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Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš blahopřál ke 105. narozeninám nejstarší občance Kroměříže i Zlínského kraje
Marii Smejkalové.         Foto: -kam-

V den narozenin, které připadly na 12. září, gratuloval jubilantce starosta města Kroměříže Miloš Malý.
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Jak jsem spravoval
v Kroměříži vojenský referát

Naši bratři železničáři se dověděli v noci z 28. na 29. října 1918, že
byl v Praze prohlášen samostatný československý stát. Na kroměříž-
ském náměstí bylo ráno 29. října málo lidí. Stáli v hloučcích a živě
rokovali. O věž staré radnice byl opřen žebř a na něm stál muž, který
sundával rakouské orly z hejtmanství a soudu. Z Vodní ulice vyběhla
tlupa chlapců, kteří nesli rakouského orla z firmy nějakého dvorního
dodavatele. Hoši zahnuli ke kašně na náměstí a tam toho orla
s jásotem utopili. V kašně té byli také utopeni shora vzpomenutí ple-
choví ptáci starého Rakouska.

Jeden venkovan z radosti nad tím hodil do kašny také několik
papírových korun a dvoukorun a hůlkou je posílal ke dnu.

Na nové radnici se pak konala ustavující schůze okresního Národ-
ního výboru, venku se kupilo mnoho obecenstva, které vesele rozprá-
vělo. Zatím se objevovali na náměstí také vojáci. Někteří již měli
místo císařského knoflíku na čepici slovanskou trikoloru, jiní ten
odznak Rakouska z čapky odřezovali, jiní i hvězdičky z límců odha-
zovali.

Ráno bylo dosti sychravé, ale tak bylo všem veselo, jakoby nejkrás-
něji sluníčko hřálo. Lidé se na sebe usmívali, vítali se, potřásali si
rukama, někteří se líbali; všichni se radovali, že den svobody nastal.

Předsedou okresního Národního výboru byl zvolen starosta Sokol-
ské župy Hanácké Gustav Lorenc, jedním z místopředsedů byl Josef
Třasoň. Zvolené předsednictvo se ihned odebralo na hejtmanství,
kdež vzalo do slibu okresního hejtmana a jeho úřednictvo. Jsa tenkrát
vedoucím okresního soudu, složil jsem také ihned slib i s ostatními
soudními úředníky. Všechny úřady státní, zemské i obecní složily slib
ochotně, jenom staniční velitel plukovník Jan Czerny to odepřel, pro-
hlásiv, že sice zachová pořádek, ale přísahu svou zachová císaři,
dokud nedostane jiných rozkazů od svých představených z Brna.

Odpoledne téhož dne, když jsme se shromaž�ovali v sokolském
kroji k oslavě svobody, bylo nás několik zavoláno, abychom asisto-
vali při skládání slibu některých úřadů, které již nepřišly dopoledne
na řadu. A tam mě jmenoval Národní výbor vojenským referentem.

Oslava naší národní samostatnosti byla výrazem nadšení všech
vrstev lidu. Byla krásná, dojemná, mohutná. Večer v kavárně „Na rož-
ku“ bylo veselo. Těm, kteří byli za Rakouska více černožlutí, než bylo
třeba, nebylo mezi námi volno, takže rychlým útěkem svou reputaci
zachraňovali. Ale ostatní se radovali dlouho do noci.

......
Ale největší mou starostí bylo, jak zachránit našemu státu veliký

majetek, který byl v zařízení nemocnic, ve skladištích a představoval
se nejméně na 10 milionů K. - Za tím účelem jsem sestavil „branný
odbor“ Národního výboru ze spolehlivých vojáků od nadporučíka až
po desátníka; byli to větším dílem samí sokolové. Jako vojenský refe-
rent jsem byl tomuto odboru předsedou.

František Kožík (úryvek z knihy Převrat
- vzpomínky Kroměřížanů na národní a státní osvobození, r. v. 1928)
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Přibylo dalších sedm kilometrů dálnice
Foto: Aleš Karban

Dva nové úseky dálnice D1 byly slavnostně uvede-
ny do provozu v úterý 23. září 2008 u Kroměříže. Tu-
zemská dálniční sí	 se tak rozrostla o sedm nových
kilometrů mezi Kojetínem a Kroměříží. Pro město a
celý Zlínský kraj je to významná událost, protože dál-
nice dosud tento region míjela.

Stavby Kojetín – Kroměříž západ a Kroměříž západ
– Kroměříž východ jsou součástí souboru staveb dál-
nice D1 v úseku Vyškov, Hulín, Přerov a Lipník nad
Bečvou. „Pro Kroměříž má dálnice zásadní význam
zejména proto, že nám odlehčí tranzitní dopravu. Po
hlavní kroměřížské tepně v současné době projede
denně 16 až 18 tisíc vozidel, což je na město naší
velikosti obrovská zátěž. Trpí tím nejen občané, ale i
památky a příroda. Dálnice bezesporu dopravě
v Kroměříži pomůže,“ uvedl starosta Miloš Malý.

Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic
České republiky Alfreda Brunclíka nový úsek obsahuje
11 mostů, 2 výjezdy a 3 protihlukové stěny v celkové
délce 2900 m.Úsek kolem Kroměříže je veden v trase
severního silničního obchvatu města. V závislosti na

šetrnost vůči životnímu prostředí byla vybudována pro-
tihluková opatření pro ochranu stávající zástavby. „Cí-
lem je zabránit negativním účinkům dopravy právě v
místech s obytnou zástavbou,“ doplňuje Alfred Brunc-
lík.

Přesto se však motoristé z Kroměříže do Brna či do
Prahy výhradně po dálnici ještě nedostanou.  K úplnému
propojení Brna s Kroměříží chybí dokončení úseku Vr-
choslavice – Kojetín. „Nový úsek Kojetín – Kroměříž bude
skutečně na zhruba rok osamocen, to znamená bez
návaznosti na dálniční sí	. Již v příštím roce ale plánu-
jeme dokončit 6,6 kilometru dlouhý úsek Vrchoslavice –
Kojetín a tím tak kompletně propojit Prahu s Kroměříží v
délce 260 kilometrů,“ vysvětluje Alfred Brunclík.

Stavba je součástí komplexu dálniční sítě, jejímž
hlavním motivem je flexibilní spojení největších čes-
kých měst Prahy, Brna a Ostravy. Z Brna dálnice pove-
de přes Vyškov, Kojetín a Kroměříž na Hulín a dále
kolem Přerova  do Lipníku nad Bečvou. Zde se D1
napojí na projekt dálnice D47 Lipník n.B. – Ostrava –
Polsko.      -pz-
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Zastupitelé schválili koncepci prevence kriminality
Koncepci prevence kriminality města Kroměříže na léta

2009 až 2011 schválili ve čtvrtek 4. září kroměřížští zastu-
pitelé. Jde o strategický dokument, který podrobně analyzu-
je situaci v oblasti kriminality ve městě a stanovuje obecné
cíle, které by měly mít v případě uskutečnění preventivní a
tudíž pozitivní dopad na život ve městě. Zpracování kon-
cepce je nutnou podmínkou pro realizaci projektů
z dotačních titulů Ministerstva vnitra České republiky.

Podle místostarosty Petra Sedláčka koncepce krimina-
lity řeší záležitosti bezpečnosti ve městě po všech strán-
kách. „Zabývá se bezpečností z hlediska dopravního ře-
šení, pořádku na veřejném prostranství i ochrany soukro-
mého majetku. Koncepce slouží k tomu, abychom byli
schopni v následujících letech s dostatečným předstihem
připravovat konkrétní investiční i neinvestiční akce,
s jejichž financováním by nám mohlo pomoci minister-
stvo vnitra a jeho dotační program prevence kriminality,“
vysvětlil Petr Sedláček.

