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Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš v roli hospodáře převzal dožínkový věnec, který uvila chasa z posledního
nesklizeného kousku pole.

            Foto: M. Karásek

Na pódiích se střídaly folklórní soubory ze Zlínska, Uherskohradiš�ska, Vsetínska i Kroměřížska. Sledovalo je velké
množství diváků.
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Být učitelem znamená mít naději
„A máme po prázdninách,“ vzdychají svorně žáci

i učitelé na začátku školního roku. Ano, je to tak,
ale je to opravdu důvod ke skleslosti? Pro žáky
trošku, ty čeká vedle shledání se s kamarády také
kolotoč domácích úkolů, příprav a ranního vstává-
ní… učitelům však přichází úkol mnohem těžší,
ale paradoxně i mnohem krásnější. Vedle předává-
ní vědomostí budou ve svých žácích hlavně pro-
bouzet lidi.

Dnešním dě-
tem totiž nechy-
bí přístup ke
vzdělání, nema-
jí nedostatek in-
formací, netrpí
špatným vyba-
vením, naopak,
kroměřížské ško-
ly jsou krásně
upravené, jsou
prostředím, v
němž je krásné
se učit .  Toto
všechno ale ne-
znamená nic,
pokud děti ne-
mají učitele, od
něhož by se
mohly vzdělávat
v lidskosti. Nej-
důležitější předmět všech škol sice není veden v
osnovách, ale přesto se vyučuje, a to každou hodi-
nu, protože být člověkem se nelze naučit z knih,
ono umění je možné jen odpozorovat od vzoru.
Učitelé mají vlastně veliké štěstí, avšak i velikou
zodpovědnost, protože mohou a musí být příklad-
nými lidmi, od kterých může dítě „opisovat“. Mateř-
ské školy a volnočasová střediska jsou poněkud
zvýhodněna, protože právě výchova je jejich pri-
márním cílem, avšak i školy základní, kde je na
prvním místě vzdělání, by neměly opomíjet důleži-
tost výchovy. Nač je totiž dobré být doktorem, inže-
nýrem či právníkem, být dokonale vzdělaným učen-
cem, pokud neumím být slušným člověkem?

Vážení pedagogové, dostali jste opravdu veliký
dar, dar času, který můžete se „svými“ dětmi denně,
či alespoň pravidelně trávit. Jste tak vlastně hned
po rodičích hlavními tvůrci jejich osobnosti, v ně-
kterých případech jste dokonce jediní, kdo mají
zájem na formování nového dospělého člověka. 

Poslání učitele je zároveň i velice těžké, protože
proti němu bojují děti (učení přece jen bolí), někdy
bohužel i rodiče a pokaždé úkoly, které je třeba
zvládnout. V tomto zmatku aby se ještě někdo sna-
žil o výchovu…! Jenomže ona je to hlavní. Stresu a
vzteku si v běžném dni užije každý dost, jak krásně
proti tomu vynikne, když učitelé dokáží jednat se
svými žáky mírně a trpělivě, když v nich dokáží

vidět budoucí generaci, když prokáží svou moud-
rost. Děti jsou velmi citlivé a vnímají sebemenší
odstín jednání, proč je tedy prakticky nepoučit o
spektru dobrých vlastností, o hlubokém lidství, o
opravdových hodnotách?

Určitě je to nesmírně těžké, vzdorovat vzdorují-
cím, ale práce s lidmi je vždy věc dlouhodobá a
nese nepochybné plody. U dětí je navíc velká šance,
že jednou přijdou svým učitelům poděkovat a, světe
div se, často chodí s vděkem zavzpomínat největší
„zbojníci“ a rebelové. Snad že si v dospělosti uvědo-
mují, kolik trpělivosti s nimi jejich učitelé měli.

Proto nepromarněte příležitost vést děti k tomu,
aby byly dobrými lidmi. Jakkoli je vaše snažení vy-
silující a zdánlivě beznadějné, ve skutečnosti nese
bohaté plody. Obrňte se humorem, trpělivostí a lás-
kou k učitelskému poslání i k žákům, výsledek se
dostaví.

Milí učitelé, držte se i v novém školním roce!
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Patnáctý ročník Mezinárodního festivalu
vojenských hudeb je minulostí

Dožínky Zlínského kraje se slavily v Kroměříži

Poslední srpnový víkend se v Kroměříži už po patnácté
konala přehlídka armádních hudeb ze šesti evropských
zemí. Organizátoři - Ředitelství výcviku a doktrín Vyškov
pod záštitou Ministerstva obrany České republiky a měs-
to Kroměříž - na jubilejní ročník pozvali Reprezentační
orchestr Józefa Wybického z Polska, Vojenskou hudbu
Steiermark z Rakouska, Vojenskou hudbu litevské armá-
dy, Ústřední hudbu rumunské armády, Královskou hudbu
vzdušných sil belgické armády, Vojenskou hudbu Olo-
mouc a Ústřední hudbu Armády České republiky. Choreo-
grafii zpestřilo vystoupení pohledných mažoretek a čest-
né stráže Armády ČR.

Festival zahájil v pátek 29. srpna podvečerní koncert
Vojenské hudby Olomouc na Velkém náměstí. Po zahajo-
vacím ceremoniálu a představení všech účinkujících roz-
zářil střed města velkolepý ohňostroj. V sobotu odpoled-
ne pokračoval festival promenádním koncertem v podání
Ústřední hudby rumunské armády v Podzámecké zahra-
dě, který přilákal velké množství posluchačů.

Sobotní večer patřilo Velké náměstí divadlu. Herci Slo-
váckého divadla z Uherského Hradiště sehráli komedii
Carla Goldoniho Tcháni aneb Jak neprovdat dceru. Nápa-
ditá scéna a skvělé herecké výkony sklidily dlouhý po-
tlesk, i když poněkud prochladlých dlaní.

V neděli odpoledne setkání vojenských kapel grado-
valo přehlídkou, show programem a závěrečným společ-
ným koncertem všech účastníků na Velkém náměstí. Tato
atrakce přilákala několik tisíc diváků, mezi nimiž usedl
i první zástupce náčelníka Generálního štábu generál-
major ing. Josef Prokš. Starosta města Miloš Malý vyslo-
vil 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.

V průběhu uplynulých 15 ročníků Mezinárodního fes-
tivalu vojenských hudeb se v Kroměříži představilo
v absolutním počtu 97 kapel.

M. Karásek

Druhý ročník oslavy ukončení sklizně a dožínek Zlín-
ského kraje se konal v sobotu 30. srpna v Kroměříži. Už
od ranních hodin se účastníci řadili na Komenského
náměstí. Průvod vyrazil Tovačovského ulicí. V čele nesli
jezdci na koních vlajky České republiky, města Kroměří-
že a Zlínského kraje. Následovaly kočáry, obsazené vý-
znamnými hosty - hejtmanem Zlínského kraje Liborem
Lukášem, ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem,
místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních
věcí Petrem Nečasem a prezidentem Agrární komory ČR
Janem Velebou. Za nimi vyrazili krojovaní účastníci ze
všech regionů kraje. Do kroku hrály řízné dechovky. Na
Velké náměstí dorazil průvod Kovářskou ulicí.

Oslavy zahájila česká hymna, zpívaná sborem Mora-
van. Sedláci a selky v doprovodu dětí v krojích předali
symbolický dožínkový věnec hospodáři - hejtmanovi
Liboru Lukášovi. Následovalo ocenění regionálních vý-
robců masných, mléčných a pekařských produktů pres-
tižní značkou Perla Zlínska. Jejich výrobky se prezento-
valy v prostorách Arcibiskupského zámku. Z Kroměříže
získal toto ocenění přírodní sýr Hanácká koule, jehož
výrobcem je Kromilk, spol. s r.o.

V bohatém kulturním programu se představila celá
řada souborů, například kroměřížský Moravan, Jasénka
ze Vsetína, Bartošův soubor písní a tanců ze Zlína, muž-
ský pěvecký sbor Hlahol z Mysločovic, folklórní soubor
z Míkovic, kapely Zdounečanka a Hanačka z Břestu. Na
pódiu před Arcibiskupským gymnáziem vystoupily dět-
ské soubory. Diváci tleskali Hradiš	ánku s cimbálovkou,
souborům Malá Rusava, Hulíňáček, Rozmarýnek, Zrníč-
ko a Klásek ze Všetul či Prosének z Prosenic.

Od rána se na náměstí předváděla nejmodernější,
ale i historická zemědělská technika. V desítkách stán-
ků nabízel jarmark výrobky řemeslníků, občerstvení i
potravinové speciality.

Krajské dožínky pořádala ve spolupráci s městem Kro-
měříž Okresní agrární komora v Kroměříži a Okresní ag-
rární komora ve Zlíně. Finančně je podpořil Zlínský kraj,
jehož hejtman Libor Lukáš převzal nad oslavami záštitu.

M. Karásek
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Na přeměnu vojenského nástupiště získala
Kroměříž 24 milionů

Vojenské nástupiště v bývalých Žižkových kasárnách
v Kroměříži, dnes pojmenované jako Hanácké náměstí,
se dočká v následujících dvou letech zásadní proměny.
Zdejší radnice uspěla se svým projektem a na regenera-
ci Hanáckého náměstí získala z prostředků Evropské
unie dotaci ve výši 24 milionů korun. Proměna nevzhledné
asfaltové plochy v náměstí s parkovou úpravou může
začít již v příštím roce.

Žádost o dotaci podala radnice na začátku letošního
roku v rámci Regionálního operačního programu NUTS
II Střední Morava, financovaného ze strukturálních fon-
dů Evropské unie, teprve v uplynulých dnech však byly
vyhlášeny výsledky, které Kroměříž velmi potěšily. „Zís-
kali jsme 24 milionovou dotaci, přičemž celkové nákla-
dy na realizaci projektu se pohybují ve výši 32 milionů
korun. Radnice musí ze svého rozpočtu uvolnit na dofi-
nancování projektu částku osm milionů korun,“ sdělil
vedoucí radničního odboru rozvoje Josef Koplík. Podle

něj projekt spočívá v úpravě někdejšího vojenského
nástupiště a přiléhajících ploch v náměstí s parkovou
úpravou, kašnou, dětským hřištěm a malým amfiteát-
rem. Kašna bude umístěna v centrální části náměstí,
obklopena dlažbou, ale také vzrostlou zelení a zelený-
mi plochami. V případě dětského hřiště projekt počítá
s hracími prvky, skluzavkou, pískovištěm, ale například
i s malou lezeckou stěnou. Amfiteátr bude pro změnu
vhodný pro drobné kulturní akce. „Z lokality by se mělo
postupně stát místo nejen pro občany města, ale i pro
turisty, jimž bude sloužit nové informační centrum, mapa
města, přístřešek pro odpočinek a další zázemí,“ uvedl
Josef Koplík a dodal, že po obvodu náměstí vznikne
přibližně stovka parkovacích míst a šest míst pro par-
kování autobusů.

Veškeré úpravy, včetně nové kanalizace, vodovodů či
veřejného osvětlení, by měly být hotovy do roku 2010.

-pz-

Grantová výzva pro rok 2009
Město Kroměříž vyhlašuje grantový systém na příští rok. Jeho návrhem se zastupitelé zabývali na svém

zářijovém jednání, přičemž žádosti pro první výzvu na rok 2009 by zájemci mohli předkládat již v termínu od
5. září do 10. října 2008.  Více informací na tel. č. 573 321 295 J. Krejčiříková nebo na www.mesto-kromeriz.cz
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Nová budova radnice pojme na padesát úředníků
Čilým stavebním ruchem ožila budova bývalých od-

borových svazů na ulici 1. máje v Kroměříži. Město ji
získalo směnou za dům v ulici na Malém valu a hodlá ji
využít jako kancelářské prostory pro přibližně padesát
městských úředníků. Snahou radnice je propojit radniční
budovu B s novými kancelářemi v jediný komplex, ve kte-
rém občané vyřídí většinu potřebných záležitostí.

Podle starosty Miloše Malého má objekt všechny před-
poklady stát se vyhovující administrativní budovou. „Jed-
ná se o ocelový skelet se zavěšenou fasádou, který lze
pomocí přepážek dobře upravit pro kancelářské využití.
Objekt se nachází hned vedle naší budovy úřadu, takže
všechny kanceláře budou tvořit jeden komplex. Kromě vnitřní
variability je výhodou budovy i možnost snadného umís-
tění výtahu, který bude obsluhovat i sousední budovu, čímž
zajistíme bezbariérový přístup,“ uvedl starosta Miloš Malý.

V přízemí budovy bude umístěna centrální podatelna
a prostor pro poskytování informací pro občany. Další
patra zaplní odbor sociálních věcí, stavební úřad a část
pracoviště územního plánování. „Větší část odboru so-
ciálních věcí dnes sídlí v Šilhánkově domě, který patří
státu a my platíme nájem. Přestěhováním sjednotíme
sociální odbor a budeme mít pohromadě i další oblasti
státní správy. Návštěva úřadu tedy bude do budoucna
pro občany pohodlnější,“ míní starosta.

Přestavba by měla být hotova do konce příštího roku a
v prvním čtvrtletí roku 2010 radnice počítá se stěhová-
ním. Celkové náklady se pohybují kolem 34 milionů ko-
run, přičemž celou rekonstrukci hradí radnice z vlastního
rozpočtu. Do konce letošního roku proinvestuje 1,5 milio-
nu korun.

-pz-

Zimní stadion je bez střechy, začala její oprava
Neobvyklý pohled na kroměřížský zimní stadion se

v těchto dnech otevírá veřejnosti v Obvodové ulici. Spor-
tovnímu stánku hokejistů chybí kvůli rekonstrukci stře-
cha, z níž zůstala jen kovová konstrukce. Střecha byla po
léta ve velmi špatném stavu a do objektu zatékalo. Opra-
va si vyžádá patnáctimilionovou investici a dokončena
by měla být letos v září.

Přestože zatékání bylo jednou z hlavních příčin rekon-
strukce, nejedná se o jediný nedostatek, který zastřešené
kluziště trápil. „Na konstrukci střechy kondenzovala voda,
která odkapávala na ledovou plochu, namrzala a značně

znehodnocovala kvalitu ledu. Totéž dělal karbol, kterým
byla podkladová vrstva střechy napuštěna,“ vysvětlil kro-
měřížský starosta Miloš Malý.

Investorem oprav je Hokejový klub Kroměříž, který má
objekt v pronájmu od radnice a který získal od ministerstva
školství, mládeže a sportu na opravu sedmimilionovou
dotaci. Radnice hradí ze svého rozpočtu zbývajících osm
milionů. Zchátralý zimní stadion získalo město do svého
vlastnictví ve veřejné dražbě v červnu roku 2006. Hned poté
investovalo více než milion dvě stě tisíc korun do okamži-
tého odstranění havarijního stavu střechy.      -pz-
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Úplná uzavírka silničního mostu začala 6. září
Foto: -kam-

 „Na základě sdělení dodavatele se termín úplné uza-
vírky mostu posunul na 6. září,“ potvrdil vedoucí odboru
dopravy kroměřížské radnice Bohdan Procházka. Od to-
hoto dne bude most dopravě úplně uzavřen, přičemž
výjimkou budou jen vozidla záchranné služby, hasičů,
policie či autobusy hromadné dopravy a některá další
vozidla. „Značka zakazující vjezd na most bude doplně-
na dodatkovou tabulí s konkrétním vymezením, pro kte-

rá vozidla výjimka platí,“ poznamenal vedoucí odboru
dopravy,

Všechna ostatní auta musejí využít objízdné trasy
přes kroměřížský obchvat, a to až do 20. listopadu 2008,
kdy by měla uzavírka končit. V těchto dnech již byla
také uvedena do předčasného užívání i dálnice D1 v
trase obchvatu a průjezdné jsou všechny čtyři jízdní
pruhy.

