevelká 
hřbitovní plocha  
brzy nedostačovala, 
proto se postupně  
rozšiřovala  o přilehlé 
pozemky. Kromě ka-
menného kříže  byla 
někdy v průběhu 
druhé poloviny 18. 
století nákladem 

měšťanů  vystavěna v sever-
ní části hřbitovní plochy 
klasicistní kaple, která  je 
vyznačena na plánech města 
a předměstí z let 1775, 1788 
-1808, na mapě stabilního 
katastru z r. 1830 a dalších 
plánech Kroměříže. 
  O vzhledu a vnitřním vy-
bavení kaple, včetně oprav, 
hovoří záznamy  z  průběhu 
19. století  a fotografie  
z doby rušení hřbitova. Kaple, 
od r. 1825 opatřená vížkou 
se zvonem, byla zřejmě   vybav-
ena  také kryptou nebo zděnou 
hrobkou. Tomu napovídá  údaj  
zaznamenaný historikem Fr. Vá-
clavem Peřinkou o bourání kaple 
na podzim r. 1939 v souvislosti  
s přípravou staveniště  Okresního 
domu (stavba z let 1939 až 1940). 
Při demolici dělníci narazili pod 
kaplí na „pevnou místnost“,   
o které Peřinka usoudil,  že:  „jistě 
to zbytek bývalé kostnice“.  
Připomeňme, že  také v roce 
2010, při rekonstrukci budovy 
Finančního úřadu, došlo v suteré-
nu  stavby k nálezu hřbitovní vrst-
vy i s kosternými pozůstatky.
  Domněnku, že stopy v r. 1939 
zbořené kaple zmizely  se stav-
bou Okresního úřadu,  vyvrací  
„ dílečný nákres obce a města 
Kroměříže“, který je uložen  

v Moravském zemském archivu 
v Brně.  Do zmíněného staršího 
stavebního plánu města  byl totiž 
někdy kolem r. 1938 zakreslen  
půdorys budovy úřadu, přičemž  
kaple je tu zachycena stojící  
mimo budovu, avšak v jejím 
těsném sousedství, což  zřejmě 
bylo určujícím důvodem pro její 
likvidaci. To ostatně potvrdily  
i  zbytky starší stavební sutě 
(zlomky cihel a dlažby) zachy-
cené  při nedávné skrývce terénu. 
Současná úprava s parkovací plo-
chou tak ukryla poslední stopy 
stavby, která, ač  nebyla výraznou 
kroměřížskou dominantou, 
přesto tvořila neoddělitelnou 
součást  někdejšího  městského 
hřbitova na  Kotojedské ulici.

Mgr. Helena Chybová
Muzeum Kroměřížska

Město v proměnách času:  místo, kde stávala hřbitovní kaple

Ocenění Evy Kočařové, učitelky Gymnázia Kroměříž

Hřbitovní kaple  a  budova Okresního domu 
na  „dílečném plánu“ z konce 30. let (výřez).

Archivní snímek hřbitovní kaple z doby rušení 
hřbitova na Kotojedské ulici.

To samé místo dnes.

Eva Kočařová je výraznou a nepře- 
hlédnutelnou osobností nejen 
pro Gymnázium Kroměříž, ale  
i pro celý region Kroměřížska.  
U příležitosti Dne učitelů převzala 
v Muzeu J. A. Komenského  
v Uherském Brodě ocenění za 

pedagogickou činnost a význam-
ný přínos pro výchovu a vzdělání 
mladé generace - 12. ročník – rok 
2013.
Toto významné ocenění je určeno 
těm pedagogickým pracovníkům, 
kteří za svou dosavadní a uznáva-
nou práci ve školství, profesion-
ální a lidské kvality zasluhují 
veřejné ocenění a poděkování.  
V myslích Kroměřížanů přetrvávají 
vzpomínky na řadu vynikajících 
koncertů, na kterých se podílela 
jako virtuózní klavíristka při dopro-
vodu souboru či jako vedoucí 
uměleckého tělesa ZeSrandy.
K návrhu ocenění se připojil  
i ředitel Gymnázia Michala 
Miroslava Hodžu v Liptovském 
Mikuláši RNDr. Josef Škorupa – 
který napsal: „Dlhodobá úspěšná 
spolupráca Gymnázia Kroměříž 
a Gymnázia Liptovský Mikuláš 