Koncepce vychází především ze sledování stávající
situace ve městě. Zahrnuje například analýzy přestupků
a trestné činnosti v Kroměříži i rozbory dopravní situace a
dopravních řešení. „Vycházíme i ze zkušeností a skuteč-
ností, které nám poskytla Policie České republiky. Myslím,
že koncepce z dostupných podkladů vybrala nejpodstat-
nější data, která posloužila jako východiska pro další
preventivní činnosti,“ uvedl místostarosta.

Koncepce prevence kriminality umožní Kroměříži reali-
zovat projekty na městské úrovni, ovlivnit ji však do bu-
doucna mohou aktuální legislativní změny. „Příkladem
může být nynější problematika měření rychlosti měst-
skou policií, což je pro nás podstatná záležitost mající
výrazný preventivní efekt, ale nejistou budoucnost. Také
existence dálnice změní naši dopravní prevenci, které bu-
deme muset věnovat mnohem více pozornosti,“ dodal
Petr Sedláček.

-pz-

Město nabízí další mutaci webových stránek
v azbuce

Oficiální stránky http://www.mesto-kromeriz.cz si kro-
mě češtiny může přečíst návštěvník hovořící anglicky nebo
německy. Nyní mají tuto možnost i rusky mluvící lidé, kteří
hledají informace o Kroměříži s cílem ji později navštívit.
Město si od tohoto kroku slibuje příliv turistů z rusky
mluvících zemí. Statistika návštěvnosti webových stránek

města Kroměříže potěšitelně roste. Zatímco v únoru letoš-
ního roku bylo zaregistrováno 27 002 návštěv, v květnu
to už bylo 51 048 a v srpnu 52 258 návštěv. Podle Jana
Pšeji z oddělení informatiky Městského úřadu Kroměříž
se návštěvnost nijak výrazně neliší od přibližně srovna-
telných měst České republiky.   -kam-
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Turisty bude městem provázet
nový orientační systém

Kroměřížská radnice připravuje zásadní změny orien-
tačního značení ve městě. Už v příští turistické sezoně
budou návštěvníky navádět nové směrovky, informační
desky a menší tabule popisující jednotlivé cíle. Nejvý-
znamnější pamětihodnosti navíc propojí nově a origi-
nálně značená  turistická trasa, přičemž všechny prvky
orientačního systému budou provedeny v nové jednotné
grafické úpravě.

Současný orientační systém tvoří nevýrazné směrovky
rozmístěné na několika uzlových místech pěších tras.
V různých částech města se navíc jejich podoba liší, což
může být pro návštěvníka matoucí. Podle kroměřížské
místostarostky Olgy Sehnalové studie nového orientační-
ho systému počítá s horizontálním i vertikálním znače-
ním. „Spousta turistů se dnes sice dostane k zámku, ale
vysvětlit jim cestu například ke Květné zahradě, která je
od centra poměrně daleko, je docela obtížné. Pomocí
horizontálního značení zabudovaného do dlažby proto
chceme propojit Podzámeckou a Květnou zahradu tak-
zvanou trasou UNESCO. Měla by návštěvníky nejkratší
cestou zavést k cílům, které jsou z pohledu cestovního
ruchu nejhodnotnější,“ vysvětlila Olga Sehnalová. Znače-
ní bude mít podobu bronzových tabulek s motivem měst-
ského loga umístěných v dlažbě přibližně po dvaceti
metrech tak, aby byl z jedné na druhou dostatečný vý-
hled. „Všechny prvky samozřejmě musejí být speciálně
ukotvené a odolné proti odcizení. Trasu budou doplňovat

vhodně umístěné informace o tom, co značení znamená,
odkud a kam vede a jaké zajímavosti na něm můžeme
najít. Návštěvník se tedy dozví i něco o dané lokalitě, o
historii města apod.,“ doplnila místostarostka, podle které
budou texty napsány v základních jazykových mutacích.

Druhou částí orientačního sytému jsou klasické verti-
kální směrovky. „Měly by vyměnit současné směrovky ve
městě a objeví se i na některých nových místech, napří-
klad na Hanáckém náměstí, které bude novým nástup-
ním místem do města s odstavnými parkovišti. Směrovky
budou doplněny o nové orientační a informační tabule
rozmístěné na exponovaných místech, například
v blízkosti nádraží či u vchodu do památek,“ prozradila
Olga Sehnalová a dodala: „Všechny prvky orientačního
systému budou provedeny v jednotné grafické podobě
vycházející z nového loga města. Po letech by se tedy
měl pobyt ve městě stát pro turisty zase o něco komfort-
nějším. Otázkou zůstává, do jaké míry tímto způsobem
označovat i jiné cíle, například ubytovací zařízení. To ale
bude věcí dalšího jednání.“

S instalací základních prvků horizontálního i vertikál-
ního značení začne radnice ještě v letošním roce. Začát-
kem roku příštího nové směrovky a horizontální značení
doplní informační tabule a první návštěvníky nové turis-
tické sezony již orientační systém přivítá v kompletní po-
době.

-pz-

Volby do zastupitelstev krajů
Ve dnech 17. a 18. října 2008 se na základě roz-

hodnutí prezidenta republiky Václava Klause usku-
teční volby do zastupitelstev krajů.
V pátek 17. října je možno volit od 14
do 22 hodin a v sobotu 18. října v době
od 8 do 14  hodin.

Ve městě Kroměříži a jeho místních
částech jsou voliči rozděleni do  26
volebních okrsků podle místa trvalého
pobytu, která jsou stejné jako v minulých
letech. Došlo pouze k jedné úpravě, a tou
je změna volební místnosti pro ulice Ax-
manova, Braunerova, Dolnozahradská,
Krátká, Karla Rajnocha, Nová, Ovocná, Sko-
palíkova, U Trati, U Zámečku a Zborovská.
Původní volební místnost byla v budově
ČSAD, nyní je nově v Kuželně Nedopil.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České re-

publiky, a to platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. V budově „B“ Měst-
ského úřadu v Kroměříži, Husovo
náměstí, na úseku agendy občan-
ských průkazů bude po celou dobu
voleb pracovat služba, kde mohou
voliči, kteří mají občanský průkaz
s prošlou dobou platnosti nebo jej
nemají vůbec, dostat jej na počkání.

Oznámení o době a místě konání
voleb obdrží voliči spolu s hlasovacími
lístky do svých schránek nejpozději tři
dny před konáním voleb.
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O prázdninách je klid ve školách jen relativní
První záři pravidelně ukončí prázdniny a z míst urče-

ných pro odpočinek a relaxaci  vrátí život  zpět do škol-
ních lavic a učeben. Prázdniny však nebývají  dobou
odpočinku pro školy a školská zařízení. Opravy i větší
investice se pravidelně  plánují právě na období, kdy si
děti užívají svá prázdninová dobrodružství  a teplo letní-
ho sluníčka . A zatímco utichá ruch žákovských tříd, na-
stupují do škol firmy, aby provedly další etapy plánova-
ných oprav a  údržby potřebné pro zahájení nového škol-
ního roku. Pro větší investiční akce to představuje i stres
ze správného načasování jednotlivých úkolů tak, aby se
vše i s úklidem dokončilo před tím, než se žáci vrátí zpět
do svých lavic.