Evropský týden mobility v Kroměříži
První aktivitou Evropského týdne mobility v Kroměříži

bude ve středu 17. září Den bez aut. Od desáté hodiny
budou na náměstí připraveny hlídky Českého červeného
kříže, které připraví celodenní zábavný program pro děti
se soutěžemi. K organizátorům se připojí Základní škola
a Mateřská škola speciální se zajímavým programem,
který přibližuje, jak se žije našim spoluobčanům s různými
handicapy. Na tuto akci hodinu po poledni naváže Běh
Duhové naděje (dříve Běh Terryho Foxe), přičemž po celý
den, konkrétně od 9 do 15 hodin, budou Velké náměstí a
přilehlá Prusinovského ulice uzavřeny dopravě.

Pravidelnou akcí ETM v Kroměříži je beseda v Knihovně
Kroměřížska. Hostem tentokrát bude cestovatel a polárník
Miroslav Jakeš, který strávil část života v oblastech pokry-
tých věčným ledem. Vyprávění doplněné videoprojekcí se
uskuteční ve čtvrtek 18. září od 16 hodin.  „Cyklojízdu tento-
krát pořádáme ve spolupráci s Českými drahami a bude

spojena s jízdou modernizovanými vozidly Regionova. Vlak
speciálně vypravený v rámci ETM pojede v sobotu 20. září
ze Zlína do Rožnova pod Radhoštěm a zpět, přičemž cestu-
jící mohou kromě jízdy zdarma navštívit vybrané památky
podél trasy. Účastníci naší cyklojízdy mají sraz s bicykly
přímo na vlakovém nádraží v Kroměříži, a to v 7.30 hodin,“
poznamenala Jana Knapková. Podle ní vlak přijíždí do
Kroměříže v 8.02 hodin a odjíždí v 8.13 hodin. Cesta pro
Kroměřížany končí v Bystřici pod Hostýnem.

Neobvyklá bude i nedělní vycházka do okolí Kroměří-
že. Tentokrát účastníky čeká plavba po řece Moravě
v podobě Setkání na zdymadle (které ještě neexistuje) u
Bělovského jezu. Plavidla startují v neděli 21. září v 10
hodin z přístaviště v Kroměříži. Počet míst je omezen na
34 osob a zájemci o plavbu by tedy měli přijít včas. Ti,
na které už nezbude místo na lodi, se mohou k výpravě
připojit i přímo v Otrokovicích na loděnici.
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U Kroměříže roste více než 20 kilometrů dálnice
Zlínský kraj dohání svůj dálniční „deficit“ stále rychleji.

V okolí Kroměříže se nyní pracuje na čtyřech úsecích dál-
nice D1. Investorem těchto rozsáhlých projektů je Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR, finanční prostředky poskytl Státní
fond dopravní infrastruktury a Fond soudržnosti Evrop-
ské unie.

Více než 20 kilometrů nově budovaných úseků začne
řidičům sloužit postupně. V plném provozu už je dálniční
obchvat Kroměříže, který pomáhá zvládnout dopravu
v době uzavření mostu přes Moravu v centru města. Kon-
cem září bude zprovozněn úsek mezi Kojetínem a Kromě-
říží. Silniční specialisté společnosti Skanska pracují sedm
dní v týdnu jak na zbývajícím úseku mezi Mořicemi a
Kojetínem, tak na východ od Kroměříže na úseku vedou-
cím na Hulín a Říkovice.

Nový úsek dálnice od Mořic ke Kroměříži bude klíčo-
vou stavbou pro okolní obce i pro celý region. Ze Stříbrnic,
Křenovic, Bezměrova a Postoupek díky němu zmizí veške-
rá tranzitní doprava a hlavně těžké kamiony.

„Úsek od Kojetína do Kroměříže bude zprovozněn kon-
cem září, na trase z Mořic do Kojetína jsme dokončili
podkladní vrstvy a těleso dálnice, provádí se odvodnění
a kanalizace, jsou rozestavěny všechny mosty a už letos
budeme pokládat část cementobetonových povrchů,“ říká
Martin Fischer, projektový manažer ze společnosti Skan-
ska DS.

Dominantou úseku Mořice – Kojetín bude mimoúrov-
ňová křižovatka Kojetín, která připojí na dálnici stávající
silnici I/47. Kromě ní v tomto úseku vyroste celkem 14
mostů, z toho 11 dálničních a tři mosty na obslužných
komunikacích.

Dálniční obchvat Kroměříže navazuje na předchozí
úsek před mimoúrovňovou křižovatkou Kroměříž - západ,
odkud vede přes most křížící železniční tra	 Kojetín – Hulín,
dále po mostě přes řeku Moravu až ke křižovatce Kromě-
říž - východ, kde končí. Využívá přitom současnou část
obchvatu Kroměříže, který byl dokončen v roce 1996.

-ska-

Kronika města
roku 2007

Do vystaveného konceptu Kroniky města Kroměříže roku 2007 bude
možné nahlédnout od 8. do 22. září v knihovně Muzea Kroměřížska a
ve studovně Knihovny Kroměřížska. Marta Zapletalová, kronikářka

Foto: Aleš Karban
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Městská policie přispěje k bezpečí seniorů
Drzost pachatelů nezná mezí

V současné době se stále častěji vyskytují případy, kdy
pod různou záminkou se někdo snaží vnutit do bytu či
domu. Zejména starší lidé jsou důvěřiví a bezproblémově
naprosto cizí osobu pustí k sobě domů. Proto jsou také
nejčastějším terčem snah různých nepoctivců. Podob-
ných případů, na jejichž konci (na rozdíl od příkladu) je
okradení důvěřivé osoby, u nás přibývá. Lidé jsou nejen
vynalézaví, ale i drzí. Pod jakoukoli záminkou se snaží
dostat dovnitř bytu nebo domu a vzít prakticky cokoli, co
se dá zpeněžit. Používají nejrůznější verze - prodej zboží
(deky, nádobí, příbory), broušení nožů a nůžek, výhra v
soutěži, kontrola plynoměru aj.

Všechny tyto verze však mají stejný scénář. Přijedou
dva až tři lidé, případně toho druhého, třetího zavolají po
chvilce. Tvrdí, že mají jen bankovku v určité hodnotě,
např. pětitisícovou, a chtějí, abyste ji rozměnili, popř. jim
vrátili do této částky. Vy odejdete pro peníze a proběhne
transakce. Pak jeden z nich požádá o vodu, zda může jít
na toaletu, umýt si ruce apod. Zmizí vám na chvíli
z dohledu... Po jejich vyprovození ven teprve zjistíte, že
máte prohledaný pokoj, odcizené věci, cennosti i peníze.

V poslední době se objevují také osoby, které se snaží
působit na city, na snahu pomoci, na dobré lidské vlast-
nosti. Zazvoní u dveří, strčí do nich dítě a poprosí, zda by
u vás nemohlo jít na toaletu nebo dostat napít. Necháte
je stát u otevřených nebo přivřených dveří a jdete pro
sklenici vody. Okamžitě toho využijí, a prohledají, co je v
dosahu - kapsy kabátů, kabelky, tašky a zvládnou
i nejbližší pokoj. Jako záminku používají ty nejnevinnější
věci, za kterými by slušného člověka nenapadlo hledat
něco špatného.

Další záminkou mohou být kontroly spotřebičů - vodo-
měrů, elektroměrů, plynoměrů apod. Vždy, než oprávněný
podnik pošle své zaměstnance, oznámí to na vývěsce v
domě či zprávou ve schránce. Zpravidla je na oznámení
den kontroly nebo odečtu a časové rozmezí. Tím máte
možnost se připravit. Můžete například požádat rodinné-
ho příslušníka nebo souseda, aby s vámi počkal a zůstal
během návštěvy. To platí i pokud si pozvete řemeslníka či
opraváře. Je to jednoduché a účinné. Pokud přijde pra-
covník jindy, než bylo nahlášeno, můžete si jeho jméno
telefonicky ověřit přímo v podniku a teprve pak ho pustit
do bytu.

Městská policie v Kroměříži řeší v současné době
v rámci prevence kriminality projekt, který je zatím pra-
covně pojmenován Bezpečná domácnost. Jeho cílem je
zamezit protiprávnímu jednání, které vzniká tím, že se
pachatelé pod vymyšlenými záminkami vloudí do bytu
především osaměle žijícím seniorům a  tam páchají trest-

nou činnost. Aby se na minimum snížily šance pachate-
lů, připravila Městská policie v Kroměříži s podporou
města Kroměříže a ve spolupráci s odbornou firmou mon-
táž bezpečnostních řetízků a panoramatických kukátek na
vchodové dveře do domu či bytu. Montáž proběhne za
asistence strážníků Městské policie, kteří pak provedou
poučení a dveře opatří instruktážními samolepkami. Celá
montáž se provádí v rámci projektu Bezpečná domácnost
zdarma!

„Stanovili jsme několik kritérií, jež by měl žadatel spl-
nit,“ uvedl ředitel MP Kroměříž Miloslav Skřebský. „Vedle
věku je další podmínkou, zda osoba žije osaměle, zda
bydlí v některé místní části města, o jaký typ domácnosti
se jedná (byt, rodinný dům, samota a podobně) a
v neposlední řadě zda se jedná o držitele průkazů ZTP či
ZTP/P.“

O tuto službu si musí každý osobně požádat na Městské
policii v Kroměříži. Termínem podání přihlášek pro letošní
rok je stanoven poslední den září. S policií po prvním
kontaktu vyplní formulář. Datum a hodina montáže bu-
dou dohodnuty osobně. „Začátkem října předpokládáme,
že dojde k prvním připevněním bezpečnostních zábran.
Do konce roku by se jich mělo uskutečnit na 50. Pokud
zaznamenáme zvýšený zájem o uvedenou službu ze stra-
ny obyvatel, jsme připraveni uspokojit v příštím roce i
větší množství žadatelů,“ upřesnil Miloslav Skřebský.

M. Karásek

Městská policie zasahuje
Dne 21. srpna v odpoledních hodinách přijalo

operační pracoviště Městské policie v Kroměříži
telefonické oznámení, že na vlakovém nádraží
v Kroměříži narušují veřejný pořádek dva mladí-
ci tím, že házejí sklenice do kolejiště a napadají
kolemjdoucí. Na místo byla vyslána hlídka Měst-
ské policie. Zadržela dva mladíky, z nichž jeden
sprostě nadával kolemjdoucím a druhý mezitím
vylezl na střechu nástupiště, ze které po upozor-
nění strážníků slezl. I poté ale mladíci pokračo-
vali v nadávkách a budili veřejné pohoršení. Stráž-
níci proto použili donucovací prostředky (pouta)
a provedli dechovou zkoušku, při které bylo zjiš-
těno, že pachatelé jsou pod vlivem alkoholu. Oba
byli umístěni na protialkoholní stanice a celá
věc s nimi byla řešena jako přestupek v blokovém
řízení.
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160 let národní hymny Rumunska
Na návštěvě v partnerském městě Ramnicu Valcea

Rumunský národ je na svou hymnu náležitě hrdý.
Proto každoročně ve velkém stylu oslavuje den, kdy kon-
krétně v Ramnicu Valcea, partnerském městě Kroměříže,
poprvé zazněla 29. července 1848. Jejím duchovním
otcem, autorem hudby, je Anton Pan, jehož rodný dům

je pečlivě udržovaný. Stejná péče je věnována i prostoru
v centrálním parku, kde píseň Probu
te se, Rumuni před
160 lety zazněla.

Starosta města Mircia Gutau u příležitosti státního svát-
ku pozval představitele partnerských měst. Sešly se tu
delegace ze srbského Kruševace, tureckého Aydinu a Kro-
měříže, kterou vedl místostarosta Petr Sedláček. Oficiální
i neoficiální setkání bravurně tlumočil Gheorghe Fontul.

Slavnostní zahájení svátku národní hymny se konalo
na radnici v zasedacím sále orgánů města. Starosta Mir-
cia Gutau spolu se zastupiteli přátelsky přijal zástupce
partnerských měst. Před radnicí se už tvořil zástup lidí,
vybavených vlaječkami a barevnými balónky. Dlouhý prů-
vod s kapelou pak prošel ulicemi. V čele musí jít podle
tradice sedm praporů, následují postavy v dobových kro-
jích. S krátkou zastávkou u rodného domu Antona Pana
pokračoval směrem do parku. Slavnost hymny zahájila
pravoslavná bohoslužba, následovaly projevy prefekta,
poslance parlamentu a starosty města. Všichni zdůraz-
ňovali historický význam svátku hymny, která Rumuny
provází už 160 let. Smíšený sbor pak zazpíval Probu
te

se, Rumuni. Program pokračoval leteckou show. O
půlnoci rozzářil noční oblohu mohutný ohňostroj.

Hostitelé z Ramnicu Valcea věnovali velkou péči
svým partnerům a snažili se nabídnout co nejpestřej-
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ší program. Prohlédli jsme si klášter v Horezu, zapsaný na
Seznamu památek UNESCO, manufakturu na výrobu origi-
nální keramiky, lázeňská města Olesti a Govora. Velkou po-
ctou byla návštěva více než honosné Ceauseskovy vily, kte-
rou nechala v dobách panování komunistického režimu,
kdy národ strádal, vybudovat manželka diktátora za státní
peníze jako dar k sedmdesátinám vůdce státu. Byla dokon-
čena v prosinci roku 1989, v době jejich popravy. Dnes se
využívá k mezinárodním setkáním na vládní úrovni. Dostali
jsme příležitost
objekt si prohléd-
nout a obědvat tu.
Jinak je velmi přís-
ně střežená. Bě-
hem pobytu u
přátel v Ramnicu
Valcea bylo dost
příležitostí ke kon-
taktům s ostatní-
mi delegacemi.
Místostarosta Petr
Sedláček dostal
od místostarosty
Aydinu oficiální
pozvání pro měs-
to Kroměříž k ná-
vštěvě jejich
města.

Senioři z Nitry si prohlédli synagogu v Holešově

Starosta Miloš Malý, místostarostka Jarmila Číhalová a
předseda Klubu seniorů v Kroměříži Vladimír Koutský bla-
hopřejí předsedkyni Klubu seniorů v Nitře Olze Csákayové
k jejímu významnému životnímu jubileu.       Foto: -kam-

Čtvrtek 21. srpna probíhal v Klubu seniorů v Kroměříži,
který sídlí v Klubu Starý pivovar, v mírně vzrušené atmo-
sféře. Očekávalo se totiž další z pravidelných setkání kro-
měřížských seniorů s jejich protějšky z partnerského měs-
ta Nitry, na které bylo potřeba se důkladně připravit. Tato
setkání už dávno nepatří k formálním zájezdům, ale trans-
formovala se do srdečné atmosféry, kdy vítáme nejbližší
přátele. Svědčí o tom už jen vřelé uvítání, kdy se lidé
vzájemně objímají a důvěrně oslovují.

Letošní program pobytu na Kroměřížsku byl zpestřen
návštěvou synagogy v Holešově a tamějšího židovského
hřbitova. Poté už následovala družná zábava, sdělování
událostí, k nimž došlo od posledního setkání, a tanec.
Nechyběl jiskřivý mok, kterého přátelé přivezli z úrodných
nitranských vinic dostatek. K dobré náladě přispěla ná-
vštěva promenádního koncertu Zdounečanky na Velkém
náměstí.

V úvodu setkání hosty přivítal starosta města Miloš
Malý a místostarostka Jarmila Číhalová. Oba představite-
lé radnice spolu s předsedou Klubu seniorů Vladimírem
Koutským srdečně blahopřáli Olze Csákayové, předsed-

kyni Klubu seniorů v Nitře, k jejímu životnímu jubileu, jež
oslavuje v neuvěřitelném psychickém a fyzickém elánu.

      M. Karásek

Ramnicu Valcea má 130 000 obyvatel. Vyrostlo zde
moderní obchodní centrum a za podpory fondů EU budu-
je sí	 penzionů a hotelů. V samotném městě věnují velkou
pozornost tržnicím, kde se nabízejí zemědělské přebytky.
Budují tu čtyři, jimž nechybí dokonalé zázemí - WC, umý-
várna zboží i sprchy. Na tržnici je zákaz kouření. V celém
městě se nevyskytují asijští obchodníci.