sa premieta v pravidelných stre-
-tnutiach pedagogických zborov 
a organizácii koncertov speváck-
ého zboru v Liptovskom Mikuláši. 
Úspech týchto vyhľadávaných 
koncertov je obrovský a opiera 
sa o vynikajúcu a obetavú prá-
cu umeleckej vedúcej Dr. Evy 
Kočařové. Ako riaditeľ part-
nerského gymnázia rovnako 
výrazne oceňujem osobný vklad 
navrhovanej k rozvoju partner-
ských vzťahov našich dvoch škôl 
a tým udržiavanie blízkosti našich 
dvoch národov.“
Jsme hrdi na to, že naše Eva učí 
právě u nás, obdivujeme ji, její 
nadšení pro práci ve škole je 
nakažlivé a v pozitivním přístupu 
ovlivňuje všechny osoby, které  
s ní přijdou do kontaktu.
K ocenění blahopřejeme. 

Jana Polachová a zaměstnanci školy

OzNáMENÍ 
– přerušení dodávky 

elektřiny

• 6. 5. 8.00 h do 10.00 h – Vážany 
- odběratelská trafostanice Tesco 
(č. 411925) – vypnutí se netýká 
domácností

• 13. 5. od 10.00 h do 12.00 h, 
Trávník - odběratelská trafosta-
nice Trávník - závlaha (č. 410228) 
– vypnutí se netýká domácností

• 13. 5. od 7.30 h do 13.15 h, 
Kroměříž - Albertova, Nitranská

• 15. 5. od 7.15 h do 16.45 h, 
Kroměříž – Albertova, Nitranská

Informace o přerušení dodávky 
el. energie ve vašem bydlišti si 
můžete objednat v e-mailové 
podobě nebo prostřednictvím 
SMS přímo u společnosti E.On 
v rámci služby Energie 24, nebo 
prohlédnout na portálu http://
portal.eon.cz/cs/otg/
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Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat k Vítání 
Vašeho dítěte do života. Obřad 
se uskutečňuje dle individuální 
domluvy v sobotu v obřadní síni 
Městského úřadu v Kroměříži.
Vítání je určeno pro děti s trvalým 
pobytem v Kroměříži. 
Bližší informace Vám sdělí 
matrikářky na tel. 573 321 183 
(případně 573 321 180-2). 
Těšíme se na Vás a Vaše miminko. 

Nejbližší možné termíny vítání:
4. 5. 2013

11. 5. 2013
18. 5. 2013
25. 5. 2013

 

Sňatky – březen 2013
 
Jana Mirwaldová, Kojetín   
Ing. Vladimír Janča, Kvasice

Alena Jurášková, Skaštice 
Marek Brada, Skaštice

Lucie Bačíková, České Budějovice  
Ondřej Jurečka, Hulín

Petra Hapková, Kroměříž - 
Vojtěch Medek, Kroměříž

 
V seznamu jsou uvedeni jen ti 
snoubenci, kteří souhlasili se 
zveřejněním v tisku.

Ve čtvrtek 21. března naši 
senioři vítali jaro a loučili se se zi-
mou. Zaměstnanci si pro ně na 
odpoledne přichystali zajímavé 
soutěže, na kterých si zavzpomína-
li na jarní práce na zahrádce, 
velikonoční přípravy apod. U kaž-
dé disciplíny je provázely ikony  
jara (velikonoční zajíček, květina,..).
Program byl bohatý. Senioři 
soutěžili vždy po dvojicích  
a zkoušeli svou zručnost např. při 
hodu velikonočními vajíčky, při 
třídění semínek nebo květinovém 
slalomu. 

Odpoledne jsme si všichni báječně 
užili a ti nejlepší byli na závěr obda-
rováni cenami. 
Doufáme, že se nám povedlo 
zahnat královnu zimu a už se 
těšíme na pěkné jarní počasí.

p. Bučková, DpS Vážany

Druhý ročník scrabblového tur-

naje se uskuteční 11. května v 

klubu Starý pivovar v Kroměříži. 

Klání, jehož partnerem je i mě-

sto Kroměříž, je kvalifikací 

České asociace Scrabble 

na letošní mistrovství 

republiky. Poprvé se 

toto kvalifikační utkání 

scrabblistů v Kroměříži 

uskutečnilo loni v březnu a 

pořadatelé si ho velmi po-

chvalovali. Letos chtějí úspěch 

zopakovat a na turnaj přilákat 

více lidí, kteří hře se slovy a pís-

meny holdují.                     (dap)

V nepříliš jarním počasí se v naší 
Mateřské škole Spáčilova konal 
v úterý 26. 3. 2013 Velikonoční 
jarmark. Děti a rodiče si mohli 
koupit výrobky našich dětí a jejich 
rodičů. K prodeji nebyla pouze 
krásně ozdobená vajíčka, ale 
také velikonoční věnce, beránci 
a spousta jiné velikonoční dekor-
ace. Všichni mohli ochutnat zdra-
vou výživu od našich kuchařek. 
Současně v tento den probíhal 
Den otevřených dveří. Děti zhléd-
ly pohádku “O slepičce Pepičce”  
a zazpívaly si písničky. Program 
se líbil i rodičům, kteří kromě vys-

toupení měli možnost podívat 
se do všech tříd naší MŠ. Tímto 
bychom chtěli poděkovat všem 
rodičů, dětem a ostatním členům 
rodiny za spolupráci k vytvoření 
příjemné atmosféry naší MŠ.

Kolektiv MŠ

Slavnostní vítání malých občánků 
na kroměřížské radnici

S pravou jarní náladou
v Domově pro seniory Vážany

Přijďte se podívat na turnaj 
ve scrabblu

Velikonoční jarmark v Mateřské 
škole Spáčilova

Festival na Octárně bude
plný gastronomických zážitků

Kroměříž - Ve dnech 24. až  26. 
května se Kroměříž stane dějištěm 
největšího gastronomického fes-
tivalu na Moravě. Pro všechny 
přátele dobrého jídla připravil ho-
tel Octárna další ročník festivalu 
Moravia Food Festival Kroměříž 
2013. „Cílem a myšlenkou festi-
valu je představit a prezentovat 
špičkové podniky vybraných měst, 
s nimiž se návštěvníci mohou set-
kat v jednom městě pod jednou 
střechou. Festival návštěvníkům 
nabídne možnost ochutnat 
degustační předkrmy, polévky, 
hlavní chody a dezerty,“ přiblížil 
festival manažer restaurace hotelu 
Octárna Vladimír Valouch. Podle 
něj bude součástí programu bo-
hatý doprovodný program, soutěž 
o nejchutnější rajskou omáčku, 
ale i vaření s Václavem Forma-

nem a Radimem Procházkou  
a šéfkuchařem Milanem 
Sahánkem (Unilever). „Připravena 
je i cooking show kuchařů hotelu 
Maximus Resort – Brno, voňavé 
grilování kuchařů společnosti 
Makro a návštěvníci se  mohou 
těšit i na ústřičný bar a další nabíd-
ku doplněnou stánky s alkoholi-
ckými i nealkoholickými nápoji,“ 
poznamenal Vladimír Valouch. 
Festival bude probíhat v pátek od 
16 do 22 h, sobotu od 11 do 22 h a 
v neděli od 11 do 16 h. Zajímavostí 
je i způsob plateb u jednotlivých 
stánků, který je řešen formou 
denárů (jeden denár – 25 Kč) tak, 
aby se kuchaři mohli věnovat své-
mu umění a nemuseli se zaobírat 
financemi. Podrobný program na-
jdete na adrese www.festivaljidla.
cz.      (pz)

Ella Knollová

Kateřina Věrná

Matyáš Vítek

Sofia Širaková a Terezie Širaková
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FOTOSTrANA
Obrazové ohlédnutí 5   2013

Kroměříž - Ve dnech 11. – 13. dub-
na hostila Kroměříž Mistrovství 
České republiky v boxu juniorů. 
Boxeři místního klubu BC Bruiser 
Kroměříž patří dlouhodobě ke 
špičce ve svém oboru a na domácí 
půdě své kvality jen potvrdili. 
Stříbro vybojovali Jakub Vávra  
v kategorii do 60 kg a Josef Láník 
v kategorii do 81 kg. Naši boxeři 
se ale mohou pyšnit i dvěma 
zlatými medailemi. Ve váhové 
kategorii 75 kg neměl konkurenta 
Marek Andrýsek a z prvního místa 
se těší i Martin Novák (kategorie 
91 kg).                          (pz)  

Tanečníci v Kroměříži 
předvedli své umění

Nejlepší tanečníci standardních a 
latinskoamerických tanců v České 
republice se představili 12. dubna 

v Domě kultury Kroměřížanům.  
Večer plný krásy, náročných 
tanečních toalet, pohybu a emocí 
měl u diváků velký úspěch.   (dap)

Kroměřížským boxerům se na 
mistrovství juniorů na domácí 
půdě dařilo

IN
ZE

RC
E

IN
ZE

RC
E

Foto: J. Soporský Foto: J. Soporský