Alespoň pro hrubou představu o množství odvedené
práce  je třeba uvést alespoň některé z důležitých staveb-
ních investičních akcí, které probíhaly na jednotlivých
školách:

Rekonstrukce hřiště u ZŠ Slovan 14 977 697 Kč
Rekonstrukce WC hřiště ZŠ Oskol 711 168 Kč
Vybudování vjezdové plochy ze zámkové dlažby do are-
álu hřiště ZŠ Oskol 90 335 Kč
Terénní úpravy  a drenáže pro odvodnění okolí hřiště ZŠ
Oskol 398 883 Kč
Statické zajištění základů MŠ Kroměříž, Mánesova 3766

549 145 Kč
Oprava vlhkého zdiva MŠ Kroměříž, Gorkého 2566

694 452 Kč
Výměna oken MŠ Kroměříž, Gorkého 2566 852 258 Kč
Celková suma ostatních vyčerpaných provozních prostřed-
ků vynaložených  z rozpočtu města Kroměříže v letošním
roce a  vyčleněná pro školy a školská zařízení:

Základní školy
Údržba a opravy 3 148 253 Kč
Drobný dlouhodobý majetek 1 761 328 Kč
Investice – stroje a zařízení 193 000 Kč

Mateřské školy
Údržba a opravy 1 720 920 Kč
Drobný dlouhodobý majetek 758 393 Kč
Investice – stroje a zařízení 500 000 Kč
Školy, to však nejsou jen budovy a vybavení, ale přede-
vším děti a žáci.

Kroměřížské školní třídy přivítaly v letošním roce 306 žáků,
kteří usednou do lavic poprvé.
Celkově však obsadí školní budovy tento počet dětí a
žáků:
ZŠ Slovan, Kroměříž 844 žáků, do školní družiny bude
docházet 150 žáků
ZŠ Oskol, Kroměříž 425 žáků, do školní družiny bude
docházet 67 žáků
ZŠ Zachar, Kroměříž 366 žáků, do školní družiny bude
docházet 96 žáků
ZŠ Kroměříž, Komenského náměstí 309 žáků, do školní
družiny bude docházet 60 žáků
ZŠ Kroměříž,U Sýpek 293 žáků, do školní družiny bude
docházet 36 žáků
ZŠ Zámoraví, Kroměříž 230 žáků, do školní družiny bude
docházet 120 žáků
Církevní základní škola v Kroměříži 146 žáků, do školní
družiny bude docházet 33 žáků

MŠ Kroměříž, Mánesova 3766 147 dětí
MŠ Kroměříž, Žižkova 4019 132 dětí
MŠ Kroměříž, Spáčilova 3239 130 dětí
MŠ Kroměříž, Kollárova 3945 120 dětí
MŠ Kroměříž, Gorkého 2566 105 dětí
MŠ Kroměříž, Páleníčkova 2851 103 dětí
MŠ Kroměříž, Štítného 3712 78 dětí
MŠ Kroměříž, Malý val 1549 50 dětí
MŠ Kroměříž, Osvoboditelů 60 49 dětí
MŠ Kroměříž, Postoupky 78 22 dětí

Celková kapacita kroměřížských mateřských škol je 1042
dětí.

Školní budovy  i školní třídy kroměřížských mateřských i
základních škol prošly během prázdnin další etapou mo-
dernizace jak po stránce hygienické a estetické, tak po linii
modernizace vnitřního vybavení i školních pomůcek. Spolu
s druhým rokem zavádění nových školních vzdělávacích
programů do základních  škol, které transformuje součas-
né vyučování  budoucím potřebám společnosti, můžeme
konstatovat, že byl udělán další krok  pro zlepšení „pracov-
ního“ prostředí našich dětí a podmínek jejich vzdělání.

Město Kroměříž přeje všem svým žákům mnoho  hez-
kých známek i studijních úspěchů  ve školním roce 2008/
2009.

Mgr. Jiří Pánek,
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
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Evropský týden mobility v Kroměříži

Foto: -kam-

Stejně jako v uplynulých letech se město Kroměříž i
letos aktivně zapojilo do projektu Evropského týdne mo-
bility (ETM). Při této příležitosti radnice v týdnu od 16. do
22. září připravila program složený nejen z osvědčených
aktivit, ale v nemalé míře i z novinek, které mají lidem
připomenout možnosti alternativní dopravy a s nimi sou-
visející způsoby trvalé ochrany životního prostředí.

První aktivitou Evropského týdne mobility v Kroměříži
byl ve středu 17. září Den bez aut. Od desáté hodiny na
Velkém náměstí pracovaly hlídky Českého červeného kří-
že, které připravily celodenní zábavný program pro děti se
soutěžemi zaměřenými na poskytování první pomoci, zna-
losti bezpečnosti silničního provozu, jízdy zručnosti apod.
K organizátorům se připojila Základní škola a Mateřská

škola speciální Kroměříž se
zajímavým programem,
který navodil situaci, jak se
žije našim spoluobčanům
s různými handicapy.

Na dopolední program
hodinu po poledni navázal
Běh naděje. Je to nová spor-
tovně společenská iniciati-
va inspirovaná Během Ter-
ryho Foxe, který v České re-
publice úspěšně probíhal
v letech 1993 - 2007 a na
nějž Běh naděje volně na-
vazuje. Protože jej vždy a
s úspěchem organizovala
TJ Sokol Kroměříž, stala se
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Beseda s polárníkem, cestovatelem a horolezcem

pořadatelem i Běhu naděje. Startoval na Velkém náměstí,
vedl přilehlými ulicemi a končil opět na jiném místě náměstí.

K Běhu naděje patří i dobrovolná humanitární veřejná
sbírka,  jejíž výtěžek je věnován na výzkum rakoviny. Zdra-

vým pohybem a správnou životosprávou lze udělat něco
pro své zdraví a předejít onkologickým i ostatním civili-
začním onemocněním.

-kam-

Beseda, spíše volné vyprávění, se týkalo cest Mirosla-
va Jakeše na severní pól. Zkušený polárník, který má za
sebou pestrou turistickou, horolezeckou i cestovatel-
skou minulost, se s účast-
níky besedy v Knihovně
Kroměřížska 16. září po-
dělil o neuvěřitelné zážit-
ky z polárních expedic.
Mluvené slovo doplnil o
filmové záběry, jež natá-
čeli jeho přátelé na sně-
hem a ledem pokrytých
pláních Arktidy, Grónska
a Špicberk. Ukázal někte-
ré nezbytné součásti vy-
bavení, bez kterých by
v tvrdých a nebezpečných
podmínkách nepřežil ani
minutu. Předvedl naviga-
ci, s jejíž pomocí určí oka-
mžitou polohu - nejen do-
sažení severního pólu, ale
i v případě přivolání letec-
ké pomoci satelitním te-
lefonem. Zmínil se o ne-
bezpečí záludných led-
ních medvědů, kteří v boji
o přežití mohou napad-
nout i člověka. I když vždy
vezl těžký náklad důleži-
tých potřeb a potravin,
bral sebou i kytaru, na niž

hrál ve stanu při odpočinku, takže jeho hudební nástroj
je asi jediný na světě, který opakovaně navštívil severní
pól.

Miroslav Jakeš
jako první Čech do-
šel v roce 1993 na
lyžích na severní
pól. Od té doby tam
stanul ještě šest-
krát, naposledy le-
tos v dubnu. Nejú-
ctyhodnější je jeho
jedinečný sólový
přechod přes Grón-
sko z východu na
západ, který v roce
1996 uskutečnil
bez jakéhokoliv
spojení a cizí po-
moci. Beseda s
českou arktickou
jedničkou se kona-
la v rámci Evrop-
ského týdne mobi-
lity.

-kam-

Foto: -kam-
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Město Kroměříž vyhlásilo dotační programy
na příští rok

Také v příštím roce budou moci neziskové organizace
z Kroměříži získat na svou činnost peníze z městské po-
kladny. Zastupitelé města ve čtvrtek 4. září vyhlásili do-
tační programy města pro rok 2009, které vycházejí ze
systému zavedeného v loňském roce. Nová pravidla pro
poskytování peněz z městské pokladny se během první-
ho roku fungování osvědčila a radnice je hodlá dodržo-
vat i v následujících letech.

Systém dotací určených pro neziskový sektor se skládá
ze tří základních dotačních titulů, které pokrývají jak běž-
nou činnost neziskových organizací, tak umožní realiza-
ci celé řady akcí. Další dva doplňující dotační tituly řeší
problematiku dofinancování projektů podpořených
z jiných zdrojů a zcela mimořádné a nepředvídatelné
události. „Dotace na jednotlivé akce rozdělujeme do kate-

gorie příspěvků do deseti tisíc korun, určené zejména
malým organizacím, a dotace nad deset tisíc korun. Mi-
mořádné dotační tituly by měly neziskovým organizacím
pomoci řešit události, které se nedaly v době podávání
řádných žádosti předvídat,“ přiblížila připravovaný sys-
tém projektová manažerka radnice Jana Pošvancová.
Dotace na dofinancování projektů jsou vstřícným krokem
především těm žadatelům, kteří na své aktivity hledají i
jiné než městské finanční zdroje. „Pro vyhlášení dotač-
ních programů byly zpracovány i texty takzvaných výzev,
které specifikují podmínky poskytování finančních pro-
středků tak, aby mohli jednotliví žadatelé své žádosti
řádně připravit a předložit,“ uvedla dále Jana Pošvanco-
vá.  V nově vyhlášených dotačních programech jsou za-
hrnuty i praktické poznatky z letošního zkušebního roku.
„Snažili jsme se poučit z některých nejasností a připomí-
nek, které doprovázely přidělování letošních dotací. Jedná
se však spíše o procesní záležitosti, samotná témata
dotací se nemění,“ prozradila místostarostka Olga Se-
hnalová. Například po zkušenostech z 1. a 2. výzvy do-
tačních titulů pro rok 2008 bylo předkládání žádostí o
dotace na malé akce upraveno tak, že žadatelé nyní mo-
hou předložit jednu žádost za organizaci v každé výzvě.
„Organizace tedy budou mít na podání žádosti více mož-
ností,“ dodala Jana Pošvancová.

Aby bylo možno zabezpečit provoz a aktivity nezisko-
vého sektoru, je časový harmonogram pro jednotlivé vý-
zvy připraven tak, aby mohli žadatelé předkládat své žá-
dosti v 1.  výzvě již v průběhu letošního září a října.

 
Dotační titul: Plánované výzvy
01/09 Dotace na provoz do 10. října 2008
02/09 Dotace na akce do 10. října 2008,

2. března – 31. března 2009
03/09 Dotace na akce II do 10. října 2008, 2. března
(malé)  – 31. března 2009,

17. srpna - 6. září 2009
04/09 Dotace Průběžněna dofinancování projektů
05/09 Dotace Průběžněmimo řádné dotační tituly

 
Dotazy a konzultace:
Jaroslava Krejčiříková, 573 321 295,
jarka.krejcirikova@mesto-kromeriz.cz
Jana Pošvancová, 573 321 287,
jana.posvancova@mesto-kromeriz.cz
Informace o dotacích – www.mesto-kromeriz.cz/krok

V letošním roce opět
končí platnost

některých
občanských průkazů
Občané, kteří vlastní občanský průkaz bez strojově

čitelných údajů vydaný do 31. prosince 2003, by měli
zbystřit pozornost. Takový občanský průkaz totožnos-
ti bude od nového roku neplatný a je nutné ho vymě-
nit za nový. S výměnou by však občané neměli otálet.
„Občané České republiky jsou povinni provést výmě-
nu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 2003 za občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince
2008. Žádost o vydání občanského průkazu musí
předložit nejpozději do 30. listopadu 2008,“ uvedla
Magda Hradilová z oddělení správních činností kro-
měřížské radnice. Výjimku tvoří pouze občanské prů-
kazy vydané občanům  narozeným před 1. lednem
1936, ovšem jen v případě, že v těchto občanských
průkazech není doba ukončení platnosti vyznačena
konkrétním datem. Na občany narozené před uvede-
ným datem se povinnost výměny občanských průka-
zů bez strojově čitelných údajů nevztahuje.

Strojově čitelný kód, kterým musejí být nové ob-
čanské průkazy opatřeny, je přepisem údajů o držiteli
a o dokladu v podobě řady písmen, číslic a znaků
zobrazených v dolní části přední strany občanské-
ho průkazu. Bližší informace o výměně poskytne
oddělení správních činností kroměřížské radnice.
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Starosta si prohlédl investiční stavby,
které město podporuje

Dne 17. září dopoledne si staros-
ta města Miloš Malý spolu s před-
sedou komise pro architekturu měs-
ta, regeneraci a rozvoj Městské pa-
mátkové rezervace Janem Slaninou
prohlédl některé základní investič-
ní stavby, které město podporuje.
Důvodem prohlídky bylo ověření roz-
sahu a kvality vykonaných prací,
porovnání dohodnutého harmono-
gramu se skutečností a zpráva o
bezpečnosti práce na stavbách.

Práce na zastřešení zimního sta-
dionu pokračují podle dohodnutých
termínů. Protože se jedná o činnost
na střeše budovy, kvůli nepříznivé-
mu počasí v polovině září musela
být na několik dnů přerušena. Ale

Objekt bývalé vojenské ubytovny na Purkyňově ulici se
intenzivně rekonstruuje na domov pro seniory. Podle infor-
mací stavbyvedoucího pokračují všechny stavební práce
v mírném předstihu. Stále se řeší konečná podoba určení
tohoto zařízení, které podléhá řízení Zlínského kraje. -kam-

termín dokončení bude podle stavbyvedoucího dodržen,
takže programy zimní sezóny na stadionu budou zaháje-
ny podle plánu. Současně se hovořilo o potřebě moderni-
zace celého technického zázemí stadionu, ke které bude
muset v nejbližší době dojít.

Foto: -kam-
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Soutěž v hasičském pětiboji v Kroměříži
o pohár ředitelky HZS Zlínského kraje

Fiktivní požár zámku prověřil možnosti
skutečného zásahu a odhalil slabá místa

Nejtvrdší hasič přežije - název, který plně vystihuje ná-
ročné disciplíny soutěže, jež v plném rozsahu prověřují
jak fyzickou, tak i psychickou kondici nejen profesionál-
ních, ale i dobrovolných hasičů a hasičů z podniků. Le-
tošní osmý ročník se konal 11. září na Velkém náměstí
v Kroměříži.

Tra	, kterou musejí hasiči v co nejkratším čase zdolat,
je složena z výstupu po patnáctimetrovém žebři do koše,
kam musejí ručkováním vytáhnout dvě smotané hadice.

Jakmile stejnou cestou sestoupí, musí závodník co nej-
rychleji natáhnout připravené hadice, poté zdolat dvou-
metrovou bariéru, dále palicí šedesátkrát uhodit do při-
praveného boxu a dále pokračovat překonáním překážky
podobě okna. V závěru klání je třeba posunout na určené
místo kovové závaží pomocí úderů palice a nakonec
přenést na čtyřicetimetrové trase figurínu člověka vážící
60 kilogramů.

Doprovodným programem probíhajících soutěží byla
prezentace techniky kroměřížské-
ho územního odboru HZS Zlínské-
ho kraje. Před samotnou soutěží
se uskutečnilo slavnostní složení
služebního slibu devětadvaceti
nováčků HZS Zlínského kraje, kte-
ří nastoupili k útvarům našeho
regionu v posledních dvanácti
měsících. Slavnostní přísahy se
účastnila ředitelka HZS Zlínského
kraje plk. ing. Jarmila Čičmanco-
vá, Ph.D., generální ředitel HZS ČR
genmjr. ing. Miroslav Štěpán, sta-
rosta města Kroměříže Miloš Malý
a starosta Sdružení dobrovolných
hasičů Zlínského kraje Josef Kraj-
ča.          M. Karásek

 

Foto: -kam-

Je pondělí 22. září 9 hodin. Kastelánka Arcibiskupské-
ho zámku v Kroměříži Zdena Dokoupilová ohlašuje
z telefonu ve vrátnici na linku 150, že z půdního prostoru
jednoho z křídel zámku vychází hustý dým.
V 9.03 hodin už k dokořán otevřené bráně
zámku přijíždí první auto s cisternou jed-
notky profesionálních hasičů z Kroměříže,
další se řítí vzápětí za ním. A následuje
plošina s třicetimetrovým žebříkem. Řidič
auta musí být velmi obratný, protože mu
na každé straně při průjezdu středověkou
bránou zbývají necelé dva centimetry vol-
ného místa.

Další auta, která přijíždějí, už natahují
dálkové vedení vody a zajíždějí do Podzá-
mecké zahrady před Sala terrenu
k hydrantu, odkud podporují zasahující
jednotky na nádvoří.

Profesionální jednotce HZS Kroměříž přijeli na pomoc
hasiči HZS Olomouckého kraje z Kojetína a sbory dobro-
volných hasičů z Kroměříže, Hulína, Kvasic a Chropyně.
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Povolaná jednotka z Bílan nedorazila,
protože se včas nesešla.

Po ohlášení požáru zahájila kastelán-
ka evakuaci 30 zaměstnanců, kteří
v budově zámku pracují. V rozsáhlém
areálu není centrální požární hlásič, tak-
že musela ke komunikaci s pracovišti
použít mobilní telefon. V záloze byla
skupina mužů připravena stěhovat mo-
biliář Arcidiecézního muzea do bezpečí.
Hasiči přímo v ohnisku požáru pracova-
li v dýchacích přístrojích. Nebylo to jed-
noduché, protože se pohybovali v histo-
rické střešní konstrukci, složitém trámo-
ví a nad klenbami.

Celé cvičení sledoval tým odborníků,
kteří všechny zjištěné poznatky využijí
ke zvýšení požární bezpečnosti objektu
Arcibiskupského zámku, zapsaného na
Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Ukázalo se například, že hydrantová sí	 na nádvoří je
schopna dodávat potřebné množství vody pouze po dobu
zhruba 30 minut. Poté už klesá tlak v potrubí. Historické
objekty jsou pro průjezd hasičské techniky mnohdy ne-
překonatelnou překážkou. Do nádvoří zámku neprojede
například automobilový žebřík, který může svou výškou
dosáhnout až na vrchol věže.

Ke skutečnému požáru pod střechou zámku došlo
v polovině 90. let minulého století, kdy se díky všíma-
vosti kastelánky podařilo při odchodu domů zpozoro-
vat kouř na střeše. Požár způsobili svou nedbalostí děl-
níci, kteří opalovali při rekonstrukci starou barvu pla-
menem. Včasný zásah hasičů zabránil hrozícím
nedozírným škodám.

M. Karásek

Foto: -kam-
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Anděla Andrésová oslavila sté narozeniny
Sté narozeniny oslavila 10. září v Domově pro senio-

ry U Kašny v Kroměříži Anděla Andrésová. Rodačka
z Počenic pochází z osmi sourozenců. Vystudovala uči-

telský ústav v Kroměříži, po absolvování si doplnila
studium v Brně. Učila ve školách v Morkovicích, Kvasi-
cích, Zdounkách a Zborovicích. Má dva syny. Po roce

1945, když nesměla pracovat ve
státní službě, se přeškolila a vy-
konávala práci laborantky
v lékárně ve Zdounkách. Tady
uplatnila svou lásku k přírodě,
kdy každodenně pečovala o
menší zahrádku.

V Domově pro seniory na Rie-
grově náměstí žije od roku 2002.
Paní Andrésová je čilá, ráda cho-
dí v doprovodu na vycházky po
městě. Živě se zajímá o okolí a
třebaže hůř slyší, ráda si popoví-
dá se spolubydlícími. Recept na
dlouhověkost nemá, stačí jen
dobrá nálada a láska k okolí.
K významnému životnímu jubi-
leu popřál Anděle Andrésové sta-
rosta města Miloš Malý. Blaho-
přejný dopis zaslal oslavenkyni
k vzácnému jubileu ministr prá-
ce a sociálních věcí Petr Nečas.

Foto: M. Karásek

Kroměříž na Světovém dnu cestovního ruchu
Pracovníci odboru kultury, ces-

tovního ruchu a státní památkové
péče města Kroměříže prezentova-
li Hanácké Athény v partnerském
městě Nitře na Světovém dnu ces-
tovního ruchu. V sobotu 27. září
proběhly v centru Nitry na Svato-
plukově náměstí na pěší zóně akce
zaměřené na cestovní ruch. Kro-
měřížský informační stánek před-
stavil město památek UNESCO a
připomněl deset let, které od histo-
rického zápisu uplynuly.  Ze za-
hraničních hostů se Světového
dne cestovního ruchu zúčastnili
zástupci jihoamerického Peru.

Hlavním organizátorem oslav
bylo město Nitra a jeho informační
systém NISYS, Katedra manažmen-
tu kultury a turistiky UKF a Sloven-
ská agentura pro cestovní ruch. -rei-Foto: Z. Strnadlová
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Pamatuje dobu Rakouska-Uherska

„Jako dítě jsem ve škole každé ráno zpívala Zachovej
nám, Hospodine, císaře a jeho zem,“ vzpomíná na své
dětství a mládí nejstarší občanka Kroměříže i Zlínského
kraje Marie Smejkalová, která 12. září oslavila neuvěřitelné
105. narozeniny. Pamatuje staré časy za Rakouska,
možná s rodiči navštívila i Jubilejní hospodář-
sko-průmyslovou výstavu v Kroměříži
v roce 1908. Společně s bratrem vedla
menší podnik na výrobu dětské obuvi,
zažila rozkvět firmy, její násilnou li-
kvidaci komunistickým režimem, kru-
tý pád, nenávist, věznění a následné
zlé zacházení s bývalými živnostníky
po roce 1948. Její maminka se dožila
97 let.

Jubilantku, která je po celý život svo-
bodná, trápí artróza, sluch ani zrak neslou-
ží tak, jak by potřebovala. Má ale obdivuhod-
nou pamě	. Vzpomíná na starou Kroměříž, na
„Tržák“, kdy tam přijížděly cirkusy, na volné par-
cely, které známe už jen jako zastavěnou plo-
chu.

Starosta Miloš Malý, který přišel s velkou kyticí jubi-
lantce v den jejích narozenin blahopřát, nestačil odpoví-
dat na její otázky. „Pane starosto, co jste udělali z kasáren
a co bude na tom novém kroměřížském náměstí a kdy se

postaráte o tu naši zanedbanou Veleslavínovu uli-
ci“ - potvrdila svůj živý zájem o svět kolem

sebe Marie Smejkalová. „A máte co jíst a
pít, jste přece na oslavě, to se vám ne-
poštěstí každý den,“ říká s úsměvem a
už pobízí neteř Simonu Volnou, která ji
opatruje, aby se o hosty starala. Dal-
ším výrokem nezapře svůj smysl pro
humor, který ji neopouští ani ve vyso-

kém věku: „Řekla jsem, a	 mě pěkně uče-
šou, a	 nevypadám jako stará bába.“ Ná-

vštěvě se pochlubila osobním přáním od
prezidenta Václava Klause, kterého stejně

jako současnou vládu obdivuje.
„Tak vám, pane starosto, děkuji za krásné

květiny, milý dárek a zase nashledanou,“ roz-
loučila se s námi stopětiletá Marie Smejkalo-
vá.  Text a foto: M. Karásek
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Kontaktní a poradenské centrum pro uživatele
drog a jejich blízké v Kroměříži vstoupilo

do desátého roku své existence
Kontaktní centrum PLUS v Kroměříži působí v oblasti

protidrogové prevence již desátým rokem. Realizuje dva
propojené projekty, Kontaktní a poradenské centrum  PLUS
a  Terénní program PLUS. Jde o nízkoprahové sociální
služby, jejichž
hlavním cílem
je chránit veřej-
né zdraví a sni-
žovat rizika
spojená s život-
ním stylem uži-
vatelů drog jak
pro ně samot-
né, tak i pro spo-
lečnost.

V rámci těch-
to programů
pracovníci pro-
vádějí výměnný
program zdra-
votnického ma-
teriálu, testová-
ní na HIV a
žloutenky typu
B a C  a zpro-
středkování léč-
by závislostí.
Mezi další služby patří individuální poradenství (jak
pro uživatele drog, tak i pro jejich blízké), sociální
poradenství a pomoc při zvládání životních problémů
a krizí.

Zařízení působí na území okresu Kroměříž a má své
sídlo v budově Oblastní charity Kroměříž ve Ztracené
ulici. Pracovníci terénního programu pak pracují
s cílovou skupinou také v Hulíně, Holešově, Bystřici pod
Hostýnem, Morkovicích a v Chropyni. Veškeré služby
jsou poskytovány anonymně a zdarma.

Za poměrně dlouhou dobu své existence má zařízení
možnost sledovat proměny drogové situace v regionu.
Ta se v posledních třech letech výrazně nemění. V prvním
pololetí letošního roku využilo služeb zařízení přes 200
uživatelů drog, dvě třetiny tvořili muži a jednu třetinu
ženy. Průměrný věk klientů se pohybuje kolem 26 let , jde
převážně o mladé lidi mezi 20 – 30 lety. Dále služeb
využilo 26 rodinných příslušníků a blízkých těchto osob.

Přes 90 procent klientů Kontaktního centra v Kroměříži
tvoří nitrožilní uživatelé drog, naprostá většina z nich

užívá pervitin. Jen malá skupina sezónně zneužívá opi-
um, mnozí z ní však užívají i pervitin.

Zvláště v terénní práci se v prvním pololetí zvýšil počet
individuálního poradenství, což je především výsled-

kem dlouho-
dobé práce
streetworkera.

Počet klien-
tů, kteří se chtě-
jí léčit a na léč-
bu skutečně
nastoupí , je
stále větší. Se
zvyšujícím se
věkem uživate-
lů a delší do-
bou braní drog
souvisí i vyšší
počet uživate-
lek, které se stá-
vají matka-
mi,víc uživate-
lů je také ve
výkonu trestu,
či má v důsled-
ku užívání drog
psychické či

psychiatrické problémy.
Pracovníci centra provádějí mimo jiné i testování na

infekční choroby. Během prvního pololetí bylo provede-
no celkem 35 testů na přítomnost viru HIV a čtyři na
hepatitidu typu B a C. V druhé polovině roku očekávají
pracovníci nárůst testování, nebo	 již lze na hepatitidu
typu C (mimochodem velmi rozšířenou mezi skupinou
nitrožilních uživatelů) testy provádět přímo v centru a
do půl hodiny klientovi sdělit i výsledek.

Zařízení v terénu i v kontaktním centru vyměnilo za
první pololetí celkem 20 686 ks jehel, v loňském roce to
bylo za stejné období 23 070 ks. Za rok 2007 se vyměnilo
celkem 47 762 ks. Výměnný program se provádí kvůli
tomu, aby se infekční nemoci, jako je virus HIV a hepati-
tida typu C, mezi uživateli drog nerozšiřovaly, aby společ-
nost nemusela nést náklady spojené s léčbou těchto one-
mocnění. Dále především proto, aby se nešířily dále do tzv.
nedrogové populace – mezi ty, kteří drogy neužívají, proto-
že k šíření těchto nemocí dochází nejen sdílením použi-
tých jehel, ale také nechráněným pohlavním stykem.

ilustrační foto
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Průzkum, který pracovníci kontaktního centra v letoš-
ním roce  provedli v 19 lékárnách okresu Kroměříž (dvě
se odmítly výzkumu zúčastnit), naznačil, že za jeden
měsíc se v uvedeném počtu lékáren prodá cca 765 jehel
pravděpodobným uživatelům drog (tj cca 9180 ks jehel
za rok). Z těchto výsledků vyplývá, že Kontaktní a pora-
denské centrum PLUS a Terénní program PLUS svým
výměnným programem injekčního materiálu pokrývají
mnohem větší počet nitrožilních uživatelů drog, než je
celorepublikový průměr. A tím, že uživatelé drog jehly
především mění (kus za kus), je minimalizován výskyt
volně pohozených jehel, o něž by se někdo mohl zranit
a nakazit hepatitidami B a C nebo virem HIV. Stále je
však téměř dvacet procent uživatelů, které se doposud
nepodařilo kontaktovat.

 
Nakonec vedoucí K centra PLUS Kami-
la Adamovská zdůraznila principy a fi-

lozofii, kterými se zařízení řídí:
Principy – filozofie Kontaktního centra PLUS
* nesouhlasíme s braním nelegálních drog, nepodpo-

rujeme ho, ani neumožňujeme
* užívání drog provází společnost od nepaměti, ale

zavírání očí tento problém neřeší, ale podporuje jeho růst
* užívání drog prochází napříč společností, může se

týkat každého – není to však okolnost, která by snižovala
hodnotu člověka

* přestože s užíváním drog nesouhlasíme, respektuje-

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
 Dne 2.září okolo druhé hodiny ranní spatři-

la hlídka městské policie při kontrolní objíž�ce v Koperní-
kově ulici v Kroměříži trojici mladíků, kteří nesli hasicí
přístroje. Při spatření hlídky je odložili. Hlídka na místě
zjistila, že hasicí přístroje pocházejí z Tauferovy střední
odborné veterinární školy. Chvíli nato byli hlídkou zadrže-
ni další mladíci, kteří nesli také dva kusy hasicích přístro-
jů. Po chvíli se dva mladíci ke krádeži přístrojů z budovy
školy přiznali. Celá věc byla proto předána PČR k dalšímu
šetření.
 

 Dne 1. září bylo na operační středisko Městské policie
přijato oznámení, že u Zborovského mostu v Kroměříži
nějaký mladík honí děti s pistolí v ruce. Na místo byla
ihned vyslána hlídka městské policie, která po ohledání
místa spatřila u pošty na Spáčilově ulici sedícího mla-
díka, který manipuloval s pistolí. Při spatření hlídky mla-
dík pistoli schoval do batohu. Mladík byl pod silným

vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky, hlídce po
výzvě odmítl uvést svou totožnost a tak bylo rozhodnu-
to o jeho předvedení na obvodní oddělení policie. Při
prohlídce mu byla zbraň odebrána. Bylo zjištěno, že se
jedná o plynovou pistoli. Přiznal se, že s touto zbraní
před chvílí strašil děti. Byl umístěn na protialkoholní
záchytné stanici. Celý případ bude dál řešen příslušným
správním orgánem.
 

 Dne 16. září krátce po půlnoci bylo na městskou policii
oznámeno, že na ulici Obvodová u Kauflandu tlačí dva
mladíci osobní motorové vozidlo. Vyslaná hlídka měst-
ské policie na ulici Obvodové zjistila odstavené motoro-
vé vozidlo, ve kterém se nacházeli dva mladíci. Ti uvedli,
že vozidlo chtěli jen odtlačit z vozovky. Toto sdělení jim
ale vyvrátil svědek, který se hlídce na místě přihlásil. Pro-
tože zde bylo podezření z neoprávněného používání
motorového vozidlo, byla věc předána PČR.

me rozhodnutí člověka je brát
* zachováváme nediskriminující přístup - služby po-

skytujeme všem klientům s ohledem na jejich individuál-
ní potřeby

* cílem všech námi poskytovaných služeb je ochrana
veřejného zdraví = minimalizace rizik spojených
s užíváním nelegálních drog jak pro uživatele samotné
(šíření HIV, HEP B a C – výměnný program, testování –
monitoring situace, zprostředkování léčby…), tak pro okol-
ní společnost (omezení šíření infekčních nemocí pro lidi,
co neužívají drogy, shromaž�ování a likvidace infekčního
materiálu)

* každý klient sám svobodně volí, kterých služeb vyu-
žije

* každý klient při rozhodování uplatňuje vlastní vůli,
jedná na základě vlastních rozhodnutí s porozuměním
důsledků své volby

* podpora klienta v jeho samostatnosti a odpovědnos-
ti za sebe sama a v aktivním využívání přirozené sociální
sítě

* pokud klient vyžaduje službu, která je mimo naše
kompetence, poskytneme mu odkaz na příslušná spolu-
pracující nebo jiná zařízení

* všem klientům, jak uživatelům drog, tak jejich rodin-
ným příslušníkům či blízkým, zaručujeme anonymitu.

Zařízení si získává samo každoročně  finance na pro-
voz formou nenárokových grantů, nadačních fondů a
dotačních řízení.

Připravil M. Karásek
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NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI
Město Nitra, město Kroměříž a Dům kultury Kroměříž
vás zvou v rámci měsíce české a slovenské vzájem-
nosti na

Dny Nitry v Kroměříži
ve dnech 15. - 16. října 2008
Program:

 Středa 15. října v 16 hodin
Vernisáž fotografií nitranského výtvarníka Mgr. Juraje No-
váka: „Dreamworsk“ - fotografie s emocionálním a poetic-
kým nádechem.
Uvádí herečka Divadla Andreje Bagára v Nitře Eva Pavlí-
ková.
Výstava potrvá do 15. listopadu.
Galerie Scéna Domu kultury v Kroměříži.

 Středa 15. října 19 hodin
CRAZY COUTURE 2008, módní překvapení z Nitry - módní,
vlasová, vizážistická show a bodypainting s kulturním
programem, kterým vás bude provázet Eva Pavlíková,
herečka Divadla Andreje Bagára v Nitře.
Foyer Domu kultury v Kroměříži.

 Čtvrtek 16. října  10 hodin
Zabudnutý čert - pohádka pro děti o čertu Trepifajkslovi,
na nějž v pekle zapomněli a kterého bába Plajznerka
naučí pracovat a žít ve společnosti lidí.
Hraje: Staré divadlo v Nitre.
Dům kultury Kroměříž.
 

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

 Čtvrtek 9. října od 17 h - Koncert pod hanáckým nebem -
vystoupí známí interpreti současné populární hudby. Kon-
cert si klade za cíl přinést finanční podporu potřebným nezis-
kovým organizacím v kraji - Sociálním službám města Kro-
měříže - Domovu pro seniory ve Vážanech a SOS Dětské
vesničce ve Chvalčově. Koncert pod hanáckým nebem slibu-
je nevšední kulturní zážitek. Velké náměstí v Kroměříži.

 Středa 22. října v 19 h - Koncert americké jazzové
zpěvačky Joyce Hurley. Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Čtvrtek 23. října v 19.30 h - IKS BIG BAND Rüsselsheim
Německo uvádí světové swingové melodie. Divadelní sál
Domu kultury v Kroměříži.

 Čtvrtek 23. října v 19 h - Koncert skupiny JAMTOUR.
Vystoupí manželé Štěpánovi a Marek Vymlátil. Klub Starý
pivovar Kroměříž.

 Pondělí 27. října v 19 h - 4TET - J. Korn, J. Škorpík, D.
Kollár a D. Uličník. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Středa 5. listopadu v 19.30 h - Michal Pavlíček a Bára
Basiková - koncert kytarové legendy se svým hostem. Di-
vadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

KONCERTY

  Úterý 7. října v 16.45 h - Hudební vizitka Jazz Clubu na
vernisáži Jany Navrátilové, SPVUK. Kavárna Slavia Kromě-
říž.

 Úterý 7. října v 19 h - Vystoupení švýcarského jazzového
dua Koblizek & Baumgartner. Kavárna Slavia Kroměříž.

 Neděle 26. října v 18.30 h - Dixiland Nové Hvězdlice.
Restaurace Oskol Kroměříž.
 

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

 Středa 5. listopadu v 16.30 h - Gaetano Donizetti: Don
Pasquale (Lucia Popp, Francisco Araiza, Jevgenij Nestě-
renko). Poslechový pořad v konferenčním sále Knihovny
Kroměřížska.
 

 Sobota 25. října v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍ vás
zve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera nad dotazy
posluchačů v rámci cyklu „Tvore lidského stupně, staň se
člověkem“. Jde o biotroniku, což je vedle léčby i lidským
hledáním nejen životní filozofie, ale i zcela prozaických otá-
zek běžného života. Přednáškový sál Muzea 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.

 Slavné vily Zlínského kraje - o jedinečné tváři moderní
architektury Zlínského kraje. Výstava potrvá do 16. listo-
padu. 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.

 FOTOBRANÍ 2008 - výstava fotografií členů Fotoklubu
Domu kultury Kroměříž + autorská výstava člena klubu
Kamila Typlta. Vernisáž se pořádá ve čtvrtek 23. října v
16 h. Výstava, přístupná denně od 9 do 17 h, potrvá do
6. listopadu. Vestibul Domu kultury v Kroměříži.

 Fotografie - portréty - výstava fotografií Juraja Nováka
v rámci Dnů Nitry v Kroměříži. Výstava potrvá od 4. října
do 15. listopadu. Galerie kavárny SCÉNA u Domu kultury
v Kroměříži.

 Eva Navrátilová - výstava obrazů. Vernisáž v úterý 7.
října v 17 h. Kavárna Slavia Kroměříž.

VÝSTAVY

HUDEBNÍ AKADEMIE

PŘEDNÁŠKY

JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz
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 Jan Konečný - výstava obrazů. Vernisáž v úterý 21. října
v 17 h. Galerie ARTIZÓNA, Klub Velehradská, Kroměříž.
 

 Úterý 7. října v 18 h - Euripides: Medeia - uvádí Slovácké
divadlo Uherské Hradiště. Jen na předplatenky. Divadelní
sál Domu kultury v Kroměříži.

 Středa, čtvrtek 15. a 16. října v 19 h - Haba	ůra. Nová
hra v podání Divadelního spolku Kroměříž. Jen na před-
platné. Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Pátek 17. října v 19 h - Haba	ůra. Nová hra v podání
Divadelního spolku Kroměříž. Jde o anglickou konverzač-
ní komedii. Premiéra v podání Divadelního spolku Kro-
měříž pro veřejnost. Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Neděle 19. října ve 14.30 h - Ferda Mravenec - výprav-
nou muzikálovou pohádku uvádí Divadlo Český Těšín.
Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.
 

 Pátek 10. října od 17.30 h, sobota 11. října od 9 h -
XXXVI. ARSfilm amatérů - Kroměříž 2008 - mezinárodní
tematická veřejná výběrová soutěž neprofesionálního fil-
mu a videotvorby o umění, animované tvorby, videoartu a
experimentů. Přístavba Domu kultury v Kroměříži.

 Středa 15. října v 19 h - Módní překvapení z Nitry -
CRAZY COUTURE 2008. Módní, vlasová a vizážistická
show a bodypaiting s kulturním programem. Prezentace
přehlídky www.vizaz.sk  Foyer Domu kultury v Kroměříži.

 Sobota 18 října od 9 h - Taneční festival Kroměříž 2008
- soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích,
hobby soutěže dětí, juniorské kategorie třídy D, C a B,
soutěže dospělých třídy B, A, M. Společenský sál a pří-
stavba Domu kultury v Kroměříži.

 Sobota, neděle 25. a 26. října - Mistrovství České repub-
liky v tarokách Piatnik - Kojetín 2008. Přihlášky a informa-
ce na tel.: 603 202 123. E-mail: p.walovy@email.cz  Mís-
to konání: Hotel Pivovar v Kojetíně.

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

 2. - 8. října - MAMMA MIA! - hudební muzikál s písněmi
skupiny ABBA z produkce Velké Británie. V 17 a 19.30 h.

 9. - 12. října - TOBRUK - česko-slovenské válečné dra-
ma. V 17 a 19.30 h.

 13. - 15. října - Seznamte se s Davem - americká sci-fi
komedie o mimozemš	anech. Po jen v 17 h, jinak v 17 a
19.30 h.

 16. - 22. října - Máj - nový český výpravný historický
film na motivy básně K. H. Máchy. V 17 a 19.30 h.

 23. - 26. října - Star Wars: Klonové války - americká
kultovní sci-fi. Jen v 17 h.

 23. - 26. října - Bathory - historický thriller z produkce
Slovensko - ČR. Jen v 19.30 h.

 27. - 29. října - Cesta do středu Země - americký dobro-
družný film. Po jen v 17 h, jinak v 17 a 19.30 h.

 30. - 31. října, 1. - 5. listopadu - Nestyda - nová česká
komedie. V 17 a 19.30 h.

 6. - 9. listopadu - Vesmírní opičáci - hravé americké
animované mimozemské dobrodružství. Jen v 17 h.

 6. - 9. listopadu - Hellboy II: Zlatá armáda - americký
akční film. Jen v 19.30 h.
 

 11. října - Krakonoš a strašidlo - české pásmo krátkých
animovaných pohádek.

 25. října - Krtek a oslava - české pásmo animovaných
pohádek s populárním krtečkem.
Představení začínají vždy v 15.15 h.
 

 13. října - Venkovský učitel - české drama.
 27. října - Kuličky - česká povídková komedie.

Představení začínají vždy v 19.30 h.
 

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

 8. října - Norsko, video 2. část, p. Jaroš.
 15. října - Novohradské hory, foto dr. Voňka.
 22. října - Milano - Lago di Garda, foto pí Plachá.
 29. října - Letní výlety, foto dr. Voňka.

 

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

 Říjen - měsíc plný zábavy: * turnaje * hudba * film *
dance party. Každou středu od 17 hodin.

DIVADLO

ZÁBAVA

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

 Volná místa v kroužcích: Angličtina pro začátečníky;
Magic; Cvičení pro zdraví; Aerobic od 15 let; Rybáři; Vodá-
ci; Letecký modelář; Vybíjená; Orientální tance; Taneční
kroužek pro děti od 4 do 7 let.

 Zveme děti o podzimních prázdninách na výlet do
Aquaparku ve Vyškově. V pondělí 27. října. Cena 170 Kč
(vstupné na bazén a cestovné). Přihlásit se můžete v kan-
celáři SVČ do 20. října.

 Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost zdarma.
Středy jsou vyhrazeny maminkám na mateřské dovolené.

 Sobotní brigády na botanické zahradě.

SVČ ŠIPKA

KINO NADSKLEPÍ

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

KINO MLADÝCH

JASPIS - KLUB MLADÝCH

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
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Dny křes
anské kultury v Kroměříži
 Středa 15. října v 17 h - Duchovní hudba - ukázky hudby

s odborným komentářem olomouckého biskupa Mons.
Josefa Hrdličky. Muzeum Kroměřížska.

 Sobota 18. října od 9 do17 h - Den Bible - celodenní
čtení z listů sv. Pavla. Kostel Panny Marie.

 Neděle 19. října v 16 h - ESTER - divadelní zpracování
starozákonní knihy v podání Martiny Pavlíkové. Muzeum
Kroměřížska.

 Úterý 21. října v 19 h - O soudobém ruském duchovním
filmu s promítnutím filmu OSTROV. Muzeum Kroměřížska
Čtvrtek 23. října v 19 h - Koncert sboru AVE Arcibiskup-
ského gymnázia pod vedením Mgr. Františka Macka. Kos-
tel sv. Mořice.
Dny křes	anské kultury pořádají kroměřížské farnosti
sv. Mořice a Panny Marie spolu s Českou křes	anskou
akademií, místní skupinou Kroměříž.
Projekt finančně podpořil Zlínský kraj a město Kroměříž.
 
 
 

5. ročník kulturních akcí připomínajících křes-

anské kořeny umění

 Pondělí 6. října v 17 h - Vernisáž prací žáků Základní
církevní  školy Kroměříž „Putování časem s Božím slo-
vem“,  Muzeum Kroměřížska.

 Středa 8. října v 19.30 h - Koncert folkové skupiny BÉT-
EL Aula Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 Čtvrtek 9. října v 16.30 h - O historii a výzdobě kostela
sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické léčebně v Kroměříži.
Přednáška historika Muzea Kroměřížska Mgr. Petra Pálky.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v PL Kroměříž.

 Čtvrtek 9. října v 18 h - Koncert sboru AVE Arcibiskupské-
ho gymnázia pod vedením Mgr. Františka Macka. Kostel
sv. Petra a Pavla v Ratajích. Po skončení bude pro zájem-
ce zajištěna prohlídka opraveného kostela.

 Neděle 12. října v 16 h - „Ave Maria“ ve světové hudbě.
Odborný výklad PhDr. