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U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na 

kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení 

válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové Společnosti Ludvíka Svobody 7. května 

připomněli ukončení druhé světové války.

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112.

Foto: Miroslav Karásek
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Jedno končí a jiné začíná

V loňském roce v září jsme v Kroměříž-

ském zpravodaji psali o průběhu jubilejního 

XV. ročníku přehlídky armádních hudeb. 

Závěr článku vyzněl velice optimisticky. Sta-

rosta města Miloš Malý vyslovil přání, že by 

rád uvítal vojenské hudby v Kroměříži i na 

XVI. ročníku v roce 2009. „Festival je svou 

jedinečností natolik atraktivní, že dokáže 

do Kroměříže přilákat diváky nejen místní, 

ale i z větších vzdáleností.“ Z každého roč-

níku festivalu natočila Česká televize, studio 

Brno, téměř hodinový záznam, který se vysí-

lal obvykle 28. října v poledne. 

Generální štáb Armády České republiky 

se letos rozhodl zrušit pořádání Meziná-

rodního festivalu vojenských hudeb. Milov-

níci řízných vojenských kapel, ale třeba i 

exotických (nezapomeneme na vystoupení 

hudby turecké armády, Skotska nebo vojsk 

USA, dislokovaných na území SRN), budou 

o takové zážitky ochuzeni. Za uplynulých 

patnáct ročníků se na Velkém náměstí před-

stavilo v absolutním počtu 97 vojenských 

kapel. Originální show programy, monstr-

koncerty s rekordními počty muzikantů, 

promenádní koncerty v Podzámecké za-

hradě, přehlídky sličných mažoretek, hvěz-

dicové pochody večerním městem, scénický 

ohňostroj - to vše zřejmě patří minulosti. 

Zatím spolehlivě nevíme, zda půjde o pře-

rušení nebo o defi nitivní ukončení jednoho 

z tradičních kroměřížských festivalů, jenž ke 

Kroměříži patřil a doplňoval její letní kolorit. 

Nedostatek fi nancí i v jiných resortech dává 

zapravdu spíš druhé variantě. 

Jiným programem, který nám léto na-

bídne, budou Dožínky Zlínského kraje. 

„Novodobý“ první ročník byl pilotní, tedy 

ověřovací, jak tradiční oslavy ukončení žní 

veřejnost přijme. Druhý ročník už byl boha-

tý na kulturní vystoupení dětských souborů 

i zkušených pěveckých sdružení. Pestroba-

revné moravské kroje ze zlínského regionu, 

folklór, průvod městem s kočáry i řemeslný 

jarmark přilákaly na Velké náměstí tisíce lidí 

z celého Zlínského kraje. Můžeme se těšit, 

že vyjde počasí a dožínky se vydaří. 

Město Kroměříž bude významným partne-

rem projektu Národního památkového ústa-

vu, nazvaného „Národní centrum zahradní 

kultury - metodické, odborné a vzdělávací 

centrum péče a obnovy historických zahrad 

a parků.“ Rozhodli o tom zastupitelé města. 

O Podzámecké zahradě se v historických zá-

znamech píše už v roce 1509, Květná vznika-

la od roku1665 a je o to vzácnější, že nepod-

lehla módním proměnám jako jiné zámecké 

parky. Takové památky, navíc fi gurující na 

prestižním světovém seznamu kulturních a 

přírodních památek UNESCO, si zaslouží mi-

mořádnou pozornost a péči, abychom je pře-

dali v dobrém stavu i příštím generacím. 

Červnová nabídka kulturních a společen-

ských programů je velmi bohatá. Nechybějí 

programy, soustředěné k oslavám zápisu 

zahrad a zámku na Listinu světového kultur-

ního a přírodního dědictví UNESCO, festival 

Hudba v zahradách a zámku se připomíná 

desátým ročníkem, zatímco mezinárodní 

festival současného umění s duchovním za-

měřením FORFEST už dvacátým. Nabídka je 

obohacena o řadu výstav, jíž dominuje uni-

kátní expozice obrazů všestranné osobnosti 

Andy Warhola. Je k vidění v Galerii Muzea 

Kroměřížska. Ale pozoruhodná je i výstava 

Krajina a město v Galerii Orlovna, kde se 

prezentuje architekt Otakar Kuča. Když už 

budete v muzeu, nenechte si ujít výstavu 

Architektura očima studentů Gymnázia Kro-

měříž. Je až překvapivé, jak mladí dokážou 

nahlížet na své okolí. A ještě jedna výstava 

stojí opravdu za zhlédnutí: Biskup a mecenáš 

umírajícího věku - Stanislav Pavlovský v Arci-

diecézním muzeu v Galerii Arcibiskupského 

zámku. Knihy, medaile a další originální do-

kumenty z doby, než město Kroměříž zničily 

vpády vojsk během třicetileté války. 

M. Karásek 
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Kroměříž si připomněla 

64. výročí konce války

Vzpomínkovým aktem s položením věn-

ců si občané 7. května připomněli na míst-

ním hřbitově u rodinné hrobky armádního 

generála a prezidenta republiky Ludvíka 

Svobody 64. výročí ukončení druhé světové 

války. Spolu s představiteli města Kroměříže 

se slavnostního setkání zúčastnili tajemník 

ruského velvyslanectví v Praze Alexandr 

Kutorkin, generální konzul Ruské federace 

v Brně Valerij Vladimirovič Děrgačev, dcera 

Ludvíka Svobody Zoe Klusáková-Svobodová, 

zástupci obce legionářů, Svazu bojovníků za 

svobodu, Sdružení válečných veteránů ČR 

- Zlínský kraj, Armády ČR, Společnosti Ludví-

ka Svobody a občané města. 

-kam- 

Radnice zvyšuje koefi cient 

daně z nemovitosti 

Kroměřížské zastupitelstvo vydalo obecně 

závaznou vyhlášku, kterou se zvyšuje místní 

koefi cient pro výpočet daně z nemovitosti 

na území města Kroměříže a jeho místních 

částí. Počínaje rokem 2010 se tento koefi ci-

ent zvyšuje z čísla je 1 na číslo 3. Tento ne 

příliš populární krok úzce souvisí s novým 

zákonem, který mění povinnosti týkající se 

údržby, zejména té zimní, obecních a měst-

ských chodníků. Zatímco dosud tuto povin-

nost měli majitelé přilehlých nemovitostí, 

podle nového zákona přechází veškerá od-

povědnost na bedra měst a obcí, což s se-

bou přináší mimořádné fi nanční základy.  

Zvýšení koefi cientu daně z nemovitosti 

vedení města dlouho zvažovalo. „Bohužel 

nově vydaný zákon nám nedává jinou mož-

nost, než k tomuto kroku přistoupit. Cílem 

je zabezpečit prostředky na nákup tech-

niky na zimní údržbu a na platy lidí, kteří 

ji budou provádět,“ vysvětlil kroměřížský 

starosta Miloš Malý. Ani tímto krokem však 

město nebude mít k dispozici tolik peněz, 

aby zimní údržbu v plném rozsahu pokrylo. 

„Kompenzovat to budeme tím, že ne všech-

ny chodníky budou uklizeny tak jako dosud. 

Podle důležitosti budeme preferovat hlavní 

a nejvytíženější trasy pro pěší. Zvýší se také 

počet míst označených nápisem V zimě se 

neudržuje,“ poznamenal starosta.   

Podle zákona o dani z nemovitosti je obec 

zmocněna stanovit obecně závaznou vy-

hláškou pro všechny nemovitosti na území 

obce jeden místní koefi cient pro výpočet 

daně. Tímto koefi cientem se vynásobí da-

ňová povinnost poplatníka za jednotlivé 

druhy nemovitostí. Využití koefi cientu je 

plně v kompetenci obcí a ty ho mohou 

v rámci svých rozpočtů využít k fi nancování 

veřejných služeb. 

-pz- 

Foto: -kam- 



KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ
ČERVEN 2009

5

Morava 112 - prezentace 

záchranného systému 

v Kroměříži

Den s Integrovaným záchranným systé-

mem 5. května na řece Moravě v prostoru 

lávky pro pěší sledovaly stovky lidí, přede-

vším žáci a studenti místních základních a 

středních škol. Rychlý zásah profesionálních 

záchranářů při záchraně tonoucího, ukázku 

práce potápěčů při vyhledávání utonulého, 

zákrok policejních těžkooděnců a útvaru 

rychlého nasazení při likvidaci pachatelů 

trestné činnosti na palubě hausbótu nebo 

přepravu zraněných osob z lodi na břeh 

pomocí soustavy lan a zde činnost zdra-

votníků, jednu z důležitých složek činnosti 

profesionálních i dobrovolných hasičů - to 

vše nabídla akce Morava 112, zaměřená 

na ochranu člověka při mimořádných udá-

lostech a řešení krizových situací. „Morava 

112 je součástí projektu Bezpečná komunita 

Kroměříž, který realizujeme od roku 2000. 

Jeho smyslem a cílem je snížit počet a závaž-

nost úrazů v populaci,“ vysvětlila místosta-

rostka Jarmila Číhalová. Doprovodnými 

akcemi Dne s Integrovaným záchranným 

systémem byla výstava záchranářské techni-

ky na obou nábřežích v den ukázky a před-

stavení záchranných složek IZS ve vestibulu 

Knihovny Kroměřížska.           -kam- 

Foto: -kam- 

Město bude partnerem 

projektu Národního 

památkového ústavu 

Město Kroměříž bude partnerem projektu 

Národního památkového ústavu nazvaného 

„Národní centrum zahradní kultury – Meto-

dické, odborné a vzdělávací centrum péče a 

obnovy historických zahrad a parků.“ Rozhod-

li o tom zastupitelé města na svém jednání ve 

čtvrtek 14. května 2009, kde schválili smlouvu 

o partnerství a vzájemné spolupráci. 

„Město Kroměříž a zdejší zahrady jedno jsou. 

Zastupitelé proto usoudili, že se město stane 

jedním z partnerů tohoto projektu a budeme se 

snažit projekt co nejvíce prezentovat a seznámit 

s ním veřejnost,“ uvedl starosta Miloš Malý. Z po-

zice partnera projektu dále radnice žádá Národ-

ní památkový ústav Praha, aby před podáním 

žádosti o dotaci do IOP předložil zastupitelstvu 

závazný postup projekční přípravy komplexní 

obnovy obou zahrad včetně časového a fi nanč-

ního harmonogramu a také návrh  na zajištění 

fi nančních zdrojů pro obnovu. „Současně Za-

stupitelstvo města Kroměříže žádá o průběžné 

informování o realizaci obnovy obou zahrad na 

zasedání zastupitelstva minimálně jedenkrát 

ročně,“ uvádí usnesení zastupitelů. 

Národní památkový ústav se svým projektem 

uchází o fi nanční dotaci Evropské unie z peněz 

Integrovaného operačního programu. Projekt 

si klade za cíl vybudovat v Kroměříži vzdělávací 

centrum zaměřené na vzorové způsoby obnovy 

unikátních zahrad. Vzniknout by zde měl ucele-

ný soubor metodik určený odborníkům zaměře-

ným na historické zahrady. Odborné vzdělávání 

má být rozšířeno o spolupráci s dalšími cílovými 

skupinami a zahrne rovněž vytvoření podmínek 

pro naučné aktivity určené občanům a návštěv-

níkům města. Součástí projektu je i realizace in-

vestičních aktivit, které mají pomoci s částečnou 

obnovou infrastruktury obou zahrad, přičemž 

klíčovou bude realizace v Květné zahradě.    -pz- 
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Přípravy na volby vrcholí 

V Kroměříži vrcholí přípravy na volby do 

Evropského parlamentu, které budou na 

celém území České republiky ve dnech 5. 

a 6. června 2009. V pátek 5. června budou 

volební místnosti otevřeny v době od 14 do 

22 hodin a v sobotu 6. června od 8 do 14 

hodin. S ohledem na to, že výsledky voleb S ohledem na to, že výsledky voleb 

se v ostatních zemích Evropské unie začínají se v ostatních zemích Evropské unie začínají 

sčítat až v neděli 6. června po 22 hodině, bu-sčítat až v neděli 6. června po 22 hodině, bu-

dou známé až v pondělí 7. června. dou známé až v pondělí 7. června. 

Uctili památku svých 

kamarádů

Na Husově náměstí v Kroměříži se 14. květ-

na uskutečnilo setkání bývalých členů Pomoc-

ných technických praporů Československé li-

dové armády - Vojenských táborů nucených 

prací. V průběhu pietního aktu si připomněli 

tragické období našich nedávných dějin a po-

ložili věnce k památníku stovek jeho obětí.

Foto: -kam- 

Radnice začne udělovat 

Cenu města Kroměříže 

za mimořádný přínos 

Cenu města Kroměříže začne udělovat 

kroměřížská radnice od letošního roku. toto 

ocenění má být výrazem poděkování města 

vyznaným osobnostem, které se přičinily o 

rozvoj a propagaci Kroměříže. První nomina-

ce radnice přijímá už v měsíci červnu. 

Cenu města Kroměříže bude podle schvále-

ných pravidel udělovat zastupitelstvo jednou 

ročně za podstatný přínos pro město v nejrůz-

nějších oblastech lidské činnosti a za činy hod-

né občanské pozornosti. „Mnoha městům se 

osvědčilo oceňování občanů za mimořádný 

přínos pro společnost a město. V Kroměříž 

dosud nic takového neexistovalo. Mimořád-

né počiny jsme odměňovali pouze udělením 

pamětní medaile, které ale podle našeho ná-

zoru dostatečně nevystihují hodnotu toho, co 

výjimečného mnozí občané pro město udělali. 

Tuto absenci by mělo udílení Ceny města Kro-

měříže napravit,“ uvedl starosta Miloš Malý.  

Cena města Kroměříže by se měla stát sku-

tečně prestižní záležitostí. V každém roce ji 

může získat jen jedna z nominovaných osob-

ností. „Návrhy na ocenění mohou předkládat 

občané města, orgány města, zastupitelé, 

právnické osoby, sdružení i jiné subjekty, které 

v Kroměříži působí. Nositelem ceny může být 

osoba starší 18 let, která žije či působí ve městě 

Kroměříži a která se významně přičinila o roz-

voj a propagaci našeho města. Chceme tímto 

krokem poděkovat a ukázat, že si svých vý-

znamných spoluobčanů opravdu vážíme,“ vy-

světlila místostarostka Jarmila Číhalová. Podle 

ní bude ocenění spojeno s předáním čestného 

uznání, věcné ceny a peněžní odměny ve výši 

deseti tisíc korun. Návrhy lze podávat písemně 

na adresu radničního odboru kultury, cestov-

ního ruchu a státní památkové péče, nebo 

elektronickou poštou na adresu kultura@mes-

to-kromeriz.cz. V tomto a každém dalším roce 

je nejzazším termínem pro doručení nominace 

30. červen. „Cenu města Kroměříže vyhlásíme 

na podzim při některé z významných společen-

ských událostí, pravděpodobně v rámci někte-

rého z koncertů festivalu Kroměřížské hudební 

léto,“ dodala Jarmila Číhalová.  
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Kroměříž chystá opravy 

v městské památkové 

rezervaci 

V Kroměříži budou i letos pokračovat 

opravy vybraných památkových objektů 

v historickém centru. Zastupitelé schválili 

konečný návrh Programu regenerace měst-

ské památkové rezervace (MPR), který pro 

rok 2009 počítá s opravami dvou domů 

v Křižné a Vodní ulici a souboru církevních 

domů na Stojanově náměstí. Celkem inves-

tice do památek dosáhne téměř tří milionů 

korun. 

Pro rok 2009 vybralo město do Programu 

regenerace MPR objekty dvou vlastníků a 

církve. „S výhledem na roky 2008 – 2012 

máme sestavený seznam památkových ob-

jektů, které by si zasluhovaly opravu. Jed-

ná se o zapsané památky, jejichž majitelé 

mají zájem neutěšený stav změnit. Naopak  

v seznamu nemohou být z pochopitelných 

důvodů zařazeny objekty, jejichž majitel 

opravy v dohledné době nechystá,“ vysvět-

lil kroměřížský starosta  Miloš Malý. Podle 

něj bývá tento předběžný seznam každo-

ročně aktualizován a upravován tak, aby 

fi nančně odpovídal částce, kterou městu 

přiznalo ministerstvo kultury. Pro rok 2009 

tato dotace činí 1 820 tisíc korun. Zbývající 

fi nance poskytnou vlastníci a město. „Jsme 

samozřejmě rádi za každou korunu, ovšem 

například jen kostel sv. Mořice by sám o 

sobě potřeboval na rekonstrukci tak 20 

milionů. Kostel sv. Jana Křtitele pro změ-

nu potřebuje opravu umělých mramorů 

a sanaci zdí řádově za 10 milionů korun,“ 

poznamenal starosta a dodal, že město 

každoročně od státu dostává na rozděle-

ní částku v rozmezí od 1 600 do 1 800 tisíc 

korun. 

O výběru jednotlivých objektů rozhoduje 

zastupitelstvo, které také musí významnou 

částkou přispět z rozpočtu města. Poměr 

investic je přitom v rámci programu jasně 

stanoven podle toho, kdo je vlastníkem pa-

mátkového objektu. „Je-li jím radnice, musí 

se na fi nancování oprav podílet nejméně 

padesáti procenty. Stát může poskytnout 

maximálně padesát procent, většinou však 

jeho příspěvek bývá nižší,“ vysvětlil mís-

tostarosta Petr Sedláček. Pokud je majite-

lem opravované památky soukromá osoba, 

její minimální podíl činí čtyřicet procent. 

Stát pak přispívá maximálně padesáti pro-

centy a radnice do oprav musí vložit nej-

méně deset procent nákladů. „V případě, 

že je opravovaný objekt v majetku církve, 

stát může formou dotace poskytnout až 

70 procent. Město ze svého rozpočtu dává 

minimálně 20 procent a alespoň deseti pro-

centy se musí na opravách podílet vlastník. 

Vzhledem k tomu, že církev zpravidla nemá 

dostatek prostředků na rekonstrukci svých 

památek, často přispíváme na úhradu cír-

kevního podílu i my,“ dodal místostarosta.

-pz- 

Foto: -kam- 
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Radnice rozdělila 

neziskovkám půl milionu  

Celkem pět set tisíc korun rozdělila kromě-

řížská radnice mezi žadatele z řad neziskového 

sektoru v rámci druhé výzvy dotačního sytému. 

O podporu svých aktivit požádalo radnici cel-

kem šest desítek organizací. Předložený návrh 

na poskytnutí dotací schválili na svém jednání 

ve čtvrtek 14. května zastupitelé města. 

Již v závěru loňského roku vyčlenili zastupi-

telé pro rozdělení ve druhé výzvě celkem 400 

tisíc korun pro akce s rozpočtem nad 10 tisíc 

korun a 100 tisíc korun pro akce s rozpočtem 

do 10 tisíc korun. „Žádosti v této výzvě se přijí-

maly v době od 2. do 31. března a celkem jich 

přišlo 61 s celkovým požadavkem na 1 milion 

315 tisíc korun,“ poznamenala Jana Pošvan-

cová z Kroměřížské rozvojové kanceláře, 

která má dotační systém na starosti. Podle 

ní se žádostmi zabývaly jednotlivé komise 

městské rady a po bodovém ohodnocení je 

společně s návrhem konkrétních sum pro kaž-

dého žadatele předložily radním ke schválení. 

„Komise musejí při rozdělování peněz brát 

v úvahu, která žádost je pro spolupráci s měs-

tem, nebo pro uspokojení konkrétních potřeb 

občanů důležitější. Je to rozhodování nelehké 

a bylo by ideální, kdybychom mohli uspokojit 

všechny žadatele. Za dané situace ale musíme 

s penězi nakládat velmi obezřetně,“ upozornil 

starosta Miloš Malý.                         -pz- 

Prázdninový provoz 

mateřských škol ve městě

do 10. července - všechny mateřské školy

od 13. do 31. července - Mateřská škola, 

Kroměříž, Spáčilova 3239

od 3. do 14. srpna - Mateřská škola, Kro-

měříž, Štítného 3712

od 17. srpna - všechny mateřské školy

Zastupitelé ocenili 

dárce krve

Zastupitelstvo města Kroměříže po pro-

jednání udělilo Pamětní medaili města 

Kroměříže Jiřímu Pavelkovi, Vlastimilu 

Bímovi, Vlastimilu Smýkalovi a Dušanu 

Hradilovi za padesát bezpříspěvkových 

dárcovství krve. 

Foto: -kam- 

Zástupci českých 

cestovních kanceláří 

a agentur navštívili 

Východní Moravu

Centrála cestovního ruchu Východní Mo-

ravy společně s agenturou CzechTourism 

připravily famtrip pro zástupce českých 

cestovních kanceláří a agentur. Během 

dvoudenní pracovní poznávací cesty se více 

než dvacet účastníků seznámilo s turistic-

kou nabídkou Východní Moravy.

Ve středu 22. dubna  navštívili zástup-

ci českých cestovních kanceláří a agentur 

město Zlín. Za nádherného počasí je na 

střeše slavného zlínského mrakodrapu při-

vítala PhDr. Dana Daňová, ředitelka Cen-

trály cestovního ruchu Východní Moravy. 
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S velkým zájmem si účastníci vyslechli pou-

tavý výklad o Zlíně a fenoménu Baťa z úst 

Mgr. Miroslavy Štýbrové, ředitelky Obuv-

nického muzea. Odpoledne pak byla na 

programu prohlídka zlínské zoo a zámku 

ve Zlíně-Lešné a exkurze v palírně Rudol-

fa Jelínka ve Vizovicích. Večer s tradičními 

valašskými pokrmy, lidovými řemesly a 

folklorem nenechal nikoho na pochybách, 

že Východní Morava má turistům co na-

bídnout. S údivem všichni oceňovali výkon 

cimbálové muziky Jasénka ze Vsetína i 

ukázku tanců. Pro všechny byly připraveny 

malé dárečky z vizovického pečiva, zdobe-

ných kraslic nebo uměleckých předmětů 

z dílny mistra dráteníka. Ve čtvrtek 23. 

dubna byla představena turistická oblast 

Kroměřížsko, a to hned dopoledne na 

pracovním workshopu v hotelu Octárna. 

Workshop zahájila MUDr. Olga Sehna-

lová, předsedkyně Sdružení pro rozvoj 

cestovního ruchu – Kroměřížsko. Na dvě 

desítky zástupců poskytovatelů služeb 

z celé Východní Moravy následně před-

stavily účastníkům osobně svou nabídku. 

„S dnešním workshopem jsme byli velmi 

spokojeni – ostatně jako i se všemi přede-

šlými, které CCRVM v minulosti pořádala,“ 

dodal jeden z aktivních hoteliérů. Kromě 

historické Kroměříže byla na samotný zá-

věr programu zařazena prohlídka Svatého 

Hostýna. Mimo turistická lákadla Východ-

ní Moravy si zástupci pražských i mimo-

pražských CK a CA prohlédli celou řadu 

ubytovacích zařízení – v Otrokovicích, Zlí-

ně či Kroměříži.

Centrála cestovního ruchu Východní 

Moravy chystá ještě další podobné akce 

– například květnový presstrip pro zástup-

ce slovenských médií a rádií, kterým bude 

představeno Slovácko, jízda králů a Kromě-

řížsko, nebo červnový famtrip pro zástupce 

nizozemských CK, kterému bude předchá-

zet květnová prezentace Východní Moravy 

v Amsterdamu.

Studentky kontrolovaly 

zdraví občanů

Tradiční akcí pro veřejnost spojenou s vy-

šetřováním zdravotního stavu oslavili v úterý 

12. května studenti Střední zdravotnické školy 

v Kroměříži Mezinárodní den ošetřovatelství. 

Zdravotnická škola tuto akci pořádala již po 

osmé a opět s mimořádným zájmem veřejnos-

ti. Přímo v centru města si lidé mohli během 

celého dopoledne nechat změřit pomocí kva-

litních přístrojů nejrůznější hodnoty vztahující 

se ke zdraví člověka. „Letos jsme nabízeli pře-

vážně aktivity vztahující se ukazatelům zdraví. 

Jedná se hlavně o měření hladiny cholestero-

lu, glykémie, BMI, krevního tlaku a saturace. 

Novinkou je určování krevní skupiny. Zájem 

veřejnosti byl opět značný a u některých sta-

novišť se muselo delší dobu čekat. Je to ale 

dáno hlavně tím, že vyšetření trvá určitou 

dobu a nelze ho urychlit. I tak však lidé tuto 

akci vyhledávají a již v průběhu roku se na ter-

mín jejího konání ptají,“ uvedla Dana Aronová 

ze Střední zdravotnické školy. Podle ní měření 

připravili studenti třetího ročníku, druháci pro 

změnu prostřednictvím ankety zjišťovali mezi 

lidmi, jakými vlastnostmi by měla disponovat 

ideální zdravotní sestra. 

Letošní Mezinárodní den ošetřovatelství 

v Kroměříži byl jednou z akcí, kterými si 

Střední zdravotnická škola v Kroměříži letos 

připomíná 60. výročí svého založení.      -pz- 

Foto: -kam- 
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Mladí cyklisté soutěžili 

na dopravním hřišti 

Dvaatřicátý ročník dopravní soutěže mla-

dých cyklistů hostilo v úterý 12. května Dět-

ské dopravní hřiště v Kroměříži. Do tradič-

ního klání v cyklistických dovednostech se 

zapojilo 14 družstev ze základních škol ce-

lého kroměřížského regionu. Soutěžící měli 

za úkol absolvovat čtyři disciplíny zahrnující 

test pravidel silničního provozu, jízdu podle 

pravidel, jízdu zručnosti a poskytování první 

pomoci. „Mnohé děti mají velmi dobré zna-

losti o pravidlech silničního provozu, použí-

vají správné výrazy, správné názvy značek a 

dokáží i vysvětlil pojmy, z čehož je patrné, 

že problematice rozumí. Znalosti některých 

z nich jsou lepší než u mnohých řidičů,“ po-

znamenala Zdeňka Daňhelová z odboru 

dopravy kroměřížské radnice. Klání mladých 

cyklistů je postupovou soutěží, v níž mohou 

ti nejúspěšnější reprezentovat svou školu až 

v celorepublikovém kole. „Školy mezi sebou 

pořádají okrsková kola a z těch vítězové po-

stupují do okresního kola v Kroměříži. Zdejší 

vítězové poté postupují do kola krajského, 

které se letos bude konat Uherském Brodě,“ 

dodala Alice Juračková z kroměřížského 

Českého červeného kříže, který je společ-

ně se zdejší radnicí a Besipem pořadatelem 

soutěže.                            -pz- 

Foto: -kam- 

Dětské dopravní hřiště 

zahájilo jarní provoz 

Letošní sezónu zahájilo Dětské doprav-

ní hřiště v Kroměříži s důležitou provozní 

novinkou. Vedle výuky dopravní výchovy, 

kterou zajišťuje oblastní spolek Českého 

červeného kříže Kroměříž spolu s BESIP pro 

stovky dětí z celého kroměřížského regionu, 

slouží hřiště již třetím rokem také široké 

veřejnosti. „Letošní provoz jsme zahájili ve 

středu 22. dubna a potrvá až do podzimu,“ 

informovala ředitelka kroměřížské pobočky 

Českého červeného kříže Alice Juračková. 

Díky značnému zájmu dětí i rodičů v loň-

ském roce se provozovatelé rozhodli ná-

vštěvní dobu o hodinu rozšířit. „V tomto 

roce budeme mít otevřeno každou středu 

odpoledne vždy od 15 do 18 hodin,“ uvedla 

Juračková. Zváni jsou všichni, kteří si chtějí 

ověřit znalosti dopravních pravidel, naučit 

své děti, jak se chovat v silničním provozu, 

nebo si na hřišti jen zajezdit. Návštěvníci by 

si neměli zapomenout své vlastní jízdní kolo, 

koloběžku či kolečkové brusle, přilby a dva-

cetikorunu na vstupné. 

Jak Juračková dále sdělila, veřejnost je také 

srdečně zvána i na řadu dalších akcí, které 

se na hřišti budou konat. „Každý rok zde 

organizujeme několik soutěží pro děti, a to 

nejen s dopravní tematikou,“ dodala. Už pro-

běhl třicátý druhý ročník dopravní soutěže 
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Mladý cyklista, na kterém se 12. května sešli 

vítězové okrskových kol. Další akce byla pak 

naplánovaná na 14. květen, děti prokázaly 

své znalosti první pomoci v soutěži Hlídky 

mladých zdravotníků. 

Dětské dopravní hřiště, které má od roku 

2006 v nájmu kroměřížská radnice, prošlo v 

minulých letech několika podstatnými změ-

nami. Hřiště i učebna byly zmodernizovány, 

došlo k výměně dopravního značení a byla 

zakoupena modernější kola a koloběžky. Na 

letní měsíce je v plánu úprava povrchu vozov-

ky. „Dalšími pomocníky jsou i karoserie osob-

ního auta, která slouží jako nácvikový prostor 

pro správnou instalaci dětských autosedaček 

a bezpečnostních pásů, či trojkolo pro posti-

žené návštěvníky, které u nás využívají pře-

devším děti ze stacionáře Barborka,“ uvedla 

Juračková.                         
 -pz- 

Konference nabídla 

„Výchovu k bezpečí“

Město Kroměříž je už od roku 2000 aktiv-

ním účastníkem projektu Bezpečná komuni-

ta, který existuje v rámci mezinárodního pro-

jektu Zdravých měst. Za tu dobu soustředili 

v Kroměříži soubor praktických zkušeností, 

které mohou významně pomáhat zejména 

pedagogům a lidem pracujícím s mládeží 

v jejím volném čase. Důkazem úspěšnosti je, 

že už dvě kroměřížské školy získaly meziná-

rodní certifi kát Bezpečná škola.

Město proto nabídlo spolupráci Střední 

odborné škole Otrokovice, která ve Zlín-

ském kraji organizuje vzdělávání peda-

gogů, ke společnému projektu Zvyšování 

profesních kompetencí pedagogických pra-

covníků škol a školských zařízení. Jedním 

z modulů, ve kterém se budou pedagogičtí 

pracovníci vzdělávat, je Výchova k bezpečí. 

Projekt byl představen na konferenci, která 

se konala 7. května ve Střední zdravotnické 

škole v Kroměříži.

-kam- 

Foto: -kam- 

Poděkování občanům 

za humanitární sbírku

Ve dnech 15. - 17. dubna proběhla opět 

pravidelná humanitární sbírka CČSH pro 

Diakonii Broumov. Díky dárcům se nasbíraly 

dva plné vagony věcí a 1,5 kamionu. Celkem 

se na přepravu na peněžitých darech vybra-

lo 9020 Kč. 

Děkujeme všem, kdo se na této akci po-

díleli, i všem dobrovolníkům na vagonech a 

v Milíčově sboru, kteří to dělají bezplatně a 

účinně tak pomáhají trpícím a potřebným 

lidem u nás i v zahraničí.

Příští - podzimní sbírka - bude pravděpo-

dobně 29., 30. září a 1. října 2009.

Sbírat budeme opět ošacení všeho druhu, 

knihy - svázané, časopisy, noviny, toaletní 

potřeby, hračky, drobné funkční elektro-

spotřebiče, ložní prádlo, deky, spací pytle, 

peřiny atd. Kočárky ne, staré boty ne. Sbírka 

bude na podzim včas oznámena.Sledujte 

vývěsku na Milíčově sboru.

Za sběrné středisko Diakonie Broumov 

Mgr. Jana Chaloupková, 

farářka CČSH v Kroměříži
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O aktuálních otázkách 

celoživotního učení

Ve dnech 13. a 14. května se v Domě kul-

tury v Kroměříži konal 16. ročník celostát-

ního semináře, který se zabýval aktuálními 

otázkami rozvoje celoživotního učení. Po-

řadatelem semináře byly město Kroměříž a 

Hospodářská komora České republiky. Zášti-

tu nad seminářem převzal Výbor pro vědu, 

vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, hejtman Zlínského kraje Stanislav 

Mišák, starosta města Kroměříže Miloš Malý 

a rektor Univerzity T. Bati ve Zlíně Ignác 

Hoza. Semináře se zúčastnila řada odbor-

níků ze všech druhů odborných škol, úřadů 

práce, podniků a dalších organizací ze všech 

krajů České republiky.

Obsah referátů, jež zazněly během jed-

nání semináře, na jedné straně ukázal, že 

ve více resortech organizace usilují o rea-

lizaci strategie celoživotního učení, která 

ve výsledku přináší prospěch jednotlivcům, 

zaměstnavatelům i celým sektorům. Rozvoj 

celoživotního učení je však podle názoru 

většiny účastníků semináře pomalý. Stále 

například chybí účinné fi nanční i nefi nanč-

ní pobídky pro zvýšení účasti dospělých na 

vzdělávání, jakož i pobídky pro jednotlivce i 

zaměstnavatele. 

Dlouholetým organizátorům kroměříž-

ských konferencí se dostalo zasloužené oce-

nění za obětavou nezištnou práci. Za aktivi-

tu poděkoval Jaroslavě Novákové, Jaroslavu 

Mikšíkovi, Bohumilu Janyšovi a Františku 

Menšíkovi hejtman Zlínského kraje Stanislav 

Mišák. 

-kam- 

Foto: -kam- 

Žáci ZŠ Zachar: 

Vesmír a my

Rok 2009 byl vyhlášen Mezinárodní astro-

nomickou unií pod záštitou UNESCO a OSN 

Rokem astronomie.

Základní škola Zachar, která patří mezi Při-

družené školy UNESCO, připravila 7. května 

velký celoškolní projekt věnovaný astrono-

mii pod  názvem „Vesmír a my“.

Zahájen byl instalací výtvarných prací žáků 

8. a 9. tříd v malé školní galerii.

Jednotlivá témata byla zpracovávána po 

ročnících vzhledem k utváření kamarád-

ských vztahů mezi třídami. Celý projekt byl 

veden prožitkově, aby poznatky vydržely 

dětem co nejdéle a aby to byl pro ně zají-

mavě strávený den ve škole. Žáci 9. ročníků 

se věnovali úklidu okolí školy v rámci „Dne 

Země“ a navštíví Planetárium Brno. 

Ročníková témata se věnovala vesmíru, 

cestě na Měsíc, nejnovějším vynálezům a 
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objevům, mimozemským civilizacím, astro-

logii a hvězdné obloze, ale děti si zahrály i 

na kosmonauty z planety X. Pouštěly rakety, 

skládaly hlavolamy, tvořily z nových poznat-

ků knihy, vyráběly oděvy a malovaly rakety. 

O dané problematice získali žáci spoustu 

nových poznatků. 

Žáci a učitelé ZŠ Zachar

Klíč od bran Kroměříže 

a Za pověstmi 

Jindřicha Spáčila

(7. ročník vědomostní a výtvarné soutěže 

vyhlášené paměťovými institucemi v Kromě-

říži - Knihovnou Kroměřížska, Státním okres-

ním archivem v Kroměříži, Muzeem Kromě-

řížska a Arcidiecézním muzeem v Kroměříži 

pro žáky základních škol a gymnázií)

Výsledky výtvarné části soutěže

Ocenění

Veronika Lednová z 8. B ZŠ Komenské-

ho v Kroměříži; Silvie Pýchová ze 6. C ZŠ 

Oskol v Kroměříži; Pavel Šiška ze 7. B ZŠ 

Oskol v Kroměříži; Simona Ráblová ze 7. B 

Ocenění si žáci převzali v krásném prostře-

dí Podzámecké zahrady.

Foto: -kam- 

ZŠ Oskol v Kroměříži; Kateřina Šimčíková ze 

7. B ZŠ Oskol v Kroměříži; Veronika Kučová 

ze 6. třídy ZŠ U Sýpek v Kroměříži; Barbora 

Králíková z 5. třídy MŠ a ZŠ speciální na ulici 

Františka Vančury v Kroměříži.

DIPLOM – základní školy

1. místo Alena Foltýnová ze 7. B ZŠ Oskol 

v Kroměříži; 2. místo Hana Uherová ze 7. B 

ZŠ Oskol v Kroměříži; 3. místo Dorota Vašíč-

ková z 8. třídy  ZŠ U Sýpek v Kroměříži. 

DIPLOM – speciální školy

1. místo Martina Kubíčková ze ZŠ praktic-

ké a ZŠ speciální, 1. máje v Kroměříži; 2. mís-

to Jakub Slováček ze 6. třídy MŠ a ZŠ speciál-

ní na ulici Františka Vančury v Kroměříži; 3. 

místo Martina Liláková z 9. B ZŠ praktické a 

ZŠ speciální na ulici 1. máje v Kroměříži. 

Výsledky ve vědomostní části soutěže

1. místo

Monika Zuzaňáková ze ZŠ U Sýpek v Kro-

měříži.

-kam- 
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Aktivní život Centra 

seniorů Zachar v Kroměříži

Když před pěti lety v Kroměříži vzniklo 

Centrum pro seniory a zdravotně postiže-

nou mládež, možná si tehdy leckdo říkal: 

„Vždyť jeden klub důchodců tu už je, tak 

proč?“ Ale činnost a aktivity centra mnohé 

přesvědčily o tom, že senioři v Kroměříži se 

nejen scházejí , ale také se vzdělávají v cizích 

jazycích, poznávají nové skutečnosti nejen 

na společných zájezdech, cvičí i paměť, vy-

tvářejí drobná umělecká dílka pro potěšení, 

zvládají práci na PC, cvičí při hudbě a tak 

dále.

O tom všem hovořila předsedkyně centra 

Marie Foltýnová ve své zprávě na výroční 

členské schůzi, která se konala 25. března 

v prostorách školní restaurace ZŠ Zachar. 

Přítomné členy přišly pozdravit krásnou re-

citací děti zdejší školy, kde má centrum pro-

najatou klubovnu. V diskusi místostarostka 

města MUDr. Jarmila Číhalová poděkovala 

všem za aktivní přístup k práci centra a 

hovořila o spolupráci například na přípra-

vě koncertu pro seniory 11. září, na němž 

vystoupí PSMU. V diskusi dále vystoupili 

zástupci městské policie, kteří upozorňovali 

seniory na nebezpečí přílišné důvěřivosti a 

neopatrnosti. Doporučili možnost bezplat-

né instalace bezpečnostních řetízků a kuká-

tek. Předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž 

MUDr. Eva Nováková informovala přítom-

né o přípravě Konference o dobrovolnic-

tví a dárcovství v Kroměříži.VČS pozdravil 

Vladimír Koutský, předseda Klubu seniorů 

Kroměříž. Zajímavou zprávou přispěla Ing. 

Procházková, vedoucí Pečovatelské služby 

Kroměříž. Hovořila o úmyslu zřídit stacio-

nář – Domovinku.Tento záměr byl v diskusi 

podpořen. 

A co nás čeká v dalším období ? I o tom 

hovořila předsedkyně Marie Foltýnová. 

V červnu budou v centru přivítáni přátelé 

– senioři z rakouského Kremsu , v srpnu 

navštívíme květinovou výstavu v rakouském 

Thulnu a samozřejmě pokračujeme ve všech 

kursech , které pořádáme. Na závěr VČS po-

děkovala předsedkyně za podporu činnosti 

centra městu Kroměříži, ZŠ Zachar, Klubu 

UNESCO Kroměříž, Ministerstvu kultury 

ČR, Střední zdravotnické škole Kroměříž, 

Vyšší odborné škole pedagogické Kroměříž 

a všem přítomným členům popřála hodně 

optimismu a zdaru v další práci.

Mgr. Marie Šerá

Oblastní kolo soutěže 

v recitaci - Svátek poezie 

Oblastní kolo Svátku poezie, které pro-

běhlo v Domě kultury v Kroměříži dne 7. 

dubna, pořádal Dům kultury v Kroměříži 

společně s Radou amatérské umělecké čin-

nosti a Službou školám.

Soutěže se zúčastnilo 90 žáků ze základ-

ních 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 přihláše-

ných dětí, ale přesto je třeba ocenit vítěze 

- Viktorii Maděrovou, Marka Žáka a Emu Jo-

achimczykovou – všichni jsou žáky ZŠ Zachar 

v Kroměříži. 

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

kategorii, byla rozdílná. Mnohé děti měly 

vhodně zvolené texty, výbornou výslovnost 

a recitovaly s porozuměním a nadšením. O 

1. místo se podělili Matyáš Sedláček ze ZŠ 

Zachar v Kroměříži a Hana Kordíková ze Cír-

kevní ZŠ, 2. místo získal Vilém Mucha ze ZŠ 

Komenského. 

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

a jejich úroveň odpovídala věku a výbě-

ru textu. Všechna 3 místa získali žáci ze 

ZŠ Zachar v Kroměříži, a to 1. Markéta 
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Ovečková, 2.Matyáš Třasoň a o 3.místo se 

podělila Anna Němečková s Miluší Skopa-

lovou. 

Ve 3. kategorii soutěžili žáci 6. a 7. tříd, 

kteří si vybírali texty zejména mezi součas-

nými autory, a to i prozaiky. Soutěžící texty 

interpretovali osobitě, se zaujetím. Porota 

udělila 1. místo Alžbětě Adámkové z Gym-

názia v Holešově , 2. místo Anně Svačinové 

ze ZŠ Bratrství v Bystřici p. H a 3.místo Haně 

Formánkové z Gymnázia v KM. 

Ve 4. kategorii se soutěže zúčastnili žáci 

8. a 9. tříd. Převažovala próza nad poezií 

a úroveň byla vyšší než v minulém roce. 

Zejména potěšující bylo, že v této katego-

rii soutěžilo hodně chlapců. Porota měla 

nelehký úkol, což je patrné i z výsledků. 

O první místo se podělili Tomáš Palíšek 

ze ZŠ Slovan v Kroměříži a Radim Šimík ze 

ZŠ Hulín, o 2. místo Lucie Vajdová ze ZŠ 

v Hulíně a Miloslav Macůrek z Gymnázia 

Holešov, 3. místo získala Veronika Řeháko-

vá ze ZŠ Bratrství v Bystřici pod Hostýnem. 

Porota udělila ještě diplomy, a to Michaele 

Cupákové ze ZŠ Slovan v Kroměříži, Lence 

Pumprlové z 1.ZŠ v Holešově a Dominiku 

Němcovi ze 3. ZŠ rovněž z Holešova. Vítě-

zové 1., 2., 3. a 4. kategorie reprezentovali 

náš region v krajském kole v Uherském 

Hradišti dne 22. dubna. 

Kromě soutěže jednotlivců se Svátku po-

ezie zúčastnil recitační soubor z Gymnázia 

v Kroměříži s pásmem z veršů Jiřího Wein-

bergera - Plesky, třesky. 

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 po-

řadatelům soutěže patří velký dík za to, 

že každoročně příchod jara vítáme verši 

v citlivém provedení dětí. Blahopřání pa-

tří nejen vítězům soutěže, ale všem sou-

těžícím, kteří se letošního Svátku poezie 

zúčastnili. 

Mgr. Marie Šerá, vedoucí soutěže

 

Vlastimil Ježek bojuje 

za Oko nad Prahou

Někdejší ředitel Národní knihovny v Pra-

ze Vlastimil Ježek přijal pozvání ředitelky 

Knihovny Kroměřížska Šárky Kašpárkové a 

29. dubna vpodvečer přijel besedovat s ob-

čany Kroměříže o situaci kolem projektu 

budovy Národní knihovny - Oko nad Prahou 

architekta Jana Kaplického

Vlastimil Ježek je nadšený a neúnavný 

propagátor myšlenky jedinečného projek-

tu a své přesvědčení i pádné argumenty 

soustředil v knize Střepiny chobotnice aneb 

Národ sobě, kterou během besedy předsta-

vil. Zmínil také možnosti současné Národní 

knihovny v historických budovách pražské-

ho Klementina, kde jsou podmínky pro půj-

čování i pro obslužný personál zcela nevyho-

vující a z hlediska kapacity fondu dávno za 

hranicemi možností. 

Stále věří ve zdravý rozum, který umožní 

stavbu nadčasového a dokonalého řešení 

Národní knihovny v Praze. „Může se ale 

stát, že projekt koupí bohaté arabské státy 

a Oko nad Prahou bude zdobit třeba Dubaj. 

Bude to pro nás zasloužená ostuda,“ uza-

vřel Vlastimil Ježek.

M. Karásek

Foto: -kam-
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Přečetli jsme na 

www.mesto-kromeriz.cz

Z diskuzního fóra webových stránek 

města Kroměříže 

„Líbí se mi, jak se v poslední době za-

čalo koncepčněji přistupovat k podpoře 

cestovního ruchu a turismu. Za doslova 

revoluční musím označit podporu pod-

nikatelských projektů na rozšíření ubyto-

vacích kapacit. Tento krok, ačkoliv nebyl 

nějak extra inzerován a avizován ze strany 

města, řeší největší problém, který v této 

oblasti v Kroměříži přetrvává, a je pozitiv-

ní, že se k němu město postavilo čelem. 

Doufám, že aktivita města tím nekončí a 

projekty bude nadále sledovat a podpo-

rovat, resp. aktivně se účastnit na dalších. 

Další pozitivní věci vidím např. v otevření 

Orlovny, na čemž má město také svůj podíl, 

přípravě nového informačního centra na ná-

městí (doufám, že bude o dost větší - už aby 

to bylo...), úspěšném čerpání evropských 

peněz na různé projekty, jako cyklostezky 

a úpravy ploch (Hanácké náměstí), rozšíření 

a sjednocení informačního systému, nepo-

chybně v rekonstrukci Podzámecké a Květné 

zahrady, v nových expozičních prostorách ve 

Z linky 156

Dne 24. 4. krátce po půlnoci zjistila ope-

rátorka městského kamerového monito-

rovacího systému, že v ulici Dobrovského 

v Kroměříži se nachází skupinka mladíků, 

kteří se bavili tím, že pobíhali po vozovce, 

navzájem se postrkovali apod. Z důvodu 

jejich podezřelého chování je operátorka 

nadále sledovala. Šli dále po Riegrově ná-

městí, ulicí Šafaříkova až na ulici 1.máje. 

Zde se jeden z mladíků rozběhl, vyskočil na 

mladý stromek a při tom z něj ulomil větev. 

Na místo byla ihned vyslána hlídka, která 

mladíky zastavila na ulici Vrchlického. Zde 

po seznámení s danou situací byli požádáni 

o podání vysvětlení. Napřed zapírali, že se 

ničeho nedopustili, ale posléze se  mladík, 

který větev ulomil, k tomuto činu přiznal. 

Celá věc byla z důvodu způsobené škody 

předána příslušnému správnímu orgánu 

k dořešení.

Dne 1. 5. ve večerních hodinách přijal ope-

rační městské policie telefonické oznámení, 

že na ulici Bílanská v Kroměříži na parko-

višti před ČSAO vidí skupinku mladíků, jak 

kradou benzín ze zaparkovaného vozidla. 

Dále uvedl i popis vozidla a jeho registrační 

značku. Na základě tohoto oznámení byly 

na místo ihned vyslány dvě hlídky městské 

policie. Protože se pachatelé na místě již ne-

nacházeli, bylo provedeno pátrání po výše 

uvedeném vozidle. Toto vozidlo bylo spatře-

no na ulici Braunerova. Řidič vozidla se sna-

žil před hlídkou ujet, ale byl zastaven na ulici 

Axmanova. Ve vozidle se nacházeli dva mla-

díci. Hned po prvním kontaktu bylo patrno, 

že se jedná o mladíky podezřelé z krádeže 

(špinavé ruce od oleje, značný zápach ben-

zínu z jejich oblečení). Na místo bylo proto 

přivolána hlídka PČR, která si celou záleži-

tost převzala k dořešení pro podezření ze 

spáchání trestného činu.

Dne 16. 5. odpoledne bylo přijato tele-

fonické oznámení, že na ulici Velehradská 

v Kroměříži leží vedle jízdního kola na vo-

zovce neznámý muž. Na místo vyslaná hlídka 

zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě. 

Muž byl v silně podnapilém stavu a byl pora-

něn na hlavě . K jeho ošetření byla přivolána 

Rychlá záchranná služba, která si muže pře-

vzala k ošetření. Hlídka městské policie osád-

ce asistovala. V kroměřížské nemocnici bylo 

po jeho ošetření rozhodnuto o umístění na 

záchytnou stanici. Jízdní kolo bylo uschováno 

na služebně městské policie, kde si ho druhý 

den po vystřízlivění muž vyzvedl.
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sklepě muzea, rekonstrukci Domu kultury a 

kina, také nový marketingový prostředek 

- logo, otevírání nových restauračních zaří-

zení (U Kalicha, U Zeleného stromu, snad i 

nová kavárna na Milíčově náměstí) ...atd. 

Přestože nastal pozitivní vývoj, rozhodně 

se nesmí usnout na vavřínech a dále po-

kračovat v činnosti. Další možnosti a příle-

žitosti vidím především: v celkové změně 

architektury využití povrchu Velkého ná-

městí (např. rozšíření chodníků na delších 

stranách náměstí pro větší bezpečnost a 

více prostoru pro zahrádky, více zeleně v 

centrální části, omezení parkovacích ploch 

přímo na náměstí - náměstí není primár-

ně parkovištěm, ale místem pro setkávání 

lidí!), propojení Kroměříže s Baťovým ka-

nálem, dále v rekonstrukci areálu Haná a 

ve vzniku záchytného turistického bodu, 

ideálně i druhého přístavu, cyklostezce na 

Kojetín, rekonstrukci bývalé sýpky na Vele-

hradské ulici a jejím využití k novým účelům. 

Celkově jsem spokojený s tím, jaký vývoj na-

stal v poslední době, ale je potřeba pokračo-

vat.“            Podpis autora: johny

Město ocenilo básnířku

Pamětní medailí města Kroměříže byla 26. 

května oceněna Svatava Mášová. Od roku 

1961 žije a pracuje v Kroměříži jako kulturní 

pracovnice a knihovnice. V letech 1970 až 

1990, kdy z politických důvodů nesměla pra-

covat v oblasti kultury, byla zaměstnána jako 

aranžérka OD PRIOR. Ke knihovnické práci se 

vrátila až v květnu 1991 a v Knihovně Kromě-

řížska pracovala do konce června 2007. 

Aktivně pracuje v neziskových organiza-

cích, které se podílejí na obohacení kulturní-

ho života ve městě. Je dlouholetou členkou 

Rady amatérské umělecké činnosti, výboru 

Švabinského kruhu přátel výtvarného umě-

ní, Klubu přátel poezie v Kroměříži a od 

roku 2001 také členkou Klubu přátel hudby 

a poezie ve Zlíně. Poezii se věnuje od mládí. 

Do literárních soutěží začala přispívat až ve 

zralém věku. V letech 1986 - 1990 získala čty-

řikrát ocenění v soutěži vyhlášené Obvodním 

kulturním domem v Praze 8. Od roku 1996 

do roku 2004 jí bylo uděleno sedm ocenění 

v soutěžích básnířek O Tachovskou renetu 

(vyhlásila Okresní knihovna v Tachově, a v le-

tech 2000 - 2007 čtyři ocenění za poezii na 

festivalu Seifertovy Kralupy. 

Sama se podílela na organizování soutěží 

mladých literátů v Knihovně Kroměřížska a 

mladé čtenáře vedla na četných besedách k ak-

tivnímu vztahu k literatuře, zejména k poezii. 

Vydala sbírky Píseň ženy (1991), Čas oče-

kávání (2004 a 2008), Sonety do dlaní a pod 

polštář (2008). Také obdarovávala přátele 

drobnými tisky básnických souborů. Své ver-

še publikovala v celostátních časopisech, pra-

videlně přispívá do kalendáře Církve česko-

slovenské husitské Blahoslav i jinam. Její práci 

dobře znají i čtenáři regionálního tisku. 

V roce 2008 byla poezie Svatavy Mášové 

zařazena do antologie Haná v poezii, vydané 

Literárním klubem v Olomouci. Je zastou-

pena rovněž v Almanachu kavárny Poetika 

(Praha 2009). Některé její verše inspirovaly 

profesora Konzervatoře P. J. Vejvanovského 

v Kroměříži Miloslava Gajdoše, který je zhu-

debnil a interpretuje je na domácích i zahra-

ničních pódiích.               Josef Olišar

Foto: -kam- 
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KROMĚŘÍŽ, SÍDLO PAMÁTKY UNESCO, 

OSLAVUJE

 Pátek 5. června ve 20 h - Cikáni jdou do 

nebe - muzikálová balada o zloději koní. 

Uvádí Městské divadlo Brno. Režie P. Kracík. 

Velké náměstí v Kroměříži.

 Sobota 6. června od 8 h - Jarmark lido-

vých řemesel - řemeslné výrobky z kerami-

ky, proutí, skla, dřeva, textilu, hračky, šper-

ky, krajové cukrářské výrobky, uzenářské 

výrobky, ukázka tradičních řemesel. Velké 

náměstí v Kroměříži. 

 Sobota 6. června v 9 h - Den tance - pře-

hlídka tanečních klubů, kroužků a souborů 

města Kroměříže v kolektivním předtan-

čení, párová vystoupení ve standardních a 

latinskoamerických tancích. Velké náměstí 

v Kroměříži. 

DESÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU

HUDBA V ZAHRADÁCH A ZÁMKU

Pořadatel: Klub UNESCO Kroměříž

Více informací na www.unesco-kromeriz.cz

 Úterý 9. června v 19.30 h - Kroměřížský 

komorní orchestr pod vedením A. Nováka 

a J. Kovalovského. Sněmovní sál Arcibiskup-

ského zámku v Kroměříži.

 Sobota 13. června v 19.30 h - Pražský 

smíšený sbor diriguje M. Košler. Chrám sv. 

Mořice v Kroměříži.

 Čtvrtek 18. června v 19.30 h - Pocta Bo-

huslavu Martinů. Dívčí pěvecký sbor SPgŠ 

Kroměříž se sbormistrem J. Štěpánkem 

doprovázejí profesoři Konzervatoře P. J. 

Vejvanovského v Kroměříži. Skleník Květné 

zahrady v Kroměříži.

 Úterý 30. června v 19.30 h - Chvění. Hra-

dišťan a Jiří Pavlica s Filharmonií B. Martinů 

Zlín. Skleník Květné zahrady v Kroměříži.

 Čtvrtek 9. července v 19.30 h - Čeští ko-

morní sólisté, umělecký vedoucí I. Matyáš. 

Chrám sv. Mořice v Kroměříži. 

 Úterý 14. července v 19.30 h - Triumf klarine-

tu. Christian Leitherer - chalumeau, historický 

klarinet, Barbara Maria Willi - kladívkový klavír, 

cembalo, Barbara Leitherer - viola da gamba.  

Rotunda v Květné zharadě.

 Středa 22. července v 19.30 h - Gabriela 

Demeterová a Collegium Gabriely Demete-

rové - Klenoty barokní hudby. Sněmovní sál 

Arcibiskupského zámku v Kroměříži. 

 Úterý 4. srpna v 19.30 h - Moravská fi l-

harmonie Olomouc s dirigentem P. Šumní-

kem. Slavné árie z italských oper. Sněmovní 

sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži. 

Dvacátý ročník festivalu FORFEST CZECH 

REPUBLIC 2009 

Mezinárodní festival současného umění 

s duchovním zaměřením

Více na: 

http://www.forfest.cz/forfest/prog/XX-FF.pdf 

 Neděle 21. června - zahajovací den - pro-

gramy v Kroměříži.

 Vladimíra Sidorová - fotografi cká výsta-

va. Zahájení v 15 h v Galerii Artuš, Resslova 

ul., Kroměříž.

 Milan Paľa - koncert pro klavír. Zahájení 

v 17 h ve Sněmovním sále Arcibiskupského 

zámku v Kroměříži. 

 Amael Piano trio - Zahájení ve 20 h ve 

Sněmovním sále Arcibiskupského zámku 

v Kroměříži. 

 Pondělí 22. června v 17 h - Andrea Cecco-

mori - koncert pro fl étnu. Muzeum Kromě-

řížska.

 Pondělí 22. června ve 20 h - F. Emmert 

(CZ), R. Toensing (USA), E. Letňanová (SK) 

- koncert ve Sněmovním sále Arcibiskupské-

ho zámku v Kroměříži. 

 Úterý 23. června v 17 h - Duo Messieri-

-Selva. Sněmovní sál Arcibiskupského zám-

ku v Kroměříži. 

 Úterý 23. června ve 20 h - P. Matuszek - 

bariton, M. Dvořáková - mezzosoprán, R. 

Pallas - klavír. Sněmovní sál Arcibiskupské-

ho zámku v Kroměříži. 

 Středa 24. června v 17 h - Violeta Dinescu. 

Muzeum Kroměřížska.

 Středa 24. června ve 20 h - Ivan Buffa - kla-
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HUDEBNÍ AKADEMIE

vírní recitál. Sněmovní sál Arcibiskupského 

zámku v Kroměříži. 

 Čtvrtek 25. června v 10 h - Lewis Gesner 

(USA) - performance. Pompejská kolonáda 

v Podzámecké zahradě. 

 Čtvrtek 25. června v 17 h - Arvo Pärt - 

PASSIO - poslechový pořad. Chrám sv. Jana 

Křtitele v Kroměříži.

 Čtvrtek 25. června ve 20 h - J. Tůma - var-

hanní recitál. Chrám sv. Mořice v Kroměříži.

 Pátek 26. června v 17 h - Krzysztof Pen-

derecki - Lukas PASSIO - poslechový pořad. 

Chrám sv. Jana Křtitele. 

 Pátek 26. června ve 20 h - Štěpán Filípek 

- violoncellový recitál. Chrám sv. Mořice 

v Kroměříži. 

 Sobota 27. června v 15 h - Vít Zouhar - au-

torský koncert. Rotunda Květné zahrady 

v Kroměříži.

 Sobota 27. června ve 20 h - Anna Zielinska 

- recitál pro violu. Chrám sv. Mořice v Kro-

měříži.

 Neděle 28. června ve 20 h - Vincent Rigot - 

varhanní recitál. Chrám sv. Mořice v Kroměříži.

 Úterý 2. června v 18 h - Koncert Společná 

věc 2009 je zajímavým hudebním i vizuálním 

projektem. Bude zde představen nástroj 

Vodnářský zvon, na který hraje Tomáš 

Pfeiffer, a podle lámaistické tradice tóny 

tohoto nástroje působí pozitivně na naše 

tělo i ducha. Více na www.dub.cz  Justiční 

akademie, Masarykovo náměstí. 

 Středa 3. června v 18 h - XV. PERCUSSION 

SHOW - promenádní koncert třídy bicích 

nástrojů žáků ZUŠ Kroměříž pod vedením P. 

Žůrka. JUMPING DRUMS - bubenický soubor 

s koncertním programem Five Elements. 

Velké náměstí v Kroměříži. 

 Čtvrtek 4. června v 19 h - Kalandra 

Memory Band. Už potřetí vystoupí v Klubu 

Starý pivovar charismatická kapela „Ze 

z Plzně“. Zahrádka Klubu Starý pivovar 

Kroměříž. 

 Středa 3. června v 16.30 h - Gioacchino 

Rossini: Tancred (Marilyn Horne). Posle-

chový pořad. Konferenční sál Knihovny Kro-

měřížska. 

KONCERT Y

 Úterý 9. června v 18 h - Promenádní 

koncert v podání žáků ZUŠ Kroměříž. 

Dechový orchestr pod vedením M. Šóna, 

mažoretky pod vedením K. Koutné, 

taneční orchestr SAXIBAND pod vedením P. 

Gregora. Velké náměstí v Kroměříži. 

 Čtvrtek 11. června v 19 h - TELEGRAF. 

Kapela z Uherského Hradiště pod vedením 

Kroměřížana Zdeňka Hasaly hraje country a 

bluegrass. Za nepříznivého počasí je koncert 

zrušen. Zahrádka Klubu Starý pivovar Kroměříž. 

 Čtvrtek 18. června v 18 h - Promenádní 

koncert soukromé ZUŠ D-MUSIC Kroměříž. 

Velké náměstí v Kroměříži. 

 Čtvrtek 18. června v 19 h - Mothers Follow 

Chairs. Blues-soulová kapela z Přerova. 

Za nepříznivého počasí je koncert zrušen. 

Zahrádka Klubu Starý pivovar Kroměříž. 

 Čtvrtek 25. června v 18 h - Rozloučení se 

školou - promenádní koncert AD LIBITUM 

- MelodyRockMetal band. Velké náměstí 

v Kroměříži. 

 Čtvrtek 25. června v 19 h - TIP TOP Q. 

Kroměřížská rocková kapela pod vedením 

Milana Vaculíka vystoupí v KSP poprvé. 

Za nepříznivého počasí je koncert zrušen. 

Zahrádka Klubu Starý pivovar Kroměříž. 

 Čtvrtek 25. června v 19.30 h - TURNÉ 

2009 - Marie Rottrová & Flamingo. Hosté: 

Petr Němec a Jaroslav Wykrent. Divadelní 

sál Domu kultury v Kroměříži. 

 Čtvrtek 25. června v 19.30 h - Koncert 

duchovní hudby, který se koná při příleži-

tosti 100. výročí vysvěcení kostela. Pořádá 

Psychiatrická léčebna v Kroměříži ve spolu-

práci s Moravskými madrigalisty. Účinkují 

Moravští madrigalisté, diriguje Radek Do-

čekal. Kostel sv. Cyrila a Metoděje v areálu 

Psychiatrické léčebny v Kroměříži. 
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ZÁBAVA

 Sobota 20. června v 9 h - Duchovní uni-

verzita BYTÍ vás zve na fi lozofi cké zamyšle-

ní Tomáše Pfeiffera nad dotazy posluchačů 

v rámci cyklu „Tvore lidského stupně, staň 

se člověkem“. Jde o biotroniku, což je ved-

le léčby i lidským hledáním nejen životní 

fi lozofi e, ale i zcela prozaických otázek 

běžného života. Přednáškový sál Muzea 

Kroměřížska.

 Středa 3. června v 16 h - Se Zoe Klusá-

kovou - Svobodovou nad knihou Ludvíka 

Svobody Deník z doby válečné: červen 

1939 - leden 1943. Konferenční sál Knihov-

ny Kroměřížska. 

 Památník Maxe Švabinského - přehlídka 

všech období a technik tvorby kroměříž-

ského rodáka. Muzeum Kroměřížska.

 Příroda a člověk - Fauna, fl óra a archeo-

logické nálezy z regionu - například keltské 

osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum 

Kroměřížska.

 Od doby kamenné do doby slovanských 

hradišť - výstava, na které nezůstanete pa-

sivní, nejen se poučíte, ale můžete všemi 

smysly poznat život našich dávných pra-

předků. Výstava potrvá do 14. června. Mu-

zeum Kroměřížska. 

 Andy Warhol - unikátní expozice obra-

zů všestranné osobnosti a zakladatele pop 

artu. Výstava představí 34 originálů limito-

vané série novotisků. Potrvá od 6. června do 

30. srpna. Galerie Muzea Kroměřížska. 

 Architekt Otakar Kuča: Krajina a měs-

to. Doc. dr. ing. arch. O. Kuča, CSc., patří 

k nejvýznamnějším českým krajinným ar-

chitektům. Významně se zasloužil o zapsá-

ní Zahrad a zámku v Kroměříži na Listinu 

světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. V současné době je autorem ar-

chitektonického návrhu na revitalizaci Ha-

náckého náměstí. Výstav je pořádána jako 

ocenění jeho zásluh o město Kroměříž. Vý-

stava potrvá do 12. června. Galerie Muzea 

Kroměřížska.

 Architektura očima studentů Gymnázia 

Kroměříž. Doprovodná výstava fotografi í 

studentů Gymnázia Kroměříž přináší zajíma-

vá témata i neotřelé pohledy na město a jeho 

okolí. Výstava potrvá do 12. června. Galerie 

Orlovna, ul. Na Sladovnách, Kroměříž.

 František Thomayer - zahradní architekt. 

Nově zpracované a zpřístupněné zahradní 

plány a studie F. Thomayera, které jsou sou-

částí Sbírky map a plánů archivu Národního 

zemědělského muzea. Výstava potrvá do 

14. září. Obrazárna Arcibiskupského zámku 

v Kroměříži. 

 Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579 - 

1598) - Biskup a mecenáš umírajícího věku. 

Výstava, kterou pořádá Muzeum umění Olo-

mouc, Arcidiecézní muzeum Kroměříž pod 

patronací olomouckého arcibiskupa Jana 

Graubnera, představí prostřednictvím malíř-

ských a sochařských děl, knih, archiválií, peče-

tí, medailí a archeologických exponátů Pav-

lovského aktivity. Výstava potrvá do 27. září. 

Galerie Arcibiskupského zámku v Kroměříži. 

 Ladislav Pálka: Kresby a ilustrace. Výsta-

va potrvá do 19. června. Galerie Scéna v Do-

mě kultury v Kroměříži. 

 Dětská galerie - výstava dětských výtvar-

ných prací. Zahájení 9. června. Výstava potr-

vá do 24. června. Dům kultury v Kroměříži.

 Vítězslav Bumba: Fotografi e. Výstava 

potrvá do 1. srpna. Galerie Scéna v Domě 

kultury v Kroměříži.

  

 Sobota 6. června od 13 h - Porsche Club 

CZ - přehlídka širokého spektra sportov-

ních vozů.  Doprovodný program pro celou 

rodinu + dechová hudba. Zámecký park 

Uhřice.

 Středa 17. června v 17 h - Vystoupení 

tanečního oboru ZUŠ Kroměříž. Sál Domu 

kultury v Kroměříži.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY

VÝSTAVY
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 13. června - Královna Koloběžka - české pás-

mo animovaných pohádek pro nejmenší diváky. 

Představení začínají vždy v 15.15 h.

 8. června - Vévodkyně - historické drama 

z produkce Velké Británie, Itálie a Francie. 

 22. června - Karamazovi - Ivan Trojan 

v hlavní roli vynikajícího českého dramatu. 

Představení začínají vždy v 19.30 h.

Pravidelná setkávání každou středu v 17 h 

v 2. poschodí budovy bývalé Palackého ško-

ly, Tovačovského ul.

 3. června - Zájezd Jeseníky

 10. června - Hlavní města EU - 1. část. Fo-

toprojekce Mgr. Krčál.

 17. června - Hlavní města EU - 2. část. Fo-

toprojekce Mgr. Krčál.

 24. června - Jarní výlety - fotoprojekce 

V červenci a srpnu má Klub českých turistů 

Kroměříž prázdniny. 

Moravcova 430/16, tel. 775 946 677.  

www.jaspis.info  Otevřeno od pondělí do 

čtvrtka vždy od 13 do 17 h. Program každé 

úterý vždy od 15 do 17 h.  

JASPIS -  KLUB MLADÝCH

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

KINO MLADÝCH

KINO NADSKLEPÍ

SVČ ŠIPKA

 Čtvrtek 18. června v 17 h - Vystoupení 

tanečního oboru ZUŠ Kroměříž. Sál Domu 

kultury v Kroměříži. 

 Sobota 20. června od 6 do 12 h - Tradiční 

rybářské závody na Šlajze. Prodej místenek 

na Morávce v pátek od 16 do 20 h, v sobotu 

od 5 h. Rybí hody na Morávce od 11 h. 

 Neděle 21. června od 7 do 12 h - Rybářské 

závody mládeže na Šlajze. Všechny přízniv-

ce rybaření zve Výbor MRS MO Kroměříž. 

 

SVČ ŠIPKA, Úprkova 3268, Kroměříž, tel. 

573 339 054, www.svcsipka.cz  

Milíčovo náměstí 488, tel.: 573 339 280. 

Agentura Kinoathény http://www.kino-

nadsklepi.cz/

 1. - 3. června - X-Men Origins: Wolverine 

- čtvrté pokračování americké akční ságy o 

mutantech. V 17 a 19.30 h.

  4. - 7. června - Star Trek - americká kultov-

ní sci-fi . Jen v 17 h.

 4. - 7. června - Líbáš jako Bůh - nová čes-

ká komedie s hvězdným obsazením. Jen 

v 19.30 h.

 8. - 10. června - Odpor - americké válečné 

drama. Po jen v 17 h, ostatní v 17 a 19.30 h.

 11. - 14. června - Andělé a démoni - ame-

rické kriminální drama. V 17 a 19.45 h.

 15. - 17. června - Pátek třináctého - americ-

ký horor. V 17 a 19.30 h.

 18. - 21. června - Terminátor Salvati-

on - akční sci-fi  drama z produkce USA/

Německo/Velká Británie. V 17 a 19.30 h.

 22. - 24. června - Báječný svět shopaho-

liků - americká romantická komedie. Po jen 

v 17 h, ostatní v 17 a 19.30 h.

 25. - 28. června - Jménem krále - nový čes-

ký historický fi lm s hvězdným obsazením. 

V 17 a 19.30 h.

 29. června - 1. července - Milionář z chatr-

če - romantické drama z produkce VB a 

USA. V 17 a 19.30 h. 

Týdenní pobyt s lektory 

z USA

Osmý ročník týdenního pobytu s lektory 

z USA určený pro každého, kdo má chuť se 

učit anglicky a je starší 15 let (mladší musí 

být v doprovodu dospělé osoby), pořádá na 

chatě Koksař – Trojanovice klub Jaspis a BJB 

Kroměříž. Dospělí zaplatí 2 480 Kč. 

Bližší informace o možnosti přihlášení 

získáte na č. tel. 775 982 639, 605 124 792, 

nebo jezerskyo@seznam.cz 
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Podzimní divadelní 

předplatné září - prosinec 

 Úterý 8. září v 18 h - L. Stroupežnický: 

Naši furianti. Uvádí Slovácké divadlo Uher-

ské Hradiště. Divadelní sál Domu kultury 

v Kroměříži.

 Pondělí 26. října v 18 h - R. Geri, C. Kubiš, 

M. & S. Kohútek: Don Quijote podľa Sancha. 

Flamenco muzikál uvádí Bratislavské hudob-

né divadlo. Španělské rytmy, historický světo-

známý námět o muži, který bojoval s větrný-

mi mlýny, miloval život, lidi a spravedlnost. 

Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Čtvrtek 12. listopadu v 18 h - Z. Pantů-

ček: To byl teda Silvestr! Uvádí Divadelní 

společnost HÁTA Praha. Očekávání přícho-

du nového roku obrátí všem zúčastněným 

život naruby. Divadelní sál Domu kultury v 

Kroměříži.

 Prosinec - M. Kundera: Jakub a jeho pán. 

Uvádí Divadlo Bez zábradlí Praha. Vtipná, 

moudrá i jízlivá variace na Diderotův román 

Jakub Fatalista. Hrají: J. Bartoška, K. Heř-

mánek, V. Freimanová, Z. Žák, J. Carda, D. 

Morávková. Divadelní sál Domu kultury v 

Kroměříži.

Předprodej vstupenek v pokladně Domu 

kultury. 

Koncert z Pražského jara 

2009 zazní i v Kroměříži

Dne 4. června v 19.30 h se ve Sněmovním 

sále Arcibiskupského zámku uskuteční kon-

cert, který s velkým úspěchem provedla 15. 

května na Mezinárodním hudebním festiva-

lu Pražské jaro 2009 Filharmonie Bohuslava 

Martinů. Bylo to v její historii první vystou-

pení na tomto českém nejprestižnějším 

festivalu. Koncert stejně jako v Praze zahájí 

Variace současného skladatele Zdeněka 

Zápis do ZUŠ Kroměříž

Základní umělecká škola Kroměříž, Jánská 

ul. pořádá v pondělí 22. června od 13 do 17 h 

zápis do ZUŠ Kroměříž na školní rok 2009/

2010 v těchto oborech: hudební, výtvarný, 

taneční a literárně-dramatický.

Pocta Jindřichu Spáčilovi 

V neděli 24. května jsme si připomněli 110. 

výročí narození spisovatele, pedagoga, kul-

turního a vlastivědného pracovníka, čestného 

občana města Kroměříže, jehož osobnost je 

pevně spjata s Kroměříží a blízkým okolím. 

Tyto dva fenomény, Spáčil a Kroměříž, prostě 

patří k sobě a dají se vyslovit jedním dechem. 

Václav Kaplický v roce 1956 napsal: „V Kro-

měříži je jeden Spáčil, ale kvůli němu stojí za 

to navštívit toto město, jemuž se málokteré 

podobá“.

Jindřich Spáčil se narodil 24. května 1899 

v Kvasicích. Jeho záliba v historii, archeologii 

a literatuře jej dovedla až ke studiu učitelství, 

o kterém vždy tvrdil, že stálo na prvním místě 

jeho zájmů. Poté, co se v roce 1928 natrvalo 

usadil v Kroměříži, získal zde místo odborné-

Zouhara na téma Bohuslava Martinů, jehož 

50. výročí úmrtí si letos připomínáme. V dru-

hé půli koncertu bude provedena oblíbená 

V. symfonie e moll Petra Iljiče Čajkovského a 

koncert pro housle a orchestr a moll Antoní-

na Dvořáka, sólo na housle přednese Jakub 

Patočka, vynikající houslista, který přes své 

mládí slaví úspěchy doma i v zahraničí. Kon-

cert bude dirigovat Jakub Hrůša, který si zís-

kal obdiv i v Kroměříži zejména pro strhující 

provedení CARMINY BURANY Carla Orffa. 

Koncert tradičně pořádá Klub UNESCO jako 

připomenutí  výročí zápisu zahrad a zámku 

na Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. 
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ristů a tak by se dalo pokračovat ještě dlouho. 

Samozřejmě musíme zmínit rok 1948 a podíl 

Jindřicha Spáčila na obrovském úspěchu celo-

státní výstavy 100 let českého národního živo-

ta v Kroměříži. Jako ředitel výstavy se podílel 

na dílčích libretech, nesl hlavní zodpovědnost 

za hladký průběh oslav, jejich propagaci i cel-

kové vyznění. Každý, kdo se někdy podílel na 

přípravě nějakého projektu, i nesrovnatelně 

menšího, si jistě dovede představit to množ-

ství vynaloženého času, energie, to vypětí a 

zodpovědnost za dobrý výsledek. Jen člověk 

s mimořádně silným vztahem k městu a jeho 

tradicím, samozřejmě se sehraným týmem 

spolupracovníků, na které se mohl spoleh-

nout, mohl takový projekt uskutečnit.

Co říct o jeho práci literární? Určitě by se v 

řadě kroměřížských domácích knihoven našel 

alespoň jeden Spáčilův román nebo knížka pro 

mládež. V muzeu je uložena jeho pozůstalost, 

mj. rukopisy a strojopisy jeho knih. A ke kaž-

dému rukopisu je přidána ještě krabice plná 

materiálů, které autor shromáždil k danému 

tématu – fotografi í, korespondence, výpisků 

z archivů apod. Teprve nahlédnutí do těchto 

krabic ukazuje, jak pečlivě a do hloubky se 

studiem připravoval na každý svůj román, 

aby vše v ději bylo historicky věrné a opřeno 

o faktografi cké údaje. Své přátele a milovníky 

krásné knihy těšil řadou půvabných bibliofi l-

ských tisků, připravil i množství drobnějších 

prací – článků, přednášek, proslovů. „Dovolte 

mi, abych svůj jen velmi stručný nástin aktivit 

Jindřicha Spáčila, který zemřel v Kroměříži 20. 

listopadu 1978, zakončila opět citátem, tento-

krát jeho vlastních slov: Co bylo tou hnací si-

lou? Já to dobře nevím, ale zdá se mi, že to byl 

vnitřní vztah k těm věcem, které jsem měl rád, 

nebo vůbec kladný vztah k životu. Dělal jsem 

svou práci povětšině rád, se zalíbením, ať to 

byla škola, osvěta, literatura, budování muzea 

či památková péče. V tom to asi je, mít svou 

práci rád a dělat ji jako své vrcholné životní po-

slání,“ uvedla v závěru vzpomínkového večera 

Markéta Mercová. 

V pondělí 25. května položili členové 

nejbližší rodiny a výboru ŠKPVU květiny 

na hrob Jindřicha Spáčila. Státní okresní 

archiv Kroměříž na Velehradské ulici ote-

vřel výstavku věnovanou výročí Jindřicha 

Spáčila.                   Foto: -kam- 

ho učitele a od roku 1937 pak ředitele školy 

pro ženská povolání. Dodnes se hlásí řada 

jeho žaček – pamětnic, které na něj vzpomí-

nají jako na kantora, který dokázal studenty 

zaujmout poutavým výkladem a svým vyprá-

věním je vtáhnout přímo do příběhu. 

Mimo učitelství mu zůstávala spousta ener-

gie a nadšení, které soustředil i do jiných ob-

lastí:  připomeňme si jeho práci osvětovou 

– v Muzeu Kroměřížska je ve sbírkách uložena 

celá řada plakátů a oznámení o jeho bese-

dách a přednáškách na rozličná témata, nejen 

literární. 

Které město se může pochlubit tak ucele-

ným informačním systémem, který připravil 

pro označení památných domů v Kroměříži? 

Vždyť bylo realizováno téměř 70 jeho literár-

ně - historických textů, což je opravdu unikát. 

O tom, že tyto tabulky mají neustále svůj vý-

znam a platnost i v dnešních dobách svědčí 

fakt, že už několik posledních let probíhá je-

jich obnova a reinstalace.

Jindřich Spáčil byl vždy tam, kde v Kroměří-

ži něco nového a podnětného vznikalo. Stál 

u zrodu místního muzea, pracoval ve výboru 

Kruhu přátel výtvarného umění, byl členem 

městské památkové komise i členem Klubu tu-
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Senioři vysadili strom

Liliovník tulipánokvětý zdobí od středy 

29. dubna Podzámeckou zahradu. Je to 

zásluha Klubu seniorů Kroměříž, členů or-

ganizací Svazu tělesně postižených, Svazu 

postižených civilizačními chorobami a města 

Kroměříž, kteří jej do prostoru za Dlouhým 

rybníkem vysadili jako připomínku své exis-

tence pro budoucí generace. 

-kam- 

Foto: -kam- 

Výstava připomíná 

život biskupa 

Stanislava Pavlovského

Projektem s podtitulem Biskup a mecenáš 

umírajícího věku pokračuje dramaturgic-

ká řada výstav zasvěcených olomouckým 

biskupům a arcibiskupům. V loňském roce 

představilo Arcidiecézní muzeum v Kromě-

říži život a zásluhy kardinála Františka z Di-

etrichštejna. 

Na svátek Stanislava, 7. května, byla v Ar-

cidiecézním muzeu v Kroměříži zahájena vý-

stava dokumentů o jedné z nejvýznamněj-

ších osobností na olomouckém biskupském 

stolci, Stanislavu II. Pavlovském z Pavlovic 

(1579-1598). Jako biskupovi se mu dostalo 

roku 1588 hodnosti knížete a hraběte krá-

lovské kaple české. Zásluhou Pavlovského 

vznikly na Moravě nové i přebudované 

chrámy, razantní přestavby se dočkaly bis-

kupská rezidence v Kroměříži, Olomouci a 

Hukvaldech. Vznikly i desítky sochařských, 

malířských a hudebních děl. 

Argentinský velvyslanec Juan Eduardo 

Fleming v doprovodu autora a kurátora 

výstavy Ondřeje Jakubce si se zájmem 

prohlíží vzácné exponáty.

Foto: -kam- 

Zahájení výstavy v Manském sále Arcibis-

kupského zámku se zúčastnil velvyslanec 

Argentiny J. E. Juan Eduardo Fleming. 

-kam- 

Antonín Dvořák 

a John Rutter v Hulíně

V neděli 3. května se v kostele sv. Václava 

v Hulíně uskutečnil společný koncert Pěvec-

kého sboru Smetana z Hulína a Pěveckého 

sboru Konzervatoře P. J. Vejvanovského 

z Kroměříže za doprovodu orchestru stu-

dentů, pedagogů a absolventů kroměřížské 

konzervatoře pod vedením Lenky Poláš-
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Šperky a obrazy 

v kavárně Slavia

Originální šperky z dílny Milana Šandy, 

člena Sdružení přátel výtvarného umění 

Kroměřížska, a éterické obrazy Jiřího Sošky 

z Opavy, přítele SPVUK, jsou k vidění v ga-

lerii kavárny Slavia v Kroměříži. Vernisáž 

okořenil svěží zpěv studentek SPgŠ Kromě-

říž, náhodné jazzové trio, které v perfektní 

muzikantské formě a pohodě předvedlo ně-

kolik jazzových lahůdek, a rovněž průvodní 

slovo moderátora a šéfa Jazz clubu Kromě-

říž Zdeňka Hány. 

kové. Na koncertu zaznělo Dvořákovo Te 

Deum a Magnifi cat Johna Ruttera - sou-

časného anglického skladatele, narozené-

ho roku 1945. Autor se věnuje převážně 

tvorbě duchovních skladeb a spolupracuje 

s pěveckými sbory na celém světě. Pěvecký 

sbor Smetana Hulín letos slaví 10 let úspěšné 

činnosti. Dirigentka Lenka Polášková, absol-

ventka oboru sbormistrovství na ostravské 

univerzitě, vyučuje na Konzervatoři P. J. 

Vejvanovského v Kroměříži a na ZUŠ v Hulí-

ně. Sbor Smetana pod jejím vedením získal 

v různých soutěžích zlaté a stříbrné medai-

le. Dvořákovo Te Deum a působivé Magni-

fi cat J. Ruttera byly provedeny výborně a 

s velkým muzikantským zaujetím. K úspěch 

přispěly také precizně zvládnuté sólové par-

ty sopranistky Dany Zapletalové - učitelky 

ZUŠ Hulín a dirigentky úspěšného dětského 

pěveckého sboru Zvonky, a barytonisty Ro-

mana Hozy z Hulína, který zvítězil v mnoha 

pěveckých soutěžích. V letošním roce byl 

přijat na JAMU - obor operní zpěv. Orchestr 

konzervatoře svou vysokou profesionalitou 

zvýraznil úspěch celého koncertu. Sbor i or-

chestr vystoupily také v Kroměříži v chrámu 

bl. P. Marie a na Velehradě. 

Věra Hejhalová

Výstava šperků a obrazů potrvá do 6. 

června.            -kam- 

Šperky vystavuje Milan Šanda, obrazy Jiří 

Soška.             Foto: -kam- 

Klub českých turistů 

v Kroměříži oslavoval

V roce 1909 zahájila svou pravidelnou 

činnost pobočka Klubu českých turistů 

v Kroměříži. Součástí oslav jubilea bylo 13. 

května slavnostní zasedání v sále Domu 

kultury v Kroměříži, v jehož průběhu si pří-

tomní vyslechli přehled aktivit členů klubu 

za uplynulé století. Výbor ocenil všechny 

zasloužilé členy, kteří obětavě po mnoho let 

tvoří náplň a výsledky klubu. Zasedání přišly 

pozdravit i místostarostky města Kroměříže 

Olga Sehnalová a Jarmila Číhalová.

Foto: -kam- 
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KALENDÁŘ

»JUBILEA » SVÁTKY «» UDÁLOSTI «

» VÝROČÍ «» VÝZNAMNÉ DNY«

1. června 1899 

se narodil ve Fryčovicích na Frýdecko–Mís-

tecku Jan Strakoš, duchovní, pedagog, pu-

blicista, redaktor, kritik. V Kroměříži působil 

(1922–1933) na Arcibiskupském gymnáziu a 

(1941) po propuštění z vězení byl výpomoc-

ným knězem v chrámu Panny Marie. Zemřel 

13. dubna 1966 v Sionu ve Švýcarsku. 

2. června 1824

se narodil v Kojetíně na Přerovsku An-

tonín Dudík, duchovní, knihovník, spiso-

vatel–prozaik, překladatel, veřejný činitel; 

bratr fi lozofa a historika Bedy Dudíka. V 

Kroměříži byl žákem piaristického gymná-

zia, středoškolské vzdělání však ukončil v 

Brně. Bohosloví studoval v Olomouci, poté 

působil mj. v Holešově a v Kostelci u Hole-

šova. Autor knih „Člověk, obraz poutníka“, 

„Tatíček Hynek a synové jeho anebo Bděte, 

neboť hodina – nejistá“ aj. Zemřel 12. břez-

na 1892 ve Vyškově.  

10. června 1924

se narodila v Kroměříži Magda Horsáko-

vá, přírodovědkyně, publicistka, knihovnice, 

archivářka. Na bratislavské univerzitě studo-

vala chemii a biologii, poté novinářství a kni-

hovnictví. Pracovala nejprve v Univerzitní 

knihovně v Bratislavě, následně v podniko-

vém archivu Vítkovických železáren v Ostra-

vě. Autorka studie „Kapitoly z nejnovějších 

dějin VŽKG“ a dalších prací publikovaných 

především časopisecky.  

10. června 1954 

zemřel v New Yorku v USA Rudolf Jílovský 

(vlastním jménem Rudolf Klein), zpěvák, diva-

delní herec, kabaretiér. Maturoval na reálném 

gymnáziu v Kroměříži, navazující studium na 

pražské technice nedokončil. Vystupoval v 

kabaretu Červená sedma, jehož byl spoluza-

kladatelem. Účinkoval v revuích a operetách, 

vedle Karla Hašlera byl nejpopulárnější lidový 

zpěvák v létech 1. světové války. Uplatnil se 

také jako nakladatelský pracovník, knihkupec 

a organizátor. Po únoru 1948 emigroval do 

USA, kde mj. působil v redakci Svobodné Evro-

py. Narozen 1. července 1890 v Kroměříži.   

11. června 1864 

se narodil v Oseku nad Bečvou na Přerov-

sku Antonín Žůr, pedagog, pracovník v kul-

tuře a osvětě. Učil v Bochoři na Přerovsku. 

Zemřel 11. března 1929 v Kroměříži. 

12. června 1924 

se narodil v Kroměříži Igor Němec, fi lo-

log–bohemista, slavista, publicista, redak-

tor. Autor prací „Dědictví řeči“, „Genese 

slovanského systému vidového“, „Slova a 

dějiny“, „Vývojové postupy české slovní zá-

soby“ a dalších. Zemřel 5. července 2005. 

14. června 1904 

se narodil v Hodolanech (nyní Olomouc–

Hodolany) Josef František Kraus, pedagog, 

výtvarník – malíř. Na Českém vysokém učení 

technickém byl žákem Oldřich Blažíčka, na 

Akademii výtvarných umění pak T. Františka 

Šimona. Tvořil krajinomalby, maloval archi-

tekturu a chrámové interiéry. Absolvoval za-

hraniční studijní pobyty, jako středoškolský 

pedagog učil kreslení v Kroměříži. Zemřel 1. 

listopadu 1976 v Olomouci. 

17. června 1854

se narodila v Praze Anna Dvořáková, 

pěvkyně–altistka; manželka skladatele An-

tonína Dvořáka. Proslavila se hlavně jako 

interpretka kantát svého chotě. Sólovými 

party ve Stabat Mater se představila kromě-

řížskému publiku na koncertním vystoupení 

s pěveckým sborem Moravan. Zemřela 14. 

července 1931 ve Vysoké na Příbramsku.   

21. června 1819 

se narodil v Přerově Jan Kozánek, práv-

ník–advokát, notář, politik–poslanec mo-
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ravského zemského sněmu, veřejný činitel. 

Stal se významnou osobností národního a 

kulturního života Kroměříže. Podílel se na 

hudebních aktivitách a vzniku řady regio-

nálních spolků: „Hospodářská jednota zá-

hlinicko-kvasická“, „Moravan“, „Občanská 

beseda“ aj. Spoluzakladatel (1867) Prvního 

rolnického akciového cukrovaru na Moravě. 

Zasloužil se o založení zemědělských škol 

v Kroměříži a Přerově. Zemřel 17. ledna 1890 

v Kroměříži.   

22. června 1939 

se narodila v Kroměříži Mojslava Sehna-

lová–Pernicová, divadelní dramaturgy-

ně, publicistka, spisovatelka. Působila ve 

Středočeském divadle v Kladně. Studie k 

historii kladenského divadla publikovala v 

odborném tisku. Zemřela 26. ledna 2007 v 

Kladně. 

26. června 1949

zemřel v Přerově Hubert Malina, peda-

gog, zpěvák–tenor, publicista–redaktor, 

organizátor. Na učitelském ústavu v Kromě-

říži se stal žákem Ferdinanda Vacha, poté 

učil převážně na přerovských školách. Byl 

prvním tenoristou Pěveckého sdružení mo-

ravských učitelů, četnými články se podílel 

na popularizaci činnosti sboru. Narozen 19. 

dubna 1878 v Bystřici pod Hostýnem.   

28. června 1884

se narodil v Prostějově Arnošt Hladký, 

pedagog, autor učebnic. Na reálném gym-

náziu v Kroměříži učil češtinu a vedl kroužek 

mladých vlastenců, jehož členy byli Karel 

Minář, Ludvík Páleniček, Bedřich Spáčil aj. 

Zemřel 2. září 1925 v Chrudimi.   

29. června 1919

se narodil v Kroměříži Miroslav Havela, 

výtvarník–malíř. Na Akademii výtvarných 

umění v Praze byl žákem dalšího kroměříž-

ského rodáka Karla Mináře. Vyučoval v Kro-

měříži a na uměleckoprůmyslové škole v Uh. 

Hradišti. Zemřel 4. listopadu 1977.         (ala)

Boj o českou Kroměříž
 

Narůstající aktivita a sílící sebevědomí čes-

kého živlu ve městě v průběhu 60. a 70. let 

narazily přirozeně na nejvýš podrážděnou 

reakci německé strany, která v tom okamži-

tě rozpoznala vážné ohrožení svých zájmů i 

prestiže a s patřičným důrazem na to odpo-

věděla. Znervóznělí Němci si uvědomili, že 

musí dát o sobě víc vědět, aby si svou dosa-

vadní převahu ve všech oblastech společen-

ského a kulturního dění ve městě udrželi a 

zůstali tak i nadále vedoucí vrstvou v kromě-

řížské společnosti.

Předně se ještě pevněji organizačně i ná-

zorově semkli a z původně utrakvistického 

společenského centra v kasinu ustavili spolek 

německé inteligence Kasino. Krátce po vzni-

ku českého Moravanu založili v roce 1866 

zpěvácký spolek Concordia, při něm hned 

v roce 1867 zřídili také hudební školu a v roce 

1867 ochotnický divadelní spolek. Ten uváděl 

samozřejmě pouze autory německé nebo 

francouzské, ostatně v tomto jim čeští ochot-

níci opláceli stejným. A v roce 1868 světila 

rovněž Concordia svůj spolkový prapor.

Concordia těžila z tradiční německé mu-

zikálnosti, disponovala bohatým zázemím 

zpěváků z řad žáků německých škol i s po-

mocí městské kapely, řízené od vzniku 1867 

Němcem Moritzem Ludwigem. Concordia 

pořádala časté hudební besedy a akademie, 

velké vokální koncerty, vypisovala roční cykly 

symfonických a komorních koncertů, zvala si 

přední umělce z německé brněnské a vídeň-

ské opery, do města stále zajížděly němec-

ké divadelní společnosti. Zatímco Moravan 

se zpočátku soustřeďoval pouze na drobné 

akce zaměřené spíš na probouzení národní-

ho vědomí, Concordia zcela ovládla veškerý 

hudební život města. A nutno přiznat, že na 

vysoké umělecké úrovni. Až do vybudování 

německého spolkového domu odbývaly se 

všechny jejich podniky na Měšťanské střelni-

ci v Oskoli.         Zdeněk Lajkep
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Sázení Lípy svobody 

na Milíčově náměstí

(Noviny HANÁ, Kroměříž 4. května 1919)

Po poledni 1. května roku 1919 proudili 

pak ze všech stran účastníci vlastní slavnosti 

odpolední do zahrady Sokolského domu, 

aby se v mohutném průvodu odebrali 

k slavnostnímu aktu. Povážíme-li, že průvo-

du toho se zúčastnily veškeré školy kromě-

řížské v počtu bezmála 3000 dětí (až na ně-

mecké, které se rovněž zúčastniti chtěly, leč 

pořadatelstvem slavnosti, Sokolem, zdvořile 

byly odmítnuty), veškery spolky, vojsko a 

občanstvo všech stavů a povolání, mladí i 

staří, netřeba se o velkolepém obrazu, jež 

poskytoval, šířeji rozepisovati. Pokud jsme 

mohli zjistit, zúčastnili se průvodu sokol-

ský dorost, obecné i měšťanské školy dívčí 

i chlapecké, dívčí průmyslová škola, česká 

reálka a gymnasium, učitelský ústav, cvičná 

škola, obecní zastupitelstvo, zpěvácký spolek 

„Moravan“ s praporem, Volné pěvecké sdru-

žení, zástupci úřadů, důstojnictvo a mužstvo 

zdejší posádky, politické spolky a organisace, 

podp. spolek „Rostislav“ s praporem, Č. A. K. 

Slovan, Sbor dobrovolných hasičů, Řemesl. 

živn. Beseda, Spolek divadelních ochotníků, 

spolek pensistů, společnost „Taboritů“, So-

kolstvo s praporem (ženy a muži v počtu asi 

350). Průvod byl spestřen krásnými národní-

mi kroji. I mládež, od těch nejmenších počí-

naje, capala statečně ve svých sokolských, ha-

náckých a slováckých krojích, že milo bylo na 

ně pohledět. Děvy a mládež v krojích nesly 

v průvodu bohatě stuhami v národních bar-

vách ozdobenou lípu, určenou k zasazení. 

Dorostenci nesli rovněž ozdobené lopatky. 

Neúnavná naše vojenská hudba hrála za říze-

ní p. kapelníka Klobouka po celou cestu ve-

selé pochody, průvod rostl cestou vždy víc a 

více, až dospěl na místo slavnosti na Milíčově 

náměstí, očekáván zde již hradbami svátečně 

vyšňořeného obecenstva. 

Průvod obstoupil místo, určené pro lípu 

ve čtverci. Malebný pohled poskytovala 

Ze sbírky J. Chrásteckého
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zeleni ozdobená kašna s poprsím Masary-

kovým, kolem níž byli seskupeni účastníci 

v národních krojích a sokolský dorost. Okna 

okolních domů byla diváky plna. Zejména 

v budově gymnasia byla hlava na hlavě. Po 

zapění sboru pěv. sdružením pronesl br. C. 

Gardavský slavnostní řeč. Br. Gardavský je 

znám co dobrý řečník; 1. května měl zvláš-

tě šťastný den. Silný a při tom lahodný jeho 

hlas, jdoucí od srdce k srdci, pronikal do 

všech koutů rozlehlého náměstí. Vzpomí-

ná našeho osvobození národního a mraků, 

které podobně jako modré klenby nebeské 

chvílemi zastírají, i naši svobodu ohrožují. Je 

v naší moci tyto mraky odehnati. Nabádá 

ku pracovitosti, kázni, poslušnosti a věr-

nosti, abychom upevnili, čeho jsme dosáhli. 

Přimlouvá se za osamostatnění na poli hos-

podářském a věnuje našim ženám trpká slo-

va pravdy. Nechť nezanáší své peníze nepřá-

telům židům a Němcům, kteří pro nás měli 

jen ústrky a chystali již provazy. Podotýká, 

že čestných výjimek mezi nimi je poskrov-

nu. Obrací se k mládeži, která se dočkala 

dnešního šťastného okamžiku zasazení 

Lípy svobody. Proslov byl bouřlivým voláním 

aklamován. Starosta Sokola br. G. Lorenc 

přečetl pak provolání Č. O. S. Duším stateč-

ným, vybízející k seskupení se všech dobrých 

českých lidí proti všem škůdcům naší repub-

liky. Chovanci učitelského ústavu zapěli dva 

sbory, načež provedl s příslušným proslovem 

starosta Sokola akt vsazení lípy. 

Slavnost zakončila vojenská hudba oběma 

národními hymnami, jež byly s posvátným 

klidem vyslechnuty, načež nastal rozchod. 

Slavnosti které patří k nejzdařilejším, které 

jsme zde viděli, zúčastnili se daleko přes 

10 000 lidí a zůstane zajisté v živé paměti 

každého ze zúčastněných.

Ve stejný den dopoledne se v nových ka-

sárnách na nádvoří konala velká slavnost 

zasazení Lípy svobody, které se v hojném 

počtu zúčastnili především uniformovaní a 

krojovaní obyvatelé města. 

Těšnovice 

mají tenisový kurt

Od soboty 16. května se radují v Těšno-

vicích, neboť tu fi rma ELKA Klár dokonči-

la a předala v areálu Žlíbek tenisový kurt 

s umělým povrchem. Peníze na vybudová-

ní moderního sportoviště pro místní část 

získala z rozpočtu poslankyně Parlamentu 

ČR Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Nemalou 

částkou na úspěšné dokončení přispělo i 

město Kroměříž. Celková suma dosahuje 4 

200 000 korun. 

Slavnostní otevření, jak už je v Těšnovicích 

zvykem, se stalo všeobecnou veselicí. Předsed-

kyně osadního výboru Zdena Dočkalová při-

blížila důležité momenty areálu Žlíbek, jeho 

úpadek i slávu. Samotný kurt pak symbolicky 

odemkla místostarostka města Kroměříže 

Olga Sehnalová v doprovodu poslance PČR 

Josefa Smýkala (ČSSD). Mezitím pak pro pří-

tomné sehrál Divadelní spolek Kroměříž pod 

širým nebem pohádku Strach má velké uši.

V dobových kostýmech si na novém kurtu 

zahráli malý turnaj ve čtyřhře Olga Sehna-

lová, Oldřich Novotný, Karel Novák a Lenka 

Nováková. Pro diváky nechyběly všelijaké 

dobroty, pečené selátko, skvělé víno, blýsklo 

se i Těšnovické umělecké těleso Vánek. Prv-

ní den nové éry Žlíbku byl náležitě oslaven. 

-kam- 
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Co nevíme o T. J. Sokol 

v našem městě

Mnoho občanů našeho města bylo členy 

tělocvičné organizace Sokol do jeho likvida-

ce po roce 1948, o čemž svědčí zájem této 

starší generace, která s pietou a hrdostí 

schovávala fotografi e, sokolské časopisy, 

odznaky, kroniky, vlajky, medaile, legitima-

ce, zápisy a dopisy, které jsou dnes součás-

tí našeho sokolského archivu. Díky těmto 

materiálům můžeme doplnit mezery v naší 

sokolské historii. 

Zabavený, zničený materiál a majetek 

v roce 1941 a po roce 1948 poškodil Sokol 

v mnoha směrech. Vedle hmotné újmy utr-

pěly také myšlenky vlastenecké, morální a 

demokratické. V Kroměříži zůstal v pově-

domí jen pojem „Stará sokolovna“- starý 

Sokolák, malé hřiště v Nerudově ulici, které 

stávalo u Sokolovny v Oskoli (přebudované 

německými úřady na Požární zbrojnici). 

Dále sokoly vybudovaný atletický stadion 

v roce 1947 byl připraven pro sletová cvičení 

12. všesokolského sletu v roce 1948 . Mladší 

generace našeho města jej nestačila ani za-

registrovat jako majetek kroměřížského So-

kola a opět jej jednota ztratila, protože byl 

zabaven pro tehdejší tělovýchovné instituce 

po r. 1948.

Dnes, 20 let po sametové revoluci, soudy 

nerozhodly o majetku. Proto na základě 

nerovné dohody s TJ Slavia získal Sokol 

Kroměříž do svého vlastnictví zpět „staré 

sokolské hřiště“ za Požární zbrojnicí a atle-

tický stadion, který využívá Atletický klub a 

školy bez fi nančních závazků k staro-nové-

mu majiteli.

Také střední a mladá generace neví nic o 

kořenech a historii kroměřížského Sokola, 

který byl od svého založení nejen spolkem 

tělocvičným, ale ve své době také vlaste-

neckým, a měl vysokou prestiž. Z tohoto 

důvodu bychom krátce seznámili kroměříž-

skou veřejnost nejen s bohatou historií, ale 

i se současností a problémy, které Sokol při 

dvojím zrušení postihly, a veřejnost projevila 

zájem se s nimi seznámit.

Sokolská jednota byla založena v našem 

městě v době, kdy soupeří mezi sebou pře-

vážně spolky německé a dere se na povrch 

„Česká otázka“ se snahou organizovat čes-

ké spolky vlastenecké. Město Kroměříž je ve 

své době po Brnu a Olomouci nejdůležitěj-

ším městem moravským, městem se slavnou 

tradicí, kterému biskupové olomoučtí dali 

ráz svými stavbami, parky a myšlenkami. 

Nerodily se zde technické vynálezy, ale zněl 

zde hlas Jana Milíče a v sále zámku zazně-

la slova Riegrova „ Veškerá moc ve státě 

vychází z lidu“. Zde také často zpíval sbor 

„Pěveckého sdružení moravských učitelů“, 

pěvecký spolek „ Moravan“ účinkoval při 

založení Sokola, mistr Antonín Dvořák zde 

řídil svou „Stabat Mater“ a žil zde malíř Max 

Švabinský. Ne nadarmo se Kroměříži říkalo 

Hanácké Athény.

Po převratu zde byl hlavní štáb italského 

velení s gen. Piccionim v čele, který napsal 

do kroniky Sokola Kroměříž: „Čím více po-

Oskol - stará sokolovna, dříve střelnice, kte-

rá vyhořela 22. října 1919. Budovu pro pří-

pad likvidace požárů začali od roku 1942 

užívat hasiči.

Z dědova druhého alba P. Dvořáčka.
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znávám nádhernou organizaci sokolskou, 

tím více chápu, jak vlastenecký duch mohl 

triumfovat nad každou překážkou v této 

pozoruhodné zemi.“ Město Kroměříž také 

třikrát hostilo prezidenta T. G. Masaryka, 

když projížděl v roce 1928 městem, odpo-

věděl na uvítání starosty města slovy: „Kro-

měříž sluje Athénami, také Římem a Jeruza-

lémem. Je to symbolická trojice jmen , která 

vám jistě mohou být vodítkem. Pokračujte 

ve svém úsilí Kroměříže a okolí.“

Sokol vzniká v době násilné germanizace, 

kdy vídeňská vláda dusila rozvoj českého ná-

rodního vědomí, avšak ve 2. pol. 19. století 

již nastává částečné uvolnění a vzniká řada 

spolků vlasteneckého smýšlení. Tři roky po 

založení „Pražského Sokola“ dr. Miroslavem 

Tyršem a Jindřichem Fügnerem je založen 5. 

listopadu 1865 Sokol v našem městě. Popud 

dal sám tvůrce českého tělocviku dr. M. Tyrš, 

který vyhověl pozvání pěveckého spolku 

Moravan ke svěcení jejich praporu a 20. 

srpna přijel do Kroměříže s 50 krojovanými 

sokoly. S nimi přijeli další vlastenci, spiso-

vatel Vávra, F. Palacký, Grégr, V. Náprstek, 

hudební skladatel Bendl, Kavan a novinář 

Barák. Slavnostní atmosféra ve městě způ-

sobila rozruch a hned v listopadu se sešla 

ustavující Valná hromada. Sokol v Kroměříži 

byl založen jako třetí nejstarší jednota na 

Moravě. Starostou byl zvolen český vlaste-

nec a slavista Josef Mnohoslav Šperlín. Roku 

1882 je uspořádán I. všesokolský slet , 1884 

zemřel M. Tyrš, 1889 je ustaven řídící orgán 

„Česká obec sokolská“ v Praze. Sokolské 

jednoty vznikají i za hranicemi v Anglii, USA, 

Jugoslávii, Polsku, Bulharsku, Lucembursku 

aj. Nastává rozmach sokolských idejí a myš-

lenek. V r. 1898 je založena Sokolská župa 

Hanácká Karla St. ze Žerotína se sídlem 

v Kroměříži.Zasloužil se o to vynikající vlas-

tenec dr.Jan Štros a stal se prvním. starostou 

župy.

Cvičilo se v tělocvičně kasáren 3. pluku, 

v malé tělocvičně školy Boženy Němcové 

v Jánské ulici, v tělocvičně českého gymná-

zia, české reálky (dnes pedagogické školy), 

později ve škole Palackého. Sokol kupuje 

vlastní pozemek v Kollárově ulici pro letní 

hřiště. Prodává ho a kupuje v r. 1907 „Střel-

nici“ v Oskoli, kde vybuduje svou Sokolovnu 

a letní hřiště (známé jako starý Sokolák). 

Zde teprve nastal pravý sokolský život.Kona-

ly se zde i jubilejní slavnosti města, spolků, 

prováděly se hry, LA, v zimě bruslení, veřej-

ná sokolská cvičení aj. Duší těchto akcí byl 

František Kožík, vrchní soudní rada (otec spi-

sovatele), dr. Jan Štros, A. Beňa, dr. Kozánek 

K., Kozánek E., od r. 1915 G. Lorenc, Miloš 

Živný, Míla Mádrová, C. Gardavský aj. Ak-

tivita tělocvičná a společenská byla ohrom-

ná. Byla to prestižní záležitost být členem 

Sokola a účastnit se jeho akcí. „Vlastenecké 

dámy“ ve městě vyšily prapor jednoty, diva-

delní odbor Sokola hrál hodnotné hry i ve 

spojení s divadelním spolkem Milíč, hudební 

odbor spolupracoval i s Moravanem, zvlášť 

v době I. světové války čteme v kronice Mo-

ravanu, že se tato dvě tělesa spojila , když 

muži odešli na frontu. Také všesokolské 

slety na velkém Strahovském stadionu byly 

svátkem, často i manifestací celého národa.

Výletů a turistických vycházek do okolí se 

zúčastňovali i občané města, sokoli odhalili 

pamětní desky F. L. Riegrovi, K. H. Borovské-

mu, J. Jungmannovi. Dobrý vliv na jednotu 

měl i český vlastenec, kníže JUDr. Thurn - Ta-

xis, když odešel do Bulharska, obětavě se 

ujal funkce starosty dr. Mildschuh. V r. 1905 

byla časopisecky poprvé otisknuta v kromě-

řížském měsíčníku Tyrš revue sokolská, před-

náška T. G. M. „Problém malého národa“ 

(pamětní deska v pedagogické škole v au-

le). I. knižní vydání vydali kroměřížští bibli-

ofi lové v úpravě Karla Svolinského, tiskem 

Karla Kryla v r. I937.

pokračování

Zdeňka Seidlová, 

za výbor Sokola Kroměříž
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Hodnocení úspěšné 

sezóny v kuželkářském 

klubu Kroměříž

Jak se už stalo zvykem, v kuželně KK Kro-

měříž U Nedopilů sbírají nejlepší výsledky 

mládežníci. Pod vedením trenéra Františka 

Nedopila dorůstá další vlna vynikajících hrá-

čů a hráček. Práce s mládeží přinesla řadu 

medailí. 

Krajský přebor žaček vyzněl pro KK Kro-

měříž naprosto přesvědčivě. Děvčata vy-

bojovala všechny tři medaile. 1. Kateřina 

Vymětalová, 2. Eliška Kubáčková, 3. Ivana 

Pitronová. V kategorii juniorek: 2. Pavlína 

Procházková. V kategorii žen: 1. Bohdana 

Jankových. Všechny medailistky se probojo-

valy do fi nálových bojů o titul mistr České 

republiky. 

Nejúspěšnější byla opět kategorie žákyň. 

Titul mistryně ČR získala Ivana Pitronová. 

Bronzovou medaili přidala Eliška Kubáčková 

a ještě 7. místo získala Kateřina Vymětalová. 

Na mistrovství ČR juniorek vybojovala vyni-

kající 4. místo Pavlína Procházková. K me-

daili chyběl jen krůček. Podala po oba dny 

vynikající výkony 566 a 556 kuželek na 120 

hodů sdružených (HS). Na mistrovství ČR 

žen zahrála Bohdana Jankových 535 kuže-

lek na 120 HS, ale to stačilo až na 26 místo. 

Kategorie žactva hrají navíc soutěž jed-

notlivců v rámci „Poháru mladých nadějí“. 

Z KK Kroměříž startuje v šesti turnajích 

v rámci roku osm žáků a žákyň. Jejich vý-

sledky byly letos opět výborné. Kateřina 

Vymětalová vyhrála dva turnaje celostátní-

ho rozměru. V Brně výkonem 275 kuželek 

na 60 HS a v Jihlavě za 256. Ivana Pitronová 

vyhrála turnaj v Opavě za 235 kuželek. Do 

fi nálových bojů v Olomouci se probojovalo 

v každé kategorii 16 nejlepších hráčů a hrá-

ček z ČR. Kroměřížských děvčatům se dařilo 

opět na výbornou. Třetí místo získala Ivana 

Malí i velcí hrají pohádky

Dětský divadelní soubor KUK ZŠ Zachar Kro-

měříž měl 27. dubna premiéru pohádky Miloše 

Macourka Mach a Šebestová. Režisérka Dag-

mar Navrátilová spojila dva příběhy známých 

postaviček. Jak už je tradicí tohoto souboru, 

inscenace vycházela ze základů dramatické 

výchovy dovedené do jevištního tvaru. Pro-

myšlená a nápaditá koncepce režisérky v ná-

znakové scéně s působivou hudbou - to vše 

vedlo kolektiv malých herců k přirozenému a 

půvabnému hereckému, pohybovému i pě-

veckému projevu. Nejvíc na sebe upozornila 

Petra Říkovská ve dvojroli Doktora a Učitel-

ky, Matyáš Sedláček v roli Macha a Veronika 

Muchová jako Šebestová. Významnou úlohu 

v představení měla hudba v podání Michaely 

Akubžanové. Základem zpěvů byla improvi-

zace na známou píseň Dítě školou povinné, 

vhodně a stylově doplněná písněmi, které na 

text Lukáše Palečka a Petry Gahurové složila 

M. Akubžanová. Na okresní přehlídce diva-

delních souborů základních škol Pohádková 

Kroměříž získal vysoké ohodnocení.

Divadelní spolek Kroměříž uvedl 1. květ-

na premiéru pohádky Jaroslava Pacovského 

Strach má velké uši v rámci Divadelního festiva-

lu Ludmily Cápkové jako nesoutěžní představe-

ní. Režisér Petr Čagánek, j.h., také autor hudby, 

pracoval se zkušenými herci, kterým se podařilo 

vytvořit charaktery jednotlivých postav. Nejvíc 

upoutala Dagmar Navrátilová jako ježibaba 

Magi a Jiří Kašík v roli loupežníka Bujóna. Role 

v sobě skrývají nebezpečí přehrávání. Oběma 

se ale podařilo udržet charakter postav. Zau-

jala také Hana Fialová, která byla působivou 

Babkou, a mladý Miroslav Michajlovič přesvěd-

čivým ztvárněním přechytralého starostova 

syna Chytrolína. Scéna Václava Pulkrábka byla 

dobře promyšlená a pohádkově působivá. Pro 

pobavení dětí soubor hru představil při otevírá-

ní sportovního areálu Žlíbek v Těšnovicích v so-

botu 16. května v přírodním amfi teátru. 

Věra Hejhalová
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Pitronová, 4. místo Eliška Kubáčková a 7. 

místo Kateřina Vymětalová.

Děvčata pak dovršila úspěšnou sezónu 

startem na celostátním turnaji krajských 

výběrů. V konfrontaci 14 družstev získala 2. 

místo a soutěž jednotlivců vyhrála Eliška Ku-

báčková. Zlínský výběr byl jediný, který byl 

zastoupen pouze hráčkami z jednoho klubu 

a navíc čtyřmi děvčaty. Ostatní krajské výbě-

ry byly postaveny tak, že za družstvo hráli 3 

hoši a jedna dívka, jak povolují propozice. 

Úspěšný kolektiv děvčat čeká ještě jedna 

těžká zkouška. Kvalifi kace do 1. ligy ČR do-

rosteneckých družstev. Je to kategorie do 18 

let, ale věříme, že naše hráčky, které mají 13 

a 14 let, v tak těžké konkurenci uspějí a do 

nejvyšší soutěže v České republice postoupí. 

Výhodou je, že se kvalifi kační turnaj hraje 

na domácí kuželně v Kroměříži. Právo startu 

má 15 družstev, ale postupují pouze dvě.

Družstvo dorostu hrálo letos druhou ligu. 

V podzimní části soutěž dokonce vedli, ale 

jarní část už nebyla výsledkově tak úspěš-

ná. Tým skončil na 6. místě a v příští sezóně 

bude hrát opět 2. ligu. Oporou týmu byl 

Tomáš Kejík, který v hodnocení jednotlivců 

skončil na 10. místě.

Parádní výsledky odvádělo letos druž-

stvo žen. Nastoupilo jako nováček druhé 

celostátní ligy a vůbec si nevedlo špatně. 

Po podzimní části dokonce vedlo tabulku 

a schylovalo se k obrovskému překvapení, 

že by jako nováček postoupilo do nejvyšší 

soutěže v ČR. Na jaře však dvakrát klopýtlo 

a bylo po postupu. Oporou týmu byla Boh-

dana Jankových, která v soutěži jednotlivců 

obsadila 1. místo. Další hráčky týmu byly 

v hodnocení jednotlivců rovněž vysoko v ta-

bulce. Na výsledcích se podílí celý kolektiv 

v sestavě: Bohdana Jankových, Barbora Di-

vílková, Lada Murínová, Pavlína Procházko-

vá, Hana Kubáčková, Martina Ančincová a 

Zuzana Ančincová. 

Mimo ligové soutěže se hraje Český pohár 

družstev. Je to vlastně druhá nejvyšší klu-

bová soutěž. Družstvo KK Kroměříž mělo 

nejtěžší vylosování, jaké jenom mohlo do-

stat. V boji o postup do čtvrtfi nále dostalo 

Blansko, které letos v první lize získalo 3. 

místo. Kroměřížská děvčata si s tak silným 

soupeřem poradila skvěle. Doma vyhrála 5:

1 a v Blansku 4:2. Na cestě do semifi nále nás 

potkal rovněž tým z 1. ligy - Spartak Přerov. 

Oba zápasy byly velmi vyrovnané, ale bojov-

ností a vůlí hráček se úspěch dostavil. Doma 

jsme vyhráli 5:1 a prohra v Přerově 2:4 už na 

postupu mezi čtyři nejlepší týmy v ČR nic ne-

změnila. Soutěž pro náš tým začíná být vel-

mi zajímavá, protože nejlepší čtyři týmy se 

utkají v kuželně U Nedopilů v Kroměříži. 

František Nedopil
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24 kol kol Kroměříže

Ve dnech 19. a 20. června odstartuje v Kro-

měříži další ze světoznámého motoristického 

seriálu 24 kol kol Kroměříže. Od minulých 

ročníků se mění hlavní pořadatel - je to společ-

nost Locomotion, s níž spolupracují zaklada-

telé novodobých ročníků Michal Sum a Pavel 

Klár, a také město Kroměříž.

Jak tato recesistická veleúspěšná spole-

čensko-sportovní soutěž vůbec vznikla? Tuto 

otázku jsme položili jednomu z obětavých 

organizátorů Michalu Sumovi: „V roce 1958 

pracovala v kroměřížském podniku PAL Mag-

neton skupina aktivních lidí, kteří za účelem 

ověření spolehlivosti elektrických součástí 

malých motocyklů uspořádali dvacetičtyřhodi-

nový závod se startem u učiliště, dále po trase 

na Zdounky a Bunč a zpět. Jelo se nepřetržitě, 

posádky se střídaly. Tehdy všem ujel rakouský 

moped fy Steier o více než čtyři hodiny, ale ten 

jel mimo závod. Zachovaly se výsledky včetně 

záznamů o spotřebě motorů.

V roce 2000 jsem měl možnost zúčastnit 

se jednoho z nejslavnějších automobilových 

závodů na světě 24 hodin Le Mans. Těšil jsem 

se, že zažiju něco, co jsem ještě nezažil. Ale 

pak rázem z této účasti sešlo. Zůstal jen volný 

víkend. Přemýšlel jsem, jak ho užitečně vypl-

nit. Objevil jsem zápisy o kontrolním závodu 

v Kroměříži z roku 1958 a napadlo mě, že když 

ne my na 24 hodin v Le Mans, tak uděláme 24 

hodin v Kroměříži. A na malých strojích. Byla 

to od začátku recese. Vyzvali jsme kamarády 

a dali dohromady 11 tříčlenných posádek. 

Pojmenovali jsme to 24 kol kol Magnetonu, 

protože nám podnik zapůjčil opuštěný areál 

Haná, kde stál základní tábor a depo. Přišla 

velká spousta lidí a o aktivní účast v příštích 

ročnících projevoval zájem čím dál větší počet 

posádek. Obohacovali jsme program o rozma-

nitá vylepšení, jako například zkouška stálosti, 

výkonu a dovedností.“

Soutěžní družstva, jichž jezdí 30 až 35, jsou 

vždy špičkově vybavena vyladěnými stroji a 

dokonalým zázemím. Nikdy nezklamou. Ne-

chybí vyparáděné trio půvabných dam z Kro-

měříže v růžovém ladění, indiáni, světoznámý 

dirigent Tomáš Netopil, šéfl ékař brněnských 

okruhů a podobně. Letošní ročník tedy zdo-

konalí společnost Locomotion, která má řadu 

zkušeností z pořádání daleko větších akcí. Ur-

čitě přiveze do Kroměříže bohatý doprovodný 

program s řadou překvapení pro účastníky i 

diváky. „Věřím, že i partner - město Kroměříž 

postaví své mužstvo, šikovných lidí má více než 

dost. Stroj jsme ochotni jim bezplatně zapůj-

čit,“ uzavřel Michal Sum.                 M. Karásek

Foto: -kam- 
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Nový kurt v těšnovickém areálu Žlíbek.

Hanácké náměstí vstupuje do fáze radikální rekonstrukce.             Foto: Aleš Karban
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