Text a foto M. Karásek



12

  KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ /  ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z RADNICE

Kroměřížská radnice vydala
průvodce sociálními službami

Pětaosmdesát stran naplněných informacemi pro
všechny uživatele a poskytovatele sociálních služeb
v regionu obsahuje brožura, kterou právě vydala kromě-
řížská radnice. Publikace nazvaná Průvodce sociálními a
souvisejícím službami v Kroměříži a okolí
je součástí projektu Komunitní plán so-
ciálních služeb na Kroměřížsku. Klade si
za cíl přehledně, stručně a přitom srozu-
mitelně informovat všechny osoby nachá-
zející se v tíživé životní situaci o tom, kde
mohou najít pomoc v případě potřeby.

Podle místostarostky Jarmily Číhalové
je dostatek informací nejdůležitější prá-
vě ve chvíli, kdy se člověk potýká
s určitými osobními či zdravotními pro-
blémy. „Ne vždy v těchto situacích stačí
pomoc rodiny či přátel. Dnes naštěstí
existuje řada možností, jak těmto lidem
pomoci, aby měli život jednodušší. Kaž-
dopádně je třeba, aby věděli, kam či na
koho se mohou obrátit,“ vysvětlila kro-
měřížská místostarostka. Právě tento cíl si klade nově
vydaná brožura. „Lidé v ní najdou v ucelené podobě řadu
důležitých informací. Dozví se o možnostech získání ma-
teriální i jiné pomoci a také o organizacích, které posky-
tují služby v oblasti sociální či zdravotní. A to jak

v Kroměříži, tak i v okolních městech. Publikace obsahu-
je také kontakty na organizace a sdružení, kde člověk
může potkat osoby se stejnými problémy, či kontakty na
zařízení, v nichž může aktivně trávit svůj volný čas,“ po-

znamenala Jarmila Číhalová. Brožura re-
aguje i na změny související s novým
sociálním zákonem a zahrnuje praktické
údaje například o příspěvcích na péči,
bezmocnost a další agendu spadající
pod radniční sociální odbor.

Průvodce sociálními službami kromě-
řížská radnice vydala v třítisícovém ná-
kladu. „Zájemci ji mohou zdarma získat
na podatelně a na sociálním odboru kro-
měřížské radnice, v Knihovně Kroměříž-
ska a mnoha organizacích, které sociál-
ní služby poskytují. V elektronické podo-
bě ji také umístíme na webové stránky
města,“ sdělila Libuše Spáčilová, mana-
žerka projektu Komunitní plán sociálních
služeb na Kroměřížsku.

Brožura s informacemi o sociální problematice není
prvním podobným počinem města Kroměříže. Naposled
v roce 2005 radnice vydala publikaci nazvanou Na pro-
blémy nejste sami, která byla zaměřena zejména na po-
třeby seniorů.      -pz-

Dny zdraví tentokrát zajistí Liga proti rakovině
Na začátku října mívali obyvatelé Kroměříže možnost

nechat si provést v rámci Dnů zdraví vyšetření, jejichž
cílem bylo odhalit rizikové faktory civilizačních onemoc-
nění. Tato vyšetření prováděla Okresní hygienická stanice,
později Zdravotní ústav. Protože jeho pracoviště bylo
v našem městě zrušeno, nemůže tato instituce vyšetření
nadále provádět. Nicméně vás, kteří se zajímáte o to, co je
pro vaše zdraví přínosné a chcete znát výsledky svého
zdravotního stavu, informujeme o podobné akci, kterou

ve dnech 1. a 2. října v našem městě zajistí Liga proti
rakovině. Na Velkém náměstí se v těchto dnech uskuteční
pod názvem Každý svého zdraví strůjcem! zajímavá výsta-
va, (1. října od 12 do 20 h, 2. října od 9 do 17 h), která
upozorní na nejčastější rizika ohrožující zdravotní stav.
Zájemcům bude změřena hladina cholesterolu a cukru
v krvi či  jim budou provedena další vyšetření. Také pro děti
budou připraveny testy a zajímavé hry. Bližší informace
najdete na webových stránkách města a na plakátech.

Dopravní hřiště bude otevřeno ve středu i v sobotu
Značnému zájmu veřejnosti se v průběhu letních mě-

síců těší dětské dopravní hřiště v Kroměříži. Areál navště-
vují každou středu odpoledne desítky dětí, které si chtějí
ověřit své znalosti silničního provozu v praxi, nebo mají
chu	 jen tak si v bezpečí uzavřeného areálu zajezdit na
jízdním kole či kolečkových bruslích. Zájem je každopád-
ně takový, že se provozovatel rozhodl rozšířit otevírací
dobu i na sobotní dopoledne.

„Od září bychom proto chtěli provoz rozšířit i na sobo-
tu do 9 do 11 hodin, a to až do konce října,“ prozradila
ředitelka Českého červeného kříže v Kroměříži Alice Jurač-
ková. Podmínky vstupu do areálu zůstávají beze změn.
Návštěvníci by si s sebou měli vzít z kapacitních důvodů
erárních bicyklů vlastní kolo či kolečkové brusle a dvace-
tikorunu na vstupné.

-pz-
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Sokolská župa hanácká slaví 110. výročí od vzniku
V letošním roce je významných výročí více. Rok 2008

je největším svátkem sportovců – 29. olympijské hry
v Pekingu sledoval celý svět. 90. výročí vzniku Českoslo-
venska velmi úzce souvisí se spolkem Sokol, který stál
u zrodu republiky, když 28. říjen se stal dnem vítězství
a osvobození.

Sokol byl založen dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem
Fügnerem v r. 1862 v Praze a měl posílit ve své době
češství a vlastenectví proti silné germanizaci v českých
zemích. Zájem o tento spolek stoupal nejen v Praze, ale
i na venkově, a tak vznikl 1. český tělo-
cvičný spolek Sokol i v Kroměříži v roce
1865. Popud k jeho založení dal sám
zakladatel sokolstva dr. Miroslav Tyrš, který
na pozvání „zpěváckého“ spolku Moravan při-
jel s padesáti krojovanými sokoly z Prahy, aby
světil prapor Moravanu. Kroměřížští občané
byli tak nadšeni touto vlasteneckou akcí, že je
podnítila k založení Sokola. Druhou jednotou
byl v roce 1871 Sokol Morkovice, roku 1894
Zborovice, postupně vznikaly v regionu další
jednoty v Holešově, Hulíně, Kojetíně, Tluma-
čově. Spojením těchto sedmi jednot vznikla
25. září 1898 župa hanácká Karla staršího ze Žerotína.
Sídlo župy bylo většinou v našem městě (krátce v Kojetíně
a Holešově). Žádná z těchto jednot neměla svou tělocvič-
nu (první byla v Hulíně), v prostředí německém vznikaly
další jednoty a snažily se prosadit sokolské myšlenky,
ale nebylo to snadné. Výsledky se dostavily až po letech.

V roce 1908 se župa dělila na dva okrsky: kroměřížský
a holešovský. V roce 1922  bylo již šest samostatných
okrsků v župě hanácké: Kroměříž, Morkovice, Holešov,
Kojetín, Zlín a Hulín. V župě bylo 39 jednot a 36 poboček.
Tyto jednoty měly v čele významné osobnosti, v čele župy
stál dr. Jan Štros, vzdělavatel Jan Kaňák, Gustav Lorenc,
František Kožík, všudypřítomný Miloš Živný, bratr Klin-
kovský ze Zlína, sestra Mucalíková z Holešova, sestry Pep-
ča Pospíšilová,  Marie Kabrnová aj.

Práce Sokola byla v některých jednotách přerušena 1. svě-
tovou válkou, mnoho sokolů a sokolských legionářů padlo
na bojišti. Podruhé přerušila v roce 1941 činnost 2. světo-
vá válka a posléze sjednocená tělovýchova po roce 1948.
Činnost od roku 1889 řídila „Česká obec sokolská“ se
sídlem v Tyršově domě v Praze. Organizovala všesokol-
ské slety na velkém stadionu Strahova, kterých se od
2. sletu v roce 1891 naše župa vždy zúčastnila. Sokolští
sportovci dosahovali vrcholných sportovních výkonů. Prv-
ní olympijskou zlatou medaili pro Československo získal
v roce 1924 v Paříži sokol  Bedřich Šupčík z Kvasic.

Po roce 1990 proběhly tři všesokolské slety – první
na Strahově, druhý na stadionu E. Rošického. Naše župa

upořádala v roce 1998 „Malý sokolský slet v Kroměříži“,
kterého se zúčastnilo 1800 cvičenců z 27 žup.

Obnovený Sokol po roce 1990 má na co navazovat.
Sokolská župa hanácká v čele se starostou JUDr. Ing.
Oldřichem Mohylou byla opět ustavena 7. března 1991,
dnes má 15 jednot s počtem 2185 členů a sídlí v Sokol-
ském domě v Kroměříži.

Župa zabezpečuje v jednotách aktivitu sportovní, re-
kreační a kulturně-společenskou. Navázala také spor-

tovní spolupráci se Sokolem Vídeň ve
stolním tenise i Vlasteneckou omladi-

nou z Vídně, která již 14 let hraje svá
divadelní představení v Sokolském domě

v Kroměříži.
V letošním jubilejním roce 110. výročí zalo-
žení župy hanácké, připravil Sokol Kroměříž a

jednoty župy vybrané akce. Divadelníci So-
kola Kroměříž nastudovali hru kroměřížské-
ho rodáka Antonína Procházky „S tvojí dce-
rou ne“ (jeho otec byl v roce 1932-34 kapel-
níkem sokolské hudby). Odbor sportu
zorganizoval volejbalový turnaj smíšených
družstev „O putovní pohár bratra Jaroslava

Kozlíka“ za jeho přítomnosti k 101. narozeninám toho-
to kapitána mistrovského družstva. V červnu se cvičenci
zúčastnili 3. sletu župy ještědské v Liberci. V září vydá-
me Almanach župy hanácké.

17. září se uskuteční Běh naděje na Velkém náměstí,
výtěžek bude věnován „Dětské onkologii“ v Brně.

15. října vzpomínková akce u desky dr. Miroslava
Tyrše na Velkém náměstí v 16 hodin.

22. října Sokolská tělovýchovná akademie v Domě
kultury za účasti cvičenců župy hanácké, župy Komen-
ského a župy valašské (folklorní tance) a pěveckého
sboru Moravan.

27. října vzpomínka sokolů u pomníku TGM k výročí
vzniku samostatného československého státu.

22. listopadu divadelní představení vídeňské Vlaste-
necké omladiny v Sokolském domě v Kroměříži.

Zakončením programů k 110. výročí župy bude slav-
nostní zasedání všech jednot župy v Sokolském domě
v Kroměříži.

Závěrem zveme občany Kroměříže a příznivce Sokola
do Domu kultury v Kroměříži ve středu 22. října v 17
hodin  na uvedenou  Sokolskou tělovýchovnou akade-
mii se závěrečným koncertem  pěveckého sboru Mora-
van. Vstup na naši akademii ke 110. výročí založení
Sokolské župy hanácké je zdarma.

JUDr. Ing. Oldřich Mohyla
za výbor Sokola Kroměříž
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Blahopřejeme k narozeninám

Vzácné jubileum oslaví 12. září Marie Smejkalová
z Kroměříže, která je současně nejstarší občankou Zlín-
ského kraje. Narodila se v roce 1903 v Kroměříži a svému
rodnému městu zůstala po celý život věrná.

„Na všechno zlé, co se mi v životě přihodilo, jsem už

zapomněla, te
 už vzpomínám jen na svoje lásky a na to,
co krásného jsem kdy prožila,“ řekla nám před rokem.

Přejeme Marii Smejkalové, a	 jí život toho krásného
ještě bohatě nadělí a hlavně a	 jí slouží zdraví a neo-
pouští dobrá nálada.

Osmičkové datum přilákalo na radnici
15 snoubeneckých párů

Patnáct snoubeneckých párů si v Kroměříži zvolilo
za svůj svatební den pátek 8. srpna roku 2008. Přestože
pátek není v Kroměříži běžným oddávacím dnem, os-
mičkové datum snoubence láká a radnice jim vyšla
vstříc.

„Na v pátek 8. 8. 2008 jsme v Kroměříži měli nahláše-
no patnáct svatebních obřadů, z nichž osm se uskuteč-
nilo v obřadní síni radnice, jeden v Arcibiskupském
zámku a zbytek v kapli sv. Kříže v areálu Octárna,“ potvr-
dila vedoucí kroměřížské matriky Dagmar Bébrová. Pro-
tože se oddávalo na několika různých místech, musela

tomu radnice přizpůsobit počet oddávajících i matriká-
řek. Netradiční číselná kombinace v datu je pro snou-
bence pokaždé velmi přitažlivá. Například 7. 7. 2007 se
v Kroměříži konalo celkem 27 svatebních obřadů.

Podle Ondřeje Debefa, kroměřížského zastupitele a
oddávajícího, bývá průběh svatby vždy stejný, bez ohle-
du na datum. „Podstatné je, aby snoubenci byli š	astní
a prožili spolu spokojené manželství. To však nikdy
nezáleží na termínu svatby, ale především na páru sa-
motném,“ poznamenal Ondřej Debef.

-pz-

Foto: -kam-
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Úspěšný školní rok ZUŠ Kroměříž
Stojíme na prahu nového školního roku, a tak nastává

čas ohlédnout se za tím uplynulým.
V průběhu školního roku 2007/2008 naši žáci pod

vedením svých pedagogů zaznamenali řadu význam-
ných ocenění a vynikajících výsledků. V prvé řadě se za-
pojili do soutěží, které každoročně vypisuje MŠMT ČR.
Vysoké počty oceněných pouze podtrhují kvalitu přípravy.
V okresních kolech  získali žáci hudebního oboru čtyřicet
dva 1. míst, deset 2. míst, jedno 3. místo a dvě čestná
uznání, v krajských kolech sedm 1. míst, třináct 2. míst a
čtyři 3. místa. Výtvarný obor si z okresního kola odvezl 25
ocenění, která v krajském kole rozšířil o dalších 13 oceně-
ní.

Čestné uznání II. stupně v ústředním kole vybojoval
Tomáš Handrych ve hře na kytaru. Velkým úspěchem bylo
2. místo Alžběty Küchlerové ve hře na housle. Do ústřední-
ho kola přehlídky výtvarných oborů postoupilo šest pro-
jektů, které budou vyhodnoceny až v září 2008.

Alžběta Küchlerová  potvrdila svoji kvalitu i účastí
v mezinárodní houslové soutěži Josefa Muziky  „O NOVO-
PACKÝ ACHÁT“, která se konala v Nové Pace na konci měsí-
ce dubna. Zde se probojovala  do posledního kola a získala
velmi cenné čestné uznání II. stupně.

Začátkem června ZUŠ Kroměříž pořádala už 1. ročník
soutěže určené mladým talentovaným houslistům do 16
let  – ARCHETTI IN MORAVIA. Soutěž se konala za podpo-
ry Zlínského kraje, pod záštitou hejtmana Libora Lukáše,
za finanční podpory města Kroměříže a pod záštitou Klu-
bu UNESCO Kroměříž. Díky patří i dalším spolupořadate-
lům - Filharmonii B. Martinů Zlín a Konzervatoři P. J. Vejva-
novského. V podvečer zahájení soutěže se konal mimo-
řádně kvalitní koncert vítězů 0. ročníku soutěže za
doprovodu Filharmonie B. Martinů ve Společenském sále
Domu kultury.

I v letošním roce se naše žačky v silné konkurenci ne-
ztratily a  postoupily až do 3. kola. Největšího
úspěchu dosáhla Alžběta Küchlerová, která ve
své kategorii získala 2. místo a navíc získala
Zvláštní cenu za nejlepší interpretaci povinné
skladby Stanislava Noska Vivacissimo. Kateřina
Sedlářová pak vybojovala rovněž pěkné 3. místo.

Žák výtvarného oboru Ondřej Gajdoš se na
konci školního roku zapojil do XIII. ročníku me-
zinárodní výtvarné soutěže Malujeme po síti na
téma – Můj tajný sen, Co mi říká rádio. Postoupil
až do finále a jeho práce byla vystavena v Muzeu
hlavního města Prahy.

Taneční obor se již tradičně skvěle prezentoval
svým vystoupením v Domě kultury 14. června
pod názvem VĚŠÁK 2008. Osobitou atmosféru a
strhující výkony našich žáků a absolventů dopl-

nila  vystoupení žákyň tanečního oboru ze  ZUŠ Bojkovi-
ce, které byly pozvány jako hosté. Bouřlivé ovace plného
sálu byly pro všechny účinkující i jejich pedagogy nád-
herným zážitkem a velkým oceněním.

Literárně - dramatický obor se veřejnosti představil na-
studováním dvou balad z Kytice K. J. Erbena a Doktor-
skou pohádkou na motivy K. Čapka v divadelním sále
Klubu Starý pivovar. Třetí večer patřil především naším
nejmladším žákům. První divadelní krůčky si vyzkoušeli
v sále ZUŠ za podpory svých nejbližších.

Nemohu opomenout i další velké projekty, které nám
jako organizátorům udělaly radost. Je zřejmé, že jsou u
našich  žáků i rodičů velmi oblíbené, a proto k nim přistu-
pují s mimořádným zájmem. Jedná se již o tradiční akci
Mikuláš v ZUŠ, Hudební mládí  ve Sněmovním sále,  Per-
cussion show a Promenádní koncert na Velkém náměstí,
koncert pedagogů spojený s výstavou prací pedagogů v ZUŠ,
Promenádní koncert v atriu ZUŠ. Poměrně náročná byla
realizace komponovaného pořadu hudebního, výtvarné-
ho, tanečního a literárně-dramatického oboru  pod ná-
zvem Umělecké mládí v Domě kultury aj.

Mimo jiné naši žáci a učitelé připravili výchovné pořa-
dy pro žáky 4.-6. tříd základních škol a pro mateřské
školy. Oba programy byly velmi pozitivně přijaty, což svědčí
o kreativitě a zázemí, které naše škola nabízí.

Mohla bych ještě pokračovat, protože výčet aktivit naší
školy je vskutku neobvyklý. Je však před námi nový školní
rok a já věřím, že bude minimálně stejně úspěšný a pestrý
jako byl ten předchozí. Jsem velmi ráda, že žáci a pedago-
gové ZUŠ Kroměříž jsou nedílnou součástí kulturního
života města.

Těším se na brzká shledání v naší Základní umělecké
škole Kroměříž a přeji žákům i kolegům mnoho tvůrčích
sil v novém školním roce  2008/2009.

Ivona Křivánková, ředitelka ZUŠ Kroměříž

Foto: archiv ZUŠ
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Firmy budou v Kroměříži nabízet místa
na Přehlídce pracovních příležitostí

Institut trhu práce Úřadu práce v Kroměříži ve spolupráci
s okresním pracovištěm Institutu trhu práce Hospodářské
komory v Kroměříži budou nabízet volná pracovní místa
na Přehlídce pracovních příležitostí 2008 dne 22. září v
době od 10 do 16.30 hodin v Domě kultury v Kroměříži.

Akce je určená pro technické profese všech stupňů vzdě-
lání (ZŠ, SOU, SŠ, VŠ). V Domě kultury se budou prezento-
vat firmy z Kroměříže a blízkého okolí, které nabídnou
aktuální volná pracovní místa či výhledově obsazované
pracovní pozice. Přehlídka je určena pro absolventy uči-
liš	, středních škol a vysokých škol, uchazeče o zaměst-
nání, nezaměstnané, občany, kteří chtějí změnit zaměst-
nání, či zájemce o zaměstnání. Vstup je zdarma.

Kontakt: Ing. Martin Krupička, ved. odd. ITP, Úřad práce
v Kroměříži, Erbenovo nábřeží č.p. 4251/2c, 767 01 Kro-
měříž, tel.: +420 573 311 775, 773 573 312 mar-
tin.krupicka@km.mpsv.cz

Pilotní systémový projekt ITP realizuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR spolu s dalšími partnery,
kterými jsou Hospodářská komora ČR, Národní vzdělá-
vací fond a úřady práce v pěti krajích. Hlavním cílem
projektu je zkvalitnění, rozšíření a modernizace služeb
zaměstnanosti. Tento projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem České re-
publiky. Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/
0008

Závěr sezóny v Galerii Orlovna
Po dvou úspěšných výstavách moderního malířství,

Art Mobile 2008 a Markétino léto, připravila Galerie Orlov-
na na závěr své první sezóny projekt z poněkud jiné ob-
lasti.

Akce „Fashion Week-end“ vznikla z iniciativy módních
návrhářů Alešbáry a grafického studia Tmbsign jako pro-
jekt víkendového setkání (nejen) oděvních designerů, kte-
ří by měli během tří dnů – tedy prodlouženého víkendu-

formou workshopu vytvořit módní kreace pre-
zentované na lidském těle během závěrečné
performance.

Pokud bude akce úspěšná, stane se pilotním
počinem budoucího Kroměřížského Fashion Bi-
enále, nebo podobného pravidelného projektu.

Letošního nultého ročníku se zúčastní mla-
dí výtvarníci Aleš a Bára Šeligovi tvořící pod
značkou Alešbáry, jejichž produkce již byla
vystavována ve Vídni, Paříži nebo Berlíně. Dále
Pavel Jevula, držitel ocenění Top Styl Designér,
textilní návrhářka Petra Kafková, Petr Kalouda,
držitel ocenění Výtvarník sezóny 2002, šper-
kařka Jitka Petřeková a textilní výtvarnice Rad-
ka Valentin.

Akce bude ve výstavních prostorách Gale-
rie Orlovna v ulici Na Sladovnách zahájena
26. září v 10 hodin a ukončena 28. září v 15
hodin módní přehlídkou pro veřejnost a mé-
dia.

Fashion Week-end(em) bude zároveň ukon-
čen nultý ročník projektu „Kroměřížské výtvar-
né léto – Současné umění v památkách
UNESCO“, který je pod patronací České komise
pro UNESCO a na němž se podílí spolu s Galerií
Orlovna i město Kroměříž, Zlínský kraj a Ná-
rodní památkový ústav ÚOP Kroměříž.

Ing. Jiří Antoš, CSc.
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Foto: -kam-

Arcibiskupský zámek se proměnil
v královský hrad

Arcibiskupský zámek v Kroměříži se opět stal středem
pozornosti filmařů. Ve dnech 13. až 24. srpna v jeho pro-
storách a v historických zahradách natáčel režisér Milo-
slav Šmídmajer hranou pohádku Peklo s princeznou. Fil-

maři použili scény jak z historických zahrad, tak i ze
zámeckého nádvoří a historických sálů v prvním a dru-
hém poschodí zámku.

Pohádka Peklo s princeznou vypráví o  kurážné prin-
cezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze soused-
ství v dávno smluveném sňatku. Tu ztvární Tereza Voříš-
ková, známá mimo jiné ze Slámova Venkovského učite-
le. V Peklu s princeznou se o ni bude ucházet sám
Lucifer. Její protiváhou bude nesmělý princ Jeroným v
podání Jiřího Mádla. Také další herecké obsazení slibu-
je hvězdnou podívanou. Dobráckého krále Leopolda a
otce Anety zahrál Petr Nárožný, královské rodiče Jeroný-
ma Václav Postránecký a Zlata Adamovská. V dalších

rolích se objeví Miroslav Táborský, Jan
Skopeček, Václav Vydra a dokonce i
miss Jana Doleželová. Film se natáčí
až do konce září kromě kroměřížských
interiérů a exteriérů také v Adršpachu,
Kouřimi, Frýdlantu a Jetřichovicích. Prá-
vě zámky Kroměříž a Frýdlant předsta-
vují sídla obou království.  V kinech by
se měla pohádka objevit v lednu příští-
ho roku. -kam-
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VÝSTAVY

NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI

KONCERTY

HUDEBNÍ AKADEMIE

Kroměřížské hudební léto 2008
40. ročník

 Pondělí 8. září - Pavel Šporcl - housle, Petr Jiříkovský -
klavír. Program: L. van Beethoven, A. Dvořák, A. Piazzola.

 Pondělí 15. září - WEST SIDE STORY - A. Poláčková -
soprán, I. Nociar - tenor, E. Spáčil - klavír. Virtuosi di Praga
- umělecký vedoucí Oldřich Vlček. Koncert Mezinárodního
hudebního festivalu PONTES 2008.

 Čtvrtek 18. září - Moravská filharmonie Olomouc. Diri-
gent Tomáš Netopil. Program: B. Smetana - Má vlast. Kon-
cert je pořádán ve spolupráci se sdružením Art Collegium
2002.

 Pondělí 22. září - Kvarteto Martinů. Karel Košárek -
klavír. Program: J. Haydn, B. Martinů, A. Dvořák.

 Středa 24. září - Koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovské-
ho Kroměříž. Sólisté: V. Halašová, Š. Davidová, O. Mo	ka, M.
Mergentalová. Smíšený sbor - sbormistryně Lenka Poláško-
vá. Studentský symfonický orchestr, dirigent Viktor Kozá-
nek. Program: A. Vivaldi, J. F. Fasch, L. da Viadana, O.
Halma, S. Rachmaninov.
Zahájení všech koncertů je ve Sněmovním sále Arcibiskup-
ského zámku vždy v 19.30 hodin.
 

 19. září v 15 h - Recitál písničkářky a kytaristky Evy
Henychové. Kostel sv. Mořice.

 6. října v 16 h - Koncert pro seniory. Vystoupí orchestr
Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Sněmovní
sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
 

 Úterý 9. září v 16.45 h - Hudební vizitka na vernisáži
Vladimíry Hlavinkové - SPVUK. Kavárna Slavia Kroměříž.

 Sobota 20. září v 9 h - Pod modrým nebem - prezentace
výtvarníků a JAZZ CLUBU KM - popularizace mezinárodní
dílny v Litomyšli. Velké náměstí v Kroměříži.

 Neděle 28. září v 18.30 h - JAZZ SALON KROMĚŘÍŽ -
průběžný festival. Zahájení XVIII. sezóny. Restaurace Oskol
Kroměříž.
 

 Středa 10. září v 16.30 h - Umberto Giordano: Andrea
Chénier. (Franco Corelli, Antonietta Stella, Mario Sereni).
Poslechový pořad v konferenčním sále Knihovny Kromě-
řížska.

 Středa 8. října v 16.30 h - Milada Šubrtová - recitál české
sopranistky. Poslechový pořad v konferenčním sále
Knihovny Kroměřížska.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY

JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz

  Úterý 9. září v 17 h - Dědičný hřích - Je prvotní pochy-
bení Adama a Evy kolektivní vinou? Jak je to s Kainovou
bratrovraždou? Přednáší P. Václav Vacek, farář z Letohradu.
Pořádá Česká křes	anská akademie, místní skupina Kro-
měříž, v rámci cyklu věnovanému Bibli. Přednáškový sál
Muzea Kroměřížska, Velké náměstí Kroměříž.

 Čtvrtek 11. září v 19 h - Setkání se spisovatelem Micha-
lem Vieweghem. Koná se ve spolupráci s Knihovnou Kro-
měřížska. Vstup zdarma. Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Sobota 27. září v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍ vás zve
na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera nad dotazy poslu-
chačů v rámci cyklu „Tvore lidského stupně, staň se člově-
kem“. Jde o biotroniku, což je vedle léčby i lidským hledá-
ním nejen životní filozofie, ale i zcela prozaických otázek
běžného života. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.

 Pátek 12. září v 17 h - Beseda k 90. výročí založení skautu
v Kroměříži. Konferenční sál Knihovny Kroměřížska.

 Pondělí 15. září v 16.30 h - Beseda s dirigentem Tomá-
šem Netopilem ke koncertu: Bedřich Smetana - Má vlast,
který je součástí festivalu Kroměřížské hudební léto a
bude na programu 18. září. Konferenční sál Knihovny
Kroměřížska.

 Čtvrtek 18. září v 16 h - Beseda s cestovatelem a polární-
kem Miroslavem Jakešem. Beseda se koná v rámci Týdne
mobility. Konferenční sál Knihovny Kroměřížska.

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

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

 Jiřina Malacková - Obrázky pro radost - ohlédnutí za
tvorbou členky Sdružení přátel výtvarného umění Kromě-
řížska u příležitosti životního jubilea. Vernisáž se koná
16. září v 17 h. Galeria ARTIZÓNA, Klub Velehradská Kro-
měříž.
 400 let privilegia olomouckého biskupa kardinála Fran-

tiška Dietrichsteina a obnova mincovního práva - mincov-
nictví církevních institucí představí ojedinělá výstava
v Biskupské mincovně v Kroměříži. Výstava potrvá do 30.
září. Biskupská mincovna v Kroměříži.

 O hračkách, hrách a hraní - výstava historických hraček
i s hernami pro holky a kluky. Prázdninový ráj pro děti
všeho věku v Kroměříži. Výstava potrvá do 14. září. Gale-
rie v podloubí Muzea Kroměřížska.
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VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

KINO MLADÝCH
ZÁBAVA

KINO NADSKLEPÍ

MC KLUBÍČKO

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

 Pondělí 8., 15., 22. a 29. září od 9 do 13 h - Klub
miminek - vyhrazeno pro maminky s dětmi od 0 do 12
měsíců a jejich sourozence.

 Středa 10., 17. a 24. září od 8.30 do 10 h - Vyhrazeno pro
miniškoličku.

 Středa 10. a 24. září od 15 h - Želvičky - rodiče a děti se
speciálními potřebami. Fyzioterapie, výtvarná dílna.

 Čtvrtek 11., 18., 25. září od 18 h - Předporodní příprava
s Alicí Hroncovou.

 Od října se začíná s otisky dětských rukou a nohou do
keramické hlíny. Děti do 18 měsíců - pondělí od 9 do
10.30 h. Starší v pátek od 10.30 do 12 h.
 

Milíčovo náměstí 488, tel.: 573 339 280. Agentura Kino-
athény http://www.kino-nadsklepi.cz/

 8. - 10. září - Indiana Jones a Království křiš	álové lebky
- americký dobrodružný film. V 17 a 19.30 h.

 11. - 14. září - Vall-I - americký rodinný animovaný film.
Český dabing. Jen v 17 h.

 11. - 14. září - Akta X: Chci věřit - americký sci-fi thriller.
Jen v 19.30 h.

 15. - 17. září - Neuvěřitelný Hulk - americký akční film.
Jen v 17 h.

 16. - 17. září - Rolling Stones - americký hudební doku-
ment z koncertu legendární kapely. Jen v 19.30 h.

 18. - 24. září - Mumie: Hrob Dračího císaře - americký
dobrodružný film. V 17 a 19.30 h.

 25. - 28. září - Zapomenutý ostrov - americký dobrodruž-
ný film. Jen v 17 h.

 25. - 28. září - WANTED - americký akční film. Jen v 19.30 h.
 29. a 30. září, 1. října - Rudý baron - válečně - dobroduž-

ný film z produkce SRN, Velká Británie. V 17 a 19.30 h.
 2. - 8. října - MAMMA MIA! - hudební muzikál s písněmi

skupiny ABBA z produkce Velké Británie. V 17 a 19.30 h.
 

 20. září - Co to bouchlo - české pásmo krátkých animo-
vaných pohádek pro nejmenší diváky.
Představení začínají vždy ve 14.15 h.
 

 8. září - Pokání - britský romantický film.
 15. září - Moje borůvkové noci - romantické drama

z produkce Hongkong, Čína, Francie.
Představení začínají vždy v 19.30 h.
 

 

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

 Nabídku kroužků a přihlášku si můžete stáhnout z
internetových stránek SVČ nebo osobně vyzvednout v kan-
celáři SVČ Šipka.

DIVADLO

 Od 15. září denně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost
zdarma. Středy jsou vyhrazeny maminkám na mateřské
dovolené.

SVČ ŠIPKA

 Slavné vily Zlínského kraje - o jedinečné tváři moderní
architektury Zlínského kraje. Výstava potrvá od 23. září do
16. listopadu. Na vernisáži 23. září v 17 h bude pokřtěna
stejnojmenná kniha. Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska.

 Osmičkové roky v Kroměříži -  dokumenty, připomínající
významné „osmičkové“ roky v Kroměříži. Výstava potrvá od
16. září do 2. listopadu. Malá galerie Muzea Kroměřížska.

 Osmičkové roky v Kroměříži -  výstava potrvá do 2.
listopadu. Malá galerie Muzea Kroměřížska.

 Ing. Petr Vodák - obrazy. Člen Sdružení přátel výtvarného
umění Kroměřížska. Výstava potrvá do 11. října. Galerie
kavárny Scéna u Domu kultury v Kroměříži.
 Záskok - malované dojmy, vzpomínky a přání - Vladimíra

Hlavinková. Výstava členky Sdružení přátel výtvarného
umění Kroměřížska. Vernisáž se koná v úterý 9. září v 17 h.
Výstava potrvá do 4. října. Galerie kavárny Slavia Kroměříž.

 Oblastní výstavu ovoce, zeleniny a květin pořádá Český
zahrádkářský svaz 20. a 21. září od 9 do 17 hodin. Skle-
ník Květné zahrady v Kroměříži.

 90 let skautingu. Výstava Okresní rady skautu Kromě-
říž. Knihovna Kroměřížska.

 Středa 24. září v 15 h - ČR pomáhá, pomáhejte s námi.
Výstava a přednáška z oblasti zahraniční rozvojové po-
moci ČR. Knihovna Kroměřížska.

 Úterý 16. září v 18 h - Jiří Pokorný: Milada. I. podzimní
divadelní předplatné uvádí Divadlo Na zábradlí Praha.
Jen na divadelní předplatné. Divadelní sál Domu kultury
v Kroměříži.

 Středa a čtvrtek 17. a 18. září v 19 h - Orgasmus bez
předsudku. Komedie o tom, že některé věci se říkají jen
v posteli. Hraje Divadlo Sem Tam For Slavičín. Jen na
divadelní předplatné. Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Neděle 21. září ve 14.30 h - Zlatovláska - Uvádí Divadlo
Pohádka Praha. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Úterý 30. září v 19.30 h - Mark Twain: Vdovou proti své
vůli. Uvádí Divadlo YPSILON Praha. Hrají: J. Lábus, M. Dej-
dar, J. Přeučil, J. Synková, P. Vacek a další.
 

 Pondělí 29. září v 19 h - ŠanSongy s Lenkou. Autorský
pořad herečky, šansoniérky a dabérky Lenky Filipové -
Kudelové z Brna. Klub Starý pivovar Kroměříž.
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Letos pátý ročník
Dnů křes	anské kultury

Obě kroměřížské farnosti sv. Mořice a P. Marie ve spolu-
práci s Křes	anskou akademií v Kroměříži pořádají Dny
křes	anské kultury. Letos se uskuteční pátý ročník. Třítý-
denní program obohacuje v říjnu kulturní život našeho
města. Co můžeme čekat v letošním roce? Novinkou bude
v neděli 5. října zahajovací koncert na Velkém náměstí v
Kroměříži. Podstatná část koncertů a přednášek se usku-
teční v našich krásných chrámech. V prostorách Muzea
Kroměřížska se uskuteční výstava kreseb na biblické téma
sestavená z prací žáků Církevní základní školy v Kroměříži.
Novinkou budou filmové projekce s křes	anskou temati-
kou. Nenechejte si ujít divadelní přestavení jednoho her-
ce, dramatizaci starozákonní knihy Ester v podání Marti-
ny Pavlíkové. Koncertní provedení mohou být realizová-
na jen díky dotacím Zlínského kraje a města Kroměříž.
Udělejte si čas od 5. do 23. října na některé z projekcí Dnů
křes	anské kultury v Kroměříži. Podrobný program vám
předložíme v příštím vydání. Vaše účast nám bude od-
měnou.      P. Josef Říha

 

Klokánek oslavuje
Fond ohrožených dětí zve na oslavy 10. výročí Fondu

ohrožených dětí v Kroměříži a slavnostní otevírání Klo-
kánku.

Oslavy se uskuteční 30. září ve 14.30 hodin v Domě
kultury v Kroměříži. Programem bude provázet moderá-
torka Tina Pletánková.

 
Centrum pro seniory

se sídlem v Základní škole Zachar, Albertova ul.4062,
Kroměříž, připravuje pro seniory od října tyto kurzy:

Kurz práce s PC a internetem
Cvičení žen
Rehabilitační cvičení
Výuka angličtiny
Rukodělný a keramický kroužek
Kurzy trénování paměti
Práce s digitální fotografií
Zájemci se mohou přihlásit v klubovně Ccentra vždy

v úterý od 14 do 16 hod. nebo telefonicky na č. 602 277
048 a 731 090 830.

 
Podzimní sbírka věcí
na pomoc potřebným

se letos nekoná
Podzimní  sbírka šatů a věcí pro Diakonii Broumov se

letos nebude konat z důvodu uzavření mostu přes Mora-
vu pro auta a z důvodu rekonstrukce nádraží ČD, kolejiště
a dalších přepravních prostor.

Termín jarní  sbírky  bude oznámena včas! Děkujeme
široké veřejnosti za pochopení a těšíme se na další spo-
lupráci.

Mgr.Jana Chaloupková, farářka CČSH
 

Výzva pro fotografy
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., vyhlašuje

soutěžní výstavu fotografií 2008. Témata II. ročníku sou-
těže:

Lidové tradice nejen na české a moravské vesnici, ale i
v různých zemích Evropy. Fotografie zobrazující zvyky,
obyčeje, tradiční řemesla, lidový folklór v proměnách roč-
ních období a krajových zvyků.

Voda a rostlina. Voda je život, zároveň také nabízí neko-
nečné možnosti hry světla a zrcadlových efektů jako u
deš	ových kapek a krůpějí rosy. Přírodní kompozice, ve
kterých je zřetelně zachycena souvislost vody a  rostliny.

Polní kytice. Fotografie rostlin polí, luk a strání, kultur-
ních plodin i volně rostoucích druhů, v mnoha případech
plevelů, které svou často nenápadnou či skrytou krásou
dokáží potěšit oko trpělivého pozorovatele. Kompozice

Připomínka
významných výročí

Švabinského kruh přátel výtvarného umění v Kroměříži
pořádá dne 16. září v 17 hodin setkání členů při příleži-
tosti 85. výročí svého vzniku a 135. výročí narození Maxe
Švabinského. Součástí večera budou mimo jiné vzpomín-
ky Marie Zahradníkové na Švabinského rok 1973 nebo
přednáška Markéty Mercové s projekcí málo známých
fotografií z návštěvy Maxe Švabinského v Kroměříži v roce
1933. Pro členy bude, jako již tradičně, vydán Pamětní
list.

Při této příležitosti bude ve vestibulu Muzea Kroměříž-
ska zpřístupněna výstavka dokumentů a fotografií  přibli-
žujících činnost Kruhu přátel výtvarného umění v letech
1923 – 1973.

 
Nabídka kurzů pro školní

rok 2008/2009 pořádaných
Domem kultury v Kroměříži
Kurz angličtiny - začátečníci, mírně pokročilí, středně

pokročilí, pokročilí, konverzace.
Kurz ruštiny - začátečníci, obchodní ruština.
Taneční kurzy - pro mládež, pro dospělé. Lektoři: Marek

Dvorník, Marie Zikosová.
Orientální tance - začátečníci, středně pokročilí.
Aerobic, body stiling
Kurzy jógy - začátečníci, pokročilí.
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tvořené jednotlivými rostlinami, souvislými porosty i de-
taily rostliny.

Podmínky pro zařazení fotografií do vyhodnocení jsou
následující: vytištěné fotografie o rozměru 30x45 cm nebo
digitální fotografie o rozlišení alespoň 1600x1200 pixe-
lů. V průvodním dopise nebo e-mailu je třeba uvést jmé-
no, adresu  a telefonní číslo autora a  názvy jednotlivých
fotografií. Každý účastník může přihlásit soubor maxi-
málně 10 fotografií. Z vystavených fotografií budou poro-
tou vybrány nejlepší dvě fotografie, jejichž autoři obdrží
odměnu ve výši 5 000 Kč. Fotografie s průvodním dopisem
je možné doručit na  adresu: Zemědělský výzkumný ústav
Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž,  obálku označte
nápisem „fotosoutěž“,  nebo na e-mailovou adresu: vu-
krom@vukrom.cz, v předmětu e-mailu uve
te „fotosoutěž“,
do 30. září 2008.  Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne
v listopadu 2008 v budově Zemědělského výzkumného
ústavu Kroměříž, s.r.o.

Radio Čas vysílá
pro Kroměříž

Moravské Rádio Čas rozšířilo území svého pokrytí a ze
studia ve Zlíně nyní vysílá také do Kroměříže a okolí. I vy
si můžete od srpna naladit největší české a slovenské
hity, písničky dávno zapomenuté i z posledních let. Rodi-
na posluchačů Radia Čas dosahuje čísla téměř 400 000
a přesto dokáže plnit i vaše přání a vysílat informace
třeba o městě Kroměříž.

Protože Radio Čas sleduje dění v našem okolí, tak ještě
v letošním roce podpoří několik akcí pořádaných měs-
tem. Pokud i vy víte o akci, která stojí za zmínku ve vysí-
lání, neváhejte Radio Čas kontaktovat, aby ji zveřejnili.
Všechny kontakty najdete na www.casradio.cz.

Pro Kroměřížsko vysílá Radio Čas prakticky z centra
města na frekvenci 96,4 FM. Aby bylo možné postavit
v Kroměříži vysílač, patří poděkování takzvaným kmot-
rům, kteří zbudování vysílačů podpořili. V případě Kro-

měříže je to pojiš	ovna VZP, firma STATO Střechy, společ-
nost V-okno a Správa a údržba silnic Kroměřížska.

Věříme, že vám nejposlouchanější rádio na Moravě
udělá radost a zpříjemní chvíle pohody i pracovního pro-
cesu.

Pro radost, užitek i zdraví
Oblastní výstavu ovoce, zeleniny a květin pořádá Čes-

ký zahrádkářský svaz ve skleníku Květné zahrady
v Kroměříži ve dnech 20. a 21. září v době od 9 do 17
hodin. Po celou dobu výstavy bude k dispozici zahrád-
kářské poradenství. V sobotu od 10 hodin jsou v nabídce
ukázky aranžování květin. V neděli se od 10 hodin bude
konat odborná přednáška Jahody.

Vstupné na výstavu je 10 Kč, mládež do 15 let zdarma.
 

Děti do šesti let
zaregistrujeme v Knihovně

Kroměřížska zdarma!
A nejen je, také jeden dospělý, který dítě do knihovny

doprovodí, získá roční bezplatnou registraci v oddělení
pro dospělé čtenáře (a ušetří tak 100, resp. 50 Kč).

Milí dospělí, přij
te se s vašimi nejmenšími seznámit
s bohatou a kvalitní knižní produkcí určenou malým dě-
tem, přij
te si prolistovat nádherné encyklopedie, krásně
ilustrovaná leporela, příběhy o zvířatech či pohádky. Věří-
me, že vaše děvčátka a chlapce nadchne nejen bohatý
knižní fond, ale také koutek s hračkami, možnost nakres-
lit si obrázek a poznávat v jedné z nejpěknějších dět-
ských veřejných knihoven nové kamarády.  Oddělení pro
děti a mládež je otevřeno od pondělí do pátku vždy od 12
do 18 hodin, zavřeno je pouze ve čtvrtek.

Nezapomeňte včas reagovat na výjimečnou nabídku
využívat po celý rok pestré škály služeb Knihovny Kromě-
řížska zdarma, nezapomeňte se svými nejmenšími na-
vštívit oddělení pro děti a mládež.

 

Mozkový jogging
Koncem minulého století vzniklo v Americe hnutí, které se začalo zabývat problémy starší generace a s tím

souvisejícími poruchami mozkové činnosti. Zařadilo tyto problémy do skupiny civilizačních chorob, které lidstvo
dnes ohrožují, a to dokonce na jedno z prvních míst. Stále stoupající počty osob staršího věku s sebou přinášejí
nejen problémy ekonomického rázu, ale i zdravotního. Vzrůstá počet lidí postižených různým stupněm poruch
paměti, z nichž nejzávažnější je Alzheimerova choroba, jíž se věnuje řada vědeckých výzkumů.

Také u nás po roce 1990 vznikla v Praze v rámci EURAG Společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.
Věnuje se mimo jiné i výcviku trenérů paměti, kteří se po získání osvědčení věnují této činnosti. V Kroměříži
absolvovalo kurzy několik trenérek, které nyní vedou výcvik v rámci aktivit Centra pro seniory. Hlavním záměrem je
známá zkušenost, že lépe je věnovat se včas prevenci, než pozdější léčbě.

Kurzy obsahují 20 lekcí, konají se jedenkrát týdně od října do dubna. Bližší informace lze získat v Centru pro
seniory v Základní škole Zachar, telefonicky na č. tel. 731 090 830.               -zs-
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Čtyřicet let krásné hudby v Kroměříži
Už čtyřicet let se koncem léta plní Sněmovní sál Arcibis-

kupského zámku pozornými a vděčnými posluchači kon-
certů Kroměřížského hudebního léta. A je příjemně překva-
pující skutečností, že počet návštěvníků rok od roku roste
tak, jak se postupně buduje tradice hudebního festivalu.

Na zahajovací koncert letošního ročníku jste zváni v
pondělí 8. září. Jistě bude patřit k vrcholným uměleckým
zážitkům. Pavel Šporcl spolu s Petrem Jiříkovským zahrají
skladby Beethovena i Dvořáka.

Druhý koncert 15. září bude patřit orchestru Virtuosi di
Praga, vedenému dirigentem Oldřichem Vlčkem. Soubor
patří ke špičkovým hudebním tělesům v České republice.
Představí se skladbami Vivaldiho i Bernsteina. Koncert je
pořádán v rámci Mezinárodního hudebního festivalu
PONTES-mosty mezi městy UNESCO.

Dne 18. září zazní ve Sněmovním sále Smetanova Má
vlast.Patří k nejkrásnějším dílům české  ale i světové kla-
siky. Cyklus symfonických básní uslyšíme v podání Mo-
ravské filharmonie Olomouc. Dirigovat bude Tomáš Neto-
pil, kterého už častěji zná publikum ve světě než na do-
mácích koncertech.

Další kroměřížský umělec, klavírista Karel Košárek, kte-
rého důvěrně zná i zahraniční publikum, se představí
posluchačům spolu s Kvartetem Martinů. Soubor je slo-
žen z vynikajících hudebníků, kteří patří ke špičkám ve

svém oboru. Na koncert jste zváni 22. září. Závěrečný
koncert se koná ve středu 24. září. Symfonický orchestr a
sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského je již tradičním
účinkujícím na festivalu a jejich koncerty patří k nejoblí-
benějším. Orchestr diriguje Viktor Kozánek, sbor Lenka
Polášková. Jako sólistka se představí v Rachmaninově
klavírním koncertu Martina Mergentalová.

Festival Kroměřížské hudební léto je mimořádnou hu-
dební a společenskou událostí přesahující rámec naše-
ho regionu. Organizátoři  se vždy snažili seznamovat
posluchače s bohatou klenotnicí naší i světové hudby
prostřednictvím předních interpretů. Zvali na festival uměl-
ce světově uznávené, ale také začínající talentované sou-
bory, které přinášely divákům nádherné prožitky. V Kromě-
říži se mimo jiné představili: Francouzští madrigalisté,
Jugendkantorei z Německa, Čeští komorní sólisté, Dvořá-
kovo kvarteto, Talichovo kvarteto, Moravští madrigalisté,
Smetanovo kvarteto, Symfonický orchestr kroměřížské kon-
zervatoře, Moravská filharmonie Olomouc, ale i Josef Suk,
Jan Panenka, Boris Krajný, Štefan Margita, Eduard Haken,
Karel Košárek, Adam Novák, Linha Singers, Slovenský
komorní orchestr, Trio Martinů, Pavel Šporcl, Bohuslav
Matoušek, Petr Jiříkovský, Jan Bárta a řada dalších.

Čtyřicátý ročník festivalu Kroměřížské hudební léto za-
číná...             Jitka Dvořáková

Foto: -kam-
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Veteránem nejen Kroměřížskem - 1. ročník
Dne 2. srpna uspořádal Veterán klub Kroměříž, o.s., svou

stěžejní akci pro rok 2008, jíž byl veteránský sraz pro vozi-
dla do roku výroby 1978, pořádaný pod názvem Veterá-
nem nejen Kroměřížskem. Plánovaný maximální počet zú-
častněných vozidel byl 80. Nakonec dorazilo 105 strojů, z
toho 48 motocyklů, 56 automobilů, jeden nákladní vůz,
ale také dva autobusy majitele ing. Tetery z Bílan, které
dozdobily krásnou atmosféru, jež na Velkém náměstí za-
vládla.

Jezdci mohli využít
možnosti vyhlídky z věže
Arcibiskupského zámku.
Ti, kteří toho nevyužili a
zůstali u svých vozů na
náměstí, byli seznámeni
majiteli vybraných veterá-
nů s jejich technickými
údaji a historií. Tento roč-
ník stejně jako předchozí,
navštívili i pánové Alois
a Ladislav Samohýlovi,
kteří přivezli nádherné
vozy Bugatti a Horch.

Tra	 orientační jízdy ved-
la nádhernou krajinou po

kroměřížském, ale i přerovském okrese. Trasa byla osmič-
kového půdorysného tvaru, kde středem bylo opět Velké
náměstí, na němž účastníci vykonávali jízdu zručnosti a
znalostní test.

Nejstarší vůz přivezl Leoš Novotný, Ford T, r. v. 1917.
Nejvzdálenějším účastníkem byl Viktor Odstrčil, Dubí, VAZ
2103 VB. Nejstarším jezdcem byl Karel Široký, 78 roků,
s vozem Velorex.   -kam-

Foto: -kam-

Dny evropského dědictví v Kroměříži

V soutěži nejtvrdších hasičů
změří síly profesionálové i dobrovolníci

V Kroměříži budou zpřístupněny v sobotu 13. a ne-
děli 14. září 2008 tyto památky:

Arcibiskupský zámek - od 9 do 17 hodin
Podzámecká zahrada - od 7 do 19 hodin
Květná zahrada - od 7 do 18 hodin
Biskupská mincovna - od 9 do 11.30 a od 12 do 17 hodin
Chrám sv. Mořice - od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin
Kostel bl. Panny Marie - od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele - od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin

Lunety Maxe Švabinského - od 7 do 22 hodin
Justiční akademie - pouze 13. září od 9 do 14 hodin

DOPROVODNÝ PROGRAM v sobotu 13. září:
Koncert Dechové hudby Hanačka Břest – od 9.30 do

11.30 hodin před Arcibiskupským zámkem
Ukázky standardních a latinsko-amerických tanců Klu-

bu sportovního tance Swing Domu kultury Kroměříž – od
13 do 15 hodin ve Sněmovní sále Arcibiskupského zám-
ku

Až na samé dno svých sil musejí zpravidla sáhnout
hasiči, jestliže chtějí uspět v náročné soutěži O putovní
pohár ředitelky HZS Zlínského kraje, která se pravidelně
koná na podzim v Kroměříži. Letošní osmý ročník se
uskuteční ve čtvrtek 11. září na Velkém náměstí, přičemž
jednotlivé disciplíny opět dokonale prověří fyzickou a

psychickou kondici nejen profesionálních, ale i dobro-
volných hasičů.

Soutěž začíná v 9.30 hodin. Jako doprovodný pro-
gram celého dne je pro veřejnost připravena prezenta-
ce kroměřížského územního odboru HZS Zlínského kra-
je.
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Houslista Adam Novák končí studium
v Kroměříži a míří na akademii

Mladý a již ve svých jednadvaceti letech velmi úspěš-
ný kroměřížský houslista Adam Novák v letošním roce
ukončil studium na Konzervatoři P. J. Vejvanovského. Sou-
časně končí i jeho studium u kroměřížského profesora
Karla Janečka, pod jehož vedením od sedmi let věnoval
denně hře na oblíbený nástroj svůj čas a píli. V životě
houslisty i jeho profesora tak končí jedna etapa a další

začíná. Adam Novák bude prohlubovat a zdokonalovat
své virtuózní dovednosti na JAMU v Brně, na své kromě-
řížské začátky, úspěchy a studia u profesora Janečka, jenž
mu vštípil základ hodný mistra, však zřejmě nikdy neza-
pomene.

Sám Karel Janeček vnímá Adama Nováka jako jedno-
ho z nejnadanějších žáků své pedagogické praxe. „Po
dvanáctém roce studia slavil největší úspěchy. Za dva
měsíce vyhrál tři velmi prestižní soutěže. Stal se absolut-
ním vítězem soutěže hudebních škol, absolutním vítě-
zem v soutěži profesora Josefa Muziky v Nové Pace a to
vše korunoval prvenstvím v mezinárodní houslové soutě-
ži Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí. I v odborných mé-

diích psali, že po mnoha letech konečně dokázal vyhrát
český houslista, protože v uplynulých ročnících ceny sbí-
rali hlavně cizinci,“ vzpomíná Karel Janeček na úspěchy
svého studenta. Podle něj stejným triumfem později skon-
čila i soutěž konzervatoří, přestože jako student čtvrtého
ročníku záměrně soutěžil v  kategorii o třídu vyšší, tedy se
studenty pátých a šestých ročníků. Své působení na kon-
zervatoři završil absolventským koncertem v kroměřížském
Klubu Starý pivovar. „Také tento celovečerní koncert veřej-
nost hodnotila jako velmi zdařilý, stejně jako koncert
v Rychnově nad Kněžnou v rámci Poláčkova léta. Na obou
Adam naposled vystoupil jako můj žák. A v Rychnově
měl dokonce tak obrovský úspěch, že ho rovnou pozvali
na příští ročník, což je obrovná pocta. Zahrál zde mimo
jiné skladbu Samota skladatele Luboše Sluky, a to v novém
provedení, které autora doslova nadchlo. Byl to první kon-
cert, kdy jsem byl úplně spokojený,“ neskrývá dojetí profe-
sor Karel  Janeček. Dokonce i autor skladby vyjádřil Ada-
movi Novákovi nevídanou poklonu. „Talent, kterého jsem
slyšel naposled před čtyřmi lety, nyní dospěl v opravdo-
vého Mistra. Svoji Samotu jsem uslyšel skoro jako úplně
novou skladbu. Od prvního provedení se v mnohém lišila
a samozřejmě k lepšímu. Dozrála v celém pojetí i tvaru.
Byl jsem provedením opravdu nadšen a Adamu Nováko-
vi vřele děkuji,“ nešetří uznáním skladatel Luboš Sluka a
dodává: „Adam Novák může být právem velmi spokojen,
neméně i jeho vynikající učitel prof. Janeček. Od něho
dostal do vínku snad všechno, co houslista potřebuje ke
své umělecké dráze. Nyní už je to jen na něm, jak s touto
hřivnou naloží. Předvídám, že dobře, protože toho už
mnoho umí a ví. A jistě ví i o tom, že k naprosté dokona-
losti vždycky zbývá ještě krůček, někdy i dva. Adam si
s nimi bude umět poradit, o tom nepochybuji a držím mu
palce,“ dodává skladatel Luboš Sluka.

V čem spočívají všechny úspěchy Adama Nováka, jeho
um a jedinečnost? „Pouhé nadání se na každém úspěchu
podílí nanejvýš z pěti procent, na 95 procent za ním stojí
cílevědomá práce a tou Adam od samého počátku dis-
ponoval, v ní je jeho síla. Díky této svědomitosti a píli
jsem ho od začátku mohl vést k virtuózní hře a k odlehčené
technice. Dnes je po technické stránce hotovým houslis-
tou, který se na akademii může věnovat studiu repertoáru
tak, aby mohl kdykoliv, kdekoliv a cokoliv zahrát,“ dodá-
vá Karel Janeček.

Nezbývá než Adamu Novákovi popřát, aby mu další
studium přinášelo přinejmenším takové uspokojení jako
dosud a aby svou pílí a talentem přinášel radost všem
svým posluchačům.      -pz-
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Nechte si změřit svoji glykemii
- nepodceňujte zákeřnou cukrovku

Dne 24. září v době od 9 do 11.30 hodin a odpo-
ledne od 13.30 do 15 hodin proběhne v rámci akce
„Zdravé město Kroměříž“ veřejné bezplatné měření
glykemie zájemců z řad občanů.

Měření proběhne na třech místech v Kroměříži: 1.
V diabetologické ordinaci MUDr. S. Vlčkové, Velké ná-
městí. 2. Ve vestibulu hlavní pošty - Pošta 1, Oskol. 3.
Ve vestibulu Knihovny Kroměřížska, Slovanské ná-
městí. Cílem je včas odhalit cukrovku u občanů, kteří
zatím nemají ani nejmenší tušení, že mohou tuto
skutečně zákeřnou nemoc mít, nebo cukrovka nemá
z počátku nějaké typické příznaky a nebolí.

Diabetes mellitus - cukrovka, když člověka postih-
ne, je celoživotním onemocněním. Včas neodhalená
cukrovka se může později projevovat hypoglykemií,
to je poklesem glykemie - cukru v krvi pod 3,3 mmol/I,
nebo hyperglykemii, což znamená vysoký obsah cuk-
ru v krvi. Za normálních okolností bývá 3,5 - 5,0
mmol/I. Dlouhodobě zvýšená glykemie nemusí vyvo-
lat žádné varovné příznaky, ale po delší době může
vést k poškození orgánů. Příznakem však může být

žízeň, časté močení nebo nevolnost. Hromadné mě-
ření hladiny cukru v krvi - glykemie pro veřejnost se
poprvé uskutečnilo v roce 1998 v důsledku značné-
ho nárůstu postižených touto chorobou, a to na ce-
lém světě. Proto mezinárodní federace diabetu (IDF)
vyhlásila 14. duben jako Světový den monitoringu
diabetu.

Svaz diabetiků České republiky od počátku v celé zemi
provádí ve spolupráci s firmami vyrábějícími glukome-
try a testovací proužky do nich veřejné a bezplatné mě-
ření glykemie. Včasným odhalením diabetu u občanů
přispívá Svaz diabetiků ČR k odhalení této nemoci a tím
také ke snížení nákladů na léčení, které - když se diabe-
tes včas neodhalí - je dlouhodobé a nákladné. Garan-
tem měření v Kroměříži je diabetoložka MUDr. Soňa Vlč-
ková se zdravotními sestrami a studentkami Střední zdra-
votnické školy v Kroměříži.

Je ve vlastním zájmu každého občana věnovat po-
třebnou pozornost cukrovce a využít každé veřejné
měření glykemie, zvláš	 když probíhá bezplatně.

Josef Nos, předseda ÚO SD Kroměříž

Sluchově postižení na Kroměřížsku
mají nového „pomocníka“

Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
v Kroměříži od července významně rozšiřuje nabídku
kompenzačních pomůcek. Jedná se o bezdrátovou pře-
nosnou indukční smyčku, která posouvá hranici slyšení
a srozumitelnosti u sluchově postižených opět o něco
dál. Toto zařízení najde
široké uplatnění a sta-
ne se cenným pomoc-
níkem všude tam, kde je
komunikace ztížena vli-
vem okolních ruchů -
například v bankách,
na úřadech apod. Slu-
chově postižený si jed-
noduše své sluchadlo
přepne do polohy „T“,
která mu umožní přijí-
mat zvuky vysílané
přes indukční smyčku a
hovor se ihned stává
daleko srozumitelněj-
ším. Řada klientů Pora-
denského centra již

měla možnost si zařízení vyzkoušet „na vlastní uši“ a
ohlasy jsou velmi dobré.

Pracovníci Poradenského centra plánují, že tento mo-
dernizovaný typ kompenzační pomůcky nabídnou na-
příklad bankám, pojiš	ovnám i ostatním úřadům a ve-

řejným institucím.
Moderní indukční
smyčka tak významně
napomůže při odstra-
ňování komunikač-
ních bariér, s nimiž se
sluchově postižení, jak
víme z vlastní zkuše-
nosti, často potýkají.

Vážení a milí slu-
chově postižení spo-
luobčané, až se kon-
cem léta vydáte napří-
klad do banky, možná
již na toto jednání ne-
budete sami, ale bude-
te mít k dispozici ba-
revného pomocníka.
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Repríza vpádu švédských vojsk do Kroměříže
po 365 letech

Pluky střelců, dělostřelci, bubeníci, jezdci na koních a
odbojní Valaši obklíčili 12. července odpoledne na Pio-
nýrské louce středověké hradby města Kroměříže. Mo-
hutná palba z pušek a kanonů zněla ze všech stran,
hustý dým ze střelného prachu halil bojiště. Hrstka sta-
tečných obránců dlouho odolávala, držela je víra jisté
pomoci císařské armády generála Gallase, která už měla
tábor u Litenčic. Armáda ale zklamala, své ležení neo-
pustila a do bojů nezasáhla. Hrdinní obránci města
v nelítostné bitvě podlehli opakovaným útokům a niči-
vé dělostřelecké palbě, která narušila pevnost hradeb.

Po 365 letech připomněla skupina historického šer-
mu Biskupští manové z Kroměříže události z roku 1643,
kdy Kroměříž dobylo a zpustošilo švédské vojsko pod
velením generalissima Linharta Torstensona z Ortaly,

podporované odbojnými Valachy. V letech 1643 a 1645
bylo město téměř zničeno, vyhořel zámek i kostely.
Z katastrofálních následků třicetileté války se Kroměříž
vzpamatovávala do konce 17. století. Těžko odhadnout
další osudy města, kdyby se v něm neobjevil biskup
Karel hrabě Lichtenštejn Kastelkorn. Ten doslova vzkřísil
město z mrtvých a založil jeho slávu na staletí dopředu,
kdy se možná vrcholem stal zápis zámku a zahrad na
Listinu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.

Velkolepá a nákladná podívaná byla součástí oslav
10. výročí zápisu význačných kroměřížských památek
na seznam UNESCO. Na Pionýrskou louku přilákala vel-
ké množství diváků.

M. Karásek

Foto: -kam-
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Letos by měl vinohrad vydat první úrodu

Pavel Pospíšil u svého vinohradu.           Foto: -kam-

Nahlédneme-li do regionálních pamětních knih, dočte-
me se, že na stráních nad Kroměříží a okolí  se kdysi
běžně pěstovalo víno, jež se zpracovávalo na lahodný
jiskrný mok ve sklípcích. Ostatně pojmenová-
ní Na Vinohrádkách přetrvalo v Kroměříži
i v Těšnovicích dodnes.

Teplejší klima v posledních letech,
příznivé informace z historie a něko-
likaleté zkušenosti z pěstování a
zpracování vína v okolí Bzence - to
vše inspirovalo ing. Pavla Pospíši-
la z Těšnovic k odvážnému rozhod-
nutí - na své zahradě zrušil záhony
zeleniny a brambor a založil solid-
ní vinohrad.

„Nepocházím z kraje vína, přišel
jsem z Českomoravské vysočiny a ni-
kdy jsem neměl k vinohradům žádný vztah,“
říká Pavel Pospíšil, čímž jen potvrzuje platnost pra-
vidla - nikdy neříkej nikdy! „Až můj syn získal malý
vinohrádek v okolí Bzence a tam jsem mu jezdil pomá-
hat. Bylo tam hodně dřiny. Staří vinaři jen velmi neradi

předávají své zkušenosti amatérům, musel jsem nastu-
dovat řadu chytrých knih. I když jsem původně strojař,
docela mě ten obor zaujal, až jsem u něho zůstal. Tady

v Těšnovicích na zahradě je výhodně nakloněný
svah. Musel jsem ho bagrem na hluboko

překopat a důkladně vyhnojit vyzrá-
lou chlévskou mrvou. Vysadili jsme
300 hlav a jen dvě se neujaly. Půda
je tu hodně kamenitá, ale to je výho-
da, protože kámen se přes den naku-
muluje teplem a v noci jej uvolňuje,
takže rostliny jsou v teple, i když bývá
chladno z rána,“ pokračuje vinař a

s láskou sleduje svěže zelený vinohrad
s nastupujícími hrozny, jež vybarvuje žhavé
letní slunce. „Vysadili jsme poněkud odolnější
odrůdy, takže tu je Chardonnay, Ryzlink rýnský
a Zweigeltrebe.“

Letos by měl vinohrad vydat první, jak se
říká panenskou úrodu. Jsme všichni zvědaví,
jaké bude to po letech první „těšnovické“.

M. Karásek
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Knihovna připomněla události ze srpna 1968

Jubilejní výstava Jiřiny Malackové

Čtyřicáté výročí okupace Československa spojenecký-
mi vojsky Varšavské smlouvy připomíná výstava, kterou

připravila ve svých prostorách Knihovna
Kroměřížska. Expozice přitom zachycuje
především místní události související
s invazí 21. srpna 1968, ale připomíná
atmosféru a náladu srpnových dní před
40 lety i v dalších místech regionu

„Podařilo se nám shromáždit desítky
plakátů, fotografií, letáků, výzev, rezolucí,
časopisů a místního i regionálního tis-
ku,“ uvedla zástupkyně ředitelky knihov-
ny Daniela Hebnarová s tím, že většinu těch-
to materiálů knihovně zapůjčili obyvatelé
města. „Součástí výstavy jsou i sepsané
autentické vzpomínky Kroměřížanů, kád-
rové posudky nebo seznamy zakázané li-
teratury a samozřejmě nechybí ani dobo-
vá literatura,“ dodala Hebnarová.

Výstava v  Knihovně Kroměřížska proběhla od 18. do
28. srpna.   -kam-

 

„Umění je nepostradatelné, aby člověk byl schopen
poznávat a měnit svět - ale nepostradatelné také pro
kouzlo, jež je v něm skryto.“ Ernest Fischer

Výtvarnice Jiřina Malacková - Kalašová, členka Sdruže-
ní přátel výtvarného umění Kroměřížska, svými díly roz-
dává kouzlo, radost, lásku, pohodu. Narodila se
v Pošumaví, studovala na pedagogických školách
v Karlových Varech a Kroměříži. Své výtvarné vlohy předá-

vala dětem v mateřských školách, ve Středisku pro volný
čas Šipka a na církevní základní škole. V současné době
učí kreslení a malování seniory ve Vážanech a v Domově
pro seniory U Moravy. Vlastní tvorbě se věnuje 30 let.
Velkou inspirací kreseb, grafik, akvarelů, kombinovaných
technik a koláží je hluboký citový vztah k rodině - hlavně
k synovi, mamince, přírodě, Bohu a přátelům, kteří pro
paní Jiřinu mají porozumění a přinášejí jí radost. Kreslení
jí od dětství vždy pomáhalo překonávat všechny potíže.

Obrazy a obrázky vystavuje v Kroměříži,
Holešově, Olomouci, Břeclavi, Bystřici
pod Hostýnem. Spolu s ostatními členy
Sdružení přátel výtvarného umění Kro-
měřížska vystavovala v Praze, Francii a
získala ocenění při soutěžích ASUT. Na
výstavách dává prostor i svým žákům a
seniorům. V červenci a srpnu vystavova-
la v galerii kavárny Scéna u Domu kultu-
ry. Citlivé provedení akvarelů velkých kvě-
tin je působivé, zachycuje květiny v růstu,
pohybu a odráží stav duše malířky.

Jubilejní výstava je věnována dětem
v rodině, přátelům, obdivu a úctě
k přírodě a motivům inspirovaným hud-
bou. Některé obrazy jsou spojené
s duchovní tematikou. Přijměte pozvání
k její prohlídce. Vernisáž se koná 16. září
v 17 hodin v galerii ARTIZÓNA v Klubu
Velehradská v Kroměříži.  Věra Hejhalová

 

Foto: -kam-

Foto: -kam-
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Příklad velmi dobré spolupráce
Není již snad na území regionu Kroměřížska nikoho,

kdo by se alespoň jednou nesetkal s názvem Klubu
dárců krve Kroměřížska, občanským sdružením,
které jako nezisková organizace na tomto terito-
riu působí již od roku 1994. Zprvu vznikla jako
sdružení pod Oblastním spolkem Českého červe-
ného kříže, od roku 1996, tedy již plných 14 let,
plní své úkoly jako samostatná organizace, zřízená
Ministerstvem vnitra České republiky.

Ve svém programu si dala již v  době svého založení
úkol propagovat a získávat nové dárce krve zejména
mezi mladými lidmi a pečovat o současný registr
bezpříspěvkových dárců krve ve svém regionu,
pro potřebu nemocných spoluobčanů, kteří trans-
fuzi krve neodkladně potřebují. Ve svém progra-
mu je klub zaměřen na regeneraci fyzických i
psychických sil svých členů a jde tak příkladem i
ostatním bezpříspěvkovým dárcům krve. A	 už jde o
ozdravné pobyty pro své členy v tuzemsku i zahraničí, či
relaxační pobyty v termálních lázních, solné jeskyni či po-
dobných zařízeních. Stranou nezůstává ani společenské ,
kulturní a sportovní využití v klubové činnosti.

Základem různorodé činnosti klubu je však dobrá spo-
lupráce se státními, samosprávnými územními orgány a
dalšími společenskými či sportovními organizacemi. Vý-
čet bohaté spolupráce za uplynulých 14 let od vzniku klu-

bu by zajisté zaplnil několik stránek. Klub se opírá o dob-
rou spolupráci a podporu jednotlivých měst kromě-

řížského regionu a také o podporu vedení Zlínské-
ho kraje. Vždy	 na tomto teritoriu působí Klub dár-
ců krve Kroměřížska jako největší klub tohoto druhu
v České republice.  Jednou z organizací na území

města Kroměříže, která vychází našemu klubu velmi
vstříc a pomáhá při organizování sportovních a spo-

lečenských akcí, je Tělocvičná jednota Sokol v Kroměříži.
Její starosta JUDr. Ing. Oldřich Mohyla k této spolupráci

řekl: „Jste jednou z neziskových organizací, které si pro
její náplň činnosti a práci pro zdraví a záchranu

života já i celá sokolská obec co nejvíce cení-
me. Nikdo z nás neví, kdy budeme vaši krev, kte-

rou zásobujete zdejší nemocnici, potřebovat. A ta-
kové morálně obětavé činnosti vždy dáme zelenou.“
A je to také vidět. Při organizování akcí zejména

sportovního charakteru je ochota členů Sokola příklad-
ná. Jsme jim za tuto jejich vstřícnost velmi vděčni a věřím,
že taková spolupráce nejen že hned tak nezanikne, ale
zaslouží si bezesporu veřejného uznání. Vždy	 obě tyto
organizace mají jedno společné: „Ve zdravém těle nejen
zdravý duch, ale také zdravá krev“. A jedno bez druhého
se neobejde, stejně tak jako náš klub bez dobré spoluprá-
ci s TJ Sokol v Kroměříži. Ještě jednou celé Obci sokolské
provoláváme: Nazdar.   JUDr. Josef Čech, předseda klubu

Malé výročí pozapomenutého rodáka
Karel Prager, český architekt; nar. 24. srpna 1923

v Kroměříži, zemřel 31. května 2001 v Praze.
Dne 24. srpna uplynulo nedožitých 85 let od narození

Karla Pragera, předního českého architekta s kroměřížskými
kořeny. Myslím, že patří k dobrým i žádoucím zvyklostem
kulturně vyspělých obcí pěstovat svou identitu a jedineč-
nost na svých tradicích. K těm nesporně patří i dědictví
osobností s nimi spjatých. Proto tato malá vzpomínka na
jednoho významného rodáka uplynulého století.

Architekt Karel Prager byl velmi výraznou osobností čes-
kého stavitelství druhé poloviny XX. století. Jeho architekto-
nická tvorba je založena na dokonalém ovládnutí progre-
sivních technologií, pečlivém a funkčním dispozičním ře-
šení a vyhraněném citu pro estetickou hodnotu díla. Usiloval
o dotvoření svých objektů o výtvarné prvky a jejich harmo-
nické začlenění do celkové koncepce staveb. Na tom spolu-
pracoval s mnohými českými výtvarníky.

Rozsah Pragerovy práce je mimořádný a přitom po-
měrně neznámý. Mnohá jeho díla dodnes vyvolávají od-
borné polemiky i pře. Je velká škoda, že se v našem městě
nenachází žádná jeho realizace, která by obohatila kva-

litní kroměřížskou architekturu, i když se k tomu nabízela
řada příležitostí. Pro připomenutí jeho tvorby jmenujme
známé realizace v Praze, mezi které patří Ústav makro-
molekulární chemie, Matematicko-fyzikální fakulta UK,
banka na Smíchově, bytový areál v Jinonicích či areál
Amerického gymnázia. Vášnivé diskuze vyvolaly stavby
Nové scény Národního divadla a zejména kontroverzní
dostavby budovy bývalého Federálního shromáždění
(dnes Radia Svobody). Po roce 1990 získal K. Prager vý-
roční ceny GRAND PRIX českých architektů za rekonstruk-
ci Rudolfina a také za kotelnu centrálního vytápění Uni-
verzity Karlovy na Albertově. V průběhu svého tvořivého a
pracovitého života se zúčastnil řady soutěží v Göteborgu,
UNO City ve Vídni, opery v Bělehradě a mnoha dalších.
Neuskutečnil se návrh na překrytí pražského hlavního
nádraží, nerealizovaná zůstala přestavba Smíchova a
Těšnova i stavba státní knihovny a další.

Jeho dílo je rozsáhlé, naplněné hledáním, novátorstvím,
bohaté invencí a kumštovním duchem. Stalo se tak neo-
pominutelnou součástí české moderní architektury.

Ing. Vladimír Koutský
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Výročí kronikáře města Kroměříže
Václav Krůpa, nar. r. 1914 v Dolní Vsi, zemřel r. 1988

v Kroměříži.
Před dvaceti lety - 1. září 1988 - zemřel

náhle Václav Krůpa, významná osobnost
Kroměříže druhé poloviny minulého sto-
letí. Nebyl kroměřížským rodákem, ale vět-
šina jeho života byla spjata s naším
městem. Působil na zdejších základních
školách jako učitel matematiky. Byl i vý-
borným houslistou, ve školách vedl dět-
ské pěvecké soubory.

Později vykonával funkci místopřed-
sedy městského národního výboru. Byl
členem redakční rady Zpravodaje měs-
ta Kroměříže a do tohoto měsíčníku při-
spíval četnými články: o dění v Kroměříži v minulosti i
v současnosti (volby, Kroměřížské hudební léto, Arsfilm,
výročí kroměřížského sněmu aj.), o historických objek-

tech (Nadsklepí, Knížecí dům, biskupský mlýn, Piaristic-
ké gymnázium, Nábělkův dům aj.),
o významných osobnostech (Karel
IV., Julius Suchý, Sinapi, J. Plíhal, L.
Svoboda), o kronice města.

V roce 1976 se stal kronikářem
města. Městskou kroniku vedl pečli-
vě plných čtrnáct let. Jeho zápisy byly
vysoce hodnoceny v krajských i ce-
lostátních soutěžích kronikářů. Na
popud III. celostátní soutěže kroni-
kářů, vyhlášené k výročí osvobození
republiky, zpracoval publikaci „Kro-
měříž 1945 - 1985“. K zápisům do
kroniky shromáždil rozsáhlou do-

kumentaci. Pozoruhodný je zejména soubor více než
tří tisíc fotografií.

Marta Zapletalová

Poklady zámecké knihovny
Dioskoridova „lékařská“ kniha

Dioskorides Pedanius z Anazarbu byl slavný antický řecký vojenský lékař, který žil
v 1. století n. l. Patřil k nejvýznamnějším lékařským spisovatelům starověku a sepsal
knihu o farmakologii, jež nebyla do 16. století překonána. Kniha, která je zároveň
herbářem, pojednává o veškerých bylinách známých v antice. Zámecká knihovna ob-
sahuje frankfurtské vydání Dioskoridovy knihy Kraüterbuch dess uralten …Léčivá kniha
starověku a po celém světě známý řecký spis  z roku1614, ze které je také obrázek, na
kterém vidíme kopyšník (Ritersporen)  a ruměnici turnianskou (Wild Ochsenzung). Knihu
do němčiny přeložil Johann Danzim na objednávku Petra Uffenbacha, lékaře z Frankfurtu
nad Mohanem. Dílo je pozoruhodné také tím, že obsahuje ex libris Friedricha Millera
von Löwensteina – německého lékaře 2. poloviny 17. století, který byl také určitý čas
starostou Berlína. Na konci knihy je spis od jiného autora o umění destilace, pro praktické
zpracování některých plodů předchozího herbáře. Cyril Měsíc, knihovník AMK

 

Výročí biskupa Dubravia
Dne 9. září 2008 uplyne 455 let od smrti 37. olomouckého biskupa Jana Skály z

Doubravky a Hřiště, známého též jako Dubravia, významného humanisty. Narodil se
v Plzni kolem roku 1486, později studoval práva a teologii ve Vídni. Stal se doktorem
církevního práva v Padově. Kolem roku 1510 se vrátil do vlasti a nastoupil do služeb
olomouckého biskupa Stanislava Thurza. V roce 1513 se stal arcijáhnem v Kroměříži,
kde byl později i proboštem. Byl pověřován řadou diplomatických a politických úkolů
a rychle postupoval v kariéře. Pro českého krále Ludvíka Jagellonského napsal Dubra-
vius v roce 1520 básnickou skladbu Theriobulia s radami pro dobrou vládu i správu
země. V roce 1522 ho za zásluhy pasoval Ludvík na rytíře. Brzy po smrti biskupa Thurza
se stal jeho nástupcem a uskutečnil také mnoho diplomatických cest pro císaře
Ferdinanda I. K jeho nejvýznamnějším dílům patří Historie království českého (Historia
regni Bohemiae) z roku 1522 a 6 knih o rybníkářství ( Libellus de piscinis et piscium)z
let 1535 -40. Cyril Měsíc, knihovník AMK
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O kroměřížské návštěvě
Františka Ferdinanda d´Este roku 1908

Fotoarchiv Muzea Kroměřížska

V tomto roce jsme si v Kroměříži už několikrát připo-
menuli návštěvu následníka trůnu Františka Ferdinanda
na zdejší Jubilejní hospodářsko-průmyslové výstavě dne
26. července 1908.

Píše se o ní v obrazové publikaci Pavla Dvořáčka „Z
dědova pátého alba“ a příjezd arcivévody Ferdinanda
s manželkou Žofií ve vagónu taženém parní lokomoti-
vou na místní nádraží byl součástí oslav desátého výročí
zápisu kroměřížských zahrad a zámku na Listinu světo-
vého kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

K návštěvě protektora výstavy Františka Ferdinanda na
zdejší výstavě se vracím proto, že o ní následník napsal
ostrý přípis řediteli císařovy kanceláře. Přetiskl jej v knize
František Ferdinand d´Este (Praha 2000) J. Galandauer.
Psaní je, myslím, z června až července 1908. Pár vět ke
Kroměříži a zákulisí vzácné návštěvy jsem z něho vybral
a doplnil je.

Kroměřížané si velice cenili „zvláštního významu a les-
ku“ daného tím, že nad výstavou přijal protektorát ná-
sledník trůnu. Jeho návštěvu v Kroměříži pravděpodobně
domluvil majitel kvasického velkostatku hrabě Jaroslav
Thun, následníkův švagr, který patřil k několika jeho přá-
telům z řad české šlechty. Thun byl občasným hostitelem
Františka Ferdinanda na honech na kvasickém panství a
když byli následník trůnu se ženou v Sarajevu 28. června
1914 zabiti, stal se poručníkem jejich tří dětí. Jaroslavova
žena Marie Thunová byla starší sestrou arcivévodovy ženy
Žofie. Jaroslav Thun byl ostatně čestným předsedou les-
nického oddělení výstavy.

Ke svému protektorátu nad kroměřížskou výstavou se
František Ferdinand vyjádřil v dopisu císařově kanceláři
takto: „Známí na mne tak naléhali a tak mě obtěžovali, že
ač nerad, jsem převzal záštitu nad regionální jubilejní
výstavou v Kroměříži. Ostatně to považuji za přehnané,
když arcivévodové musejí přebírat záštitu nad každou
malou výstavou, ale dost o tom, tentokrát jsem se dal
umluvit.“

Aby se v Kroměříži cítil dobře, vyslovil František Ferdi-
nand přání, aby ho místní obyvatelé přivítali v krojích.
A skutečně byl na půl jedenácté zorganizován špalír kro-
jovaných Kroměřížanů a Hanáků vedoucí od Velkého ná-
městí ke Květné zahradě.

Snad návštěva Květné zahrady s mnoha jistě vyfintě-
nými expozicemi změnila jeho náhled na město a výsta-
vu, protože po skončení prohlídky onoho 26. července
1908 řekl František Ferdinand členům výkonného výstav-
ního výboru tato slova: „Výstava se mi velmi líbila. Bylo
mě referováno o ní způsobem velmi lichotivým, ale veš-
keré mé očekávání jest daleko skutečností předstiženo.

Výstavnost města Kroměříže, smýšlení obyvatelstva a
uspořádanost celého podniku slouží celému výboru ke
cti.“ Možná to myslel následník vážně, my ovšem víme, že
měl zdvořilé a srdečné odpovědi pro tyto příležitosti pře-
dem připravovány.

Ta slova pronesl František Ferdinand česky a v češtině
vedl všechny rozhovory s okresním hejtmanem a staros-
tou a také pronesl několik pochvalných prohlášení. Míst-
ní obyvatelstvo si toho velice cenilo a mělo proč. Násled-
ník česky mluvil dobře, ale velmi si hlídal, aby vedle toho
kterého zemského jazyka, podle země monarchie, kde právě
pobýval, mluvil na veřejnosti i německy, protože pro něj
byla němčina jednotícím jazykem říše. Ke svým českým
proslovům v Kroměříži předem císařově kanceláři napsal:
„Nechal jsem se informovat o podrobnostech návštěvy a
ke svému překvapení a podivu jsem se dozvěděl, že
s dovolením místodržitele mám být osloven jen českými

projevy a že je pro mne připravována jen česká odpově�.
To se mě nepříjemně dotklo, protože to zcela odporuje
mým názorům a dosavadním zvyklostem… Kam bychom
přišli, kdybychom směli mluvit jen v jazyce příslušné pro-
vincie, popřípadě oblasti! Máme v monarchii 16 jazyků,
neumím mluvit všemi a německý jazyk je jazykem dy-
nastie, úřadů, armády, vzdělané vyšší třídy a musí být
používán při oficiálních záležitostech.“

Přes to všechno byla poslední slova Františka Ferdi-
nanda d´Este v Kroměříži po obědě na zámku česká. Před
odjezdem řekl okresnímu hejtmanovi: „Výstava jest velmi
pěkná, pořádek byl všude vzorný. Bylo mě potěšením, že
jsem tento den v Kroměříži stráviti mohl.“

Petr Pálka, Muzeum Kroměřížska
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Klub amatérského filmu
při Domu kultury Kroměříž po 35 letech

Těch uplynulých 35 let klubového života bylo samo-
zřejmě bohatě naplněno tím, co bohužel nelze na papír
přenést – přátelstvím, láskou ke společnému koníčku i
ochotou obětovat vše, co je pro jeho rozvoj nutné, a to
bez ohledu na jaký-
koli osobní pro-
spěch. Členů, kteří
s tímto přístupem
v KAFu po celou
jeho existenci praco-
vali, byla bohudík
vždycky naprostá
většina. A ti, kteří
mezi tuto sortu lidí
nepatřili, nakonec
z kolektivu odešli.
Poděkujme tedy
všem bývalým i sou-
časným členům to-
hoto zájmového ko-
lektivu za jejich dlou-
holetou angažo-
vanost a aktivitu, po-
přejme Klubu ama-
térského filmu do
dalších let mnoho
úspěchů a jeho čle-
nům stálou inspira-
ci, vytrvalost a pros-
tě to filmařské „Dobré světlo“…

Jak to vše začalo a šel čas…
Přípravné organizační práce pro založení Klubu ama-

térského filmu byly v součinnosti s tehdejším vedením
ZK ROH PAL-Magneton, n.p., Kroměříž ukončeny a dne 22.
května 1973 mohla být do Klubu Starý pivovar svolána
ustavující schůze kroužku. Jejími účastníky a tedy zaklá-
dajícími členy KAF byli: Ivo Hanák, ing. Ladislav Františ,
MUDr. Zdeněk Jaroš, Miloslav Buzek, Miroslav Daněk, Fran-
tišek Korger, Miloslav Hnilica a Jaroslav Kroutil.  Do čela
tohoto kolektivu zájemců o amatérský film byl zvolen
ing. Ladislav Františ, který funkci předsedy kroužku vyko-
nává do dnešních dnů.

Pravidelným klubovým dnem schůzek se staly úterky –
nejprve dvakrát v měsíci a v posledních asi pěti letech
jedenkrát za měsíc. Také čas začátků schůzek se po celá
ta léta nezměnil – v 18 hodin. Asi do roku 1985 se klubo-
vé schůzky konaly v předsálí Klubu Starý pivovar, později
byly přeneseny do Domu kultury – většinou do zasedací
místnosti ve II. patře této budovy. Zde má také kroužek

svůj sklad technického materiálu, který používá a od jara
letošního roku také svou stálou – několik let slibovanou
– klubovnu. Vybavenost pro natáčení na video je omeze-
na na přenosná světla, videorekordéry  S-VHS a VHS a

málo používaný střihový pultík. Je to dáno finančními
možnostmi současného zřizovatele kroužku – Domu kul-
tury Kroměříž. Členové kroužku při natáčení videoprogra-
mů tedy nyní používají převážně svoji vlastní videotech-
niku, jak tomu ostatně většinou bylo i v předchozích le-
tech při natáčení na klasický filmový materiál.

Stručně je možno říci, že kulminace aktivit kroužku
byla v osmdesátých a devadesátých letech minulého sto-
letí, kdy i členská základna byla největší – asi 20 aktiv-
ních amatérů. Tento fakt je dán dobou vzniku kroužku i
tím, že do něj vstupovali převážně lidé středního věku, jen
několik mladších. Spolu s jejich stárnutím se také měnila
intenzita klubového života. V době svého  vrcholu patřil
KAF (tehdy pod SZK ROH Kroměříž) ke špičkovým zájmo-
vým kolektivům tohoto zařízení a dosahoval velmi dobré
výsledky i v rámci okresu a tehdy Jihomoravského kraje.
Není možné v této souvislosti nezmínit alespoň dvě jmé-
na – MUDr. Zdeněk Jaroš a Eduard Zicháček.  Dr. Jaroš
patřil k nestorům filmové amatérské tvorby na Moravě a
Eduard Zicháček se zapsal do historie klubového života

Prof. Jiří Lehovec (uprostřed) dal impuls ke vzniku ARSfilmu amatérů Kroměříž a  prosadil jeho
existenci (foto z roku 1977).                  Foto: archiv KAF
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Sbírka, výstava a jedna báseň
Mezi námi žije spousta houževnatých, pilných lidí, je-

jichž úsilí si zaslouží pozornost. Svůj obdiv ke spojení
práce s koníčkem v novinařině vyjádřila svou bezprostřed-
ní reakcí v milé básni kroměřížská básnířka Svatava Má-
šová.

Redaktor Kroměřížského zpravodaje Miroslav Karásek
různými cestami shromáždil za uplynulých 20 let noviny
- deníky ze 187 zemí pěti kontinentů. Jen z málokteré
země vlastní ale pouze jeden výtisk, obvykle to bývá pět
až sedm různých exponátů. Jeho ojedinělou kolekci oce-
nil prestižní pražský Klub sběratelů kuriozit v roce 2006
titulem Pozoruhodná sbírka v České republice. Ten se
uděluje jedenkrát za tři roky a předávali jej kromě předse-
dy klubu Ladislava Liklera významné osobnosti kulturní-
ho života, sami nadšení sběratelé - Jiří Suchý, Rudolf Křes-
	an a Karel Čáslavský. Představuje vlastně titul největší
sbírka, ale protože nemá konkurenci v oboru, tak je pozo-
ruhodná. Autor nevědomky založil nový sběratelský obor.
Kolekci novin tehdy ze 180 zemí vystavilo v letních měsí-
cích loňského roku v Galerii v podloubí Muzeum Kromě-
řížska. Svatava Mášová krátce po zhlédnutí expozice na-
psala tuto báseň.

Dr. Marta Ludvíková
 

Noviny všech kontinentů
Lásko, setkáme se spolu,
až se světu poštěstí
sedět u jednoho stolu
na jediném náměstí               Vítězslav Nezval
 
Kameloti vykřikují na nárožích měst,
potištěné stránky voní dálkou cest…
Noviny všech kontinentů míří
k naší staré, slavné Kroměříži
redaktoru Karáskovi do rukou:

zprávy z Moskvy, psané azbukou,
čínské znaky, pozdrav od klokanů,
tisk od Atlantského oceánu,
fotky z Indie i Tichomoří,
obraz, který v současnosti historii tvoří…

Tentokrát se přec jen světu poštěstí
dát si schůzku
právě
na tom našem
náměstí.

Svatava Mášová
Kroměříž, září 2007

KAF svým tvůrčím talentem a nezdolnou aktivitou, se
kterou propagoval amatérský film i svůj kroužek na řadě
míst okresu i kraje. Jim oběma je věnována také dnes již
řadu let mezinárodní a ve světě unikátní soutěž amatér-
ských filmů pro autory nad 58 let věku – SENIORFORUM
Kroměříž. V roce 2008 proběhne již její jubilejní XV.ročník.

 Po řadu let byl prvním organizačním poradcem krouž-
ku také jeho další člen – Ivo Hanák. Pracoval v okresním
a krajském poradním sboru a přenášel do KAF aktuální
informace z filmového hnutí na Moravě i v celé tehdy
Československé republice. I jeho přičiněním vznikla ná-
vazně na profesionální přehlídku filmů o umění ARSFILM
Kroměříž v roce 1972 jeho nejprve doprovodná akce a
později samostatná mezinárodní soutěž amatérských fil-
mů o umění, animované tvorby, videoartu a experimentu
– ARSfilm amatérů. Od roku 1994 se koná pod patronací
světové organizace amatérů UNICA s právem udělovat
Zlatou medaili UNICA. ARSfilm amatérů v roce 2007 úspěš-
ně dokončil již XXXV. ročník své existence.

Za dobrý start do své tvorby a vcelku rychlé etablování
nového kolektivu KAF na poli amatérské tvorby na Mora-
vě po jeho vzniku v sedmdesátých letech vděčí tvůrčí
autorské jádro i řadě dalších vynikajících pomocníků (Fr.
Postava, St. Blažek, doc. Smejkal, J. Hajduk, ing. Deml, Old.
Fiala, Ota Gajdoš) a zvláště pak Janu Beranovi z Brna,
který hned od roku 1973 neúnavně dojížděl a školil členy
KAF v technických i tvůrčích základech filmování. Jeho

otevřené rady vynikajícího filmaře a fotografa pomohly
nepochybně k tomu, že již první snímky, kterými se autoři
KAF účastnili soutěží, byly vcelku úspěšné.

Klub amatérského filmu se od svého počátku podílel na
přípravách, organizačním a technickém zajištění ARSfilmu
amatérů. Jeho členové tvořili základní realizační tým soutě-
že a každý ze členů kroužku svým podílem přispíval
k úspěchu tohoto mezinárodního setkání. I manželky čle-
nů klubu, z nichž řada se postupně stala také jeho členy,
pomáhaly ke zvláštnosti a oblíbenosti soutěže tím, že pro
její účastníky zajiš	ovaly postupně proslavené pohoštění.
Tím vznikala jedinečnost těchto setkání amatérů z řady
zemí Evropy i to, že jejich účastníci-autoři, porotci i ostatní
hosté se vždy do Kroměříže na ARSfilm amatérů rádi vrace-
jí.  Obdobná tradice vznikla i po založení mezinárodní
soutěže pro amatéry-seniory – SENIORFORA Kroměříž v roce
1993. Od roku 1996 je rovněž konána pod patronací SV
UNICA. Tato soutěž je v podtitulu věnována právě MUDr.
Zdeňku Jarošovi jako jeho memoriál. Nepochybně plným
právem se tak dostalo jméno tohoto člena KAF do povědo-
mí amatérů celé Evropy. I tady není pomíjitelný podíl členů
KAF na přípravě a zajištění této soutěže. I tady platí stejná
slova uznání pro členky a manželky členů kroužku v oblasti
společenského zajištění tohoto setkání amatérů z Česka i
řady dalších zemí Evropy.

Ing. Ladislav Františ, předseda KAF
dokončení příště
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Modeláři o prázdninách
Část modelářů leteckomodelářského klubu Kroměříž

využila prázdnin ke stavbě modelů v dílně Arcibiskup-
ského gymnázia a v případě příznivého počasí k nároč-
nému tréninku na letišti. Žák Marek Jurina a junior Petr
Svoboda byli totiž vybráni trenérem juniorů do reprezen-
tace České republiky na mistrovství světa juniorů, které se
konalo v ukrajinském Kyjevě. Součástí výpravy byla i účast
na Světovém poháru „Antonov cup“, kde 27. července za
větrného počasí dosáhl pěkného úspěchu Petr Svoboda.
Ze 75 soutěžících v kategorii FIA obsadil celkové 8. místo
a ve věkové skupině juniorů získal skvělé třetí místo. Zís-
kal také tučný bodový zisk do SP.

Dne 30. července se uskutečnilo juniorské mistrovství
světa v kategorii volných modelů FIA. Za účasti 46 junio-
rů ze 17 států dosáhlo 15 soutěžících plného výsledku
1260 vteřin. Mezi nimi byl i Petr Svoboda, který po dvou
rozletech obsadil konečné 8. místo. Marek Jurina (letos
ještě žák a na první velké akci) „ztratil“ pouze 16 vteřin ve
druhém startu ze sedmi, což mu přineslo 18. místo. Obě-
ma je třeba poděkovat za předvedené výkony a úspěšnou
reprezentaci České republiky. Ve dnech 9. a 10. srpna se
létaly dvě soutěže Českého poháru FIA na ploše Borotice

u Znojma. V sobotu zahájila soutěž v 8 hodin, ale počasí
příliš nepřálo. Soutěžící stačili odlétat pouze tři starty a pro
neregulérní podmínky byla přerušena. Dolétávala se až
v neděli dvěma starty od 6 hodin. To už po deš	ových pře-
háňkách vítr zeslábl. Od 8 hodin se odlétalo dalších pět
startů druhé soutěže. A jak si vedli kroměřížští reprezentan-
ti? Na prvním Českém poháru obsadil 3. místo (1. junior)
Marek Jurina, 4. byl Vít Hladil a 9. Radim Štěpán. Na druhém
ČP získal 4. místo M. Jurina a 5. byl R. Štěpán. Oba dosáhli
plného výsledku. O pořadí rozhodlo prodloužené maxi-
mum v 6 hodin ráno.

Hned další víkend pořádaly dvojsoutěže ČP na polní
ploše u Senice na Hané LMK Olomouc a Chrudim. Sobot-
ní vytrvalý déš	 a silný vítr překazily pořadatelům plán
soutěže odlétat deset startů. Létat se začalo až v 15 ho-
din, letěly se čtyři starty a v neděli od 6 hodin pátý start.
Od 7 hodin se letěla druhá soutěž na pět startů. Na prvé
soutěži uspěli na 5. - 6. místě M. Jurina a na 7. místě V.
Hladil. Na druhé soutěži dosáhl největší úspěch - 3. místo
Petr Martinek. V. Hladil byl klasifikován pátý a M. Jurina
desátý. Všichni dosáhli plného počtu vteřin a o pořadí
rozhodl rozlet v 6 hodin.            J. Hladil
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Mezinárodní festival vojenských hudeb Kroměříž 2008 obohatilo sedm armádních kapel ze šesti evropských zemí.
Foto: M. Karásek

Foto na zadní straně obálky - letecký snímek generální opravy střechy zimního stadionu v Kroměříži. Pro Kroměříž-
ský zpravodaj fotografoval Aleš Karban.
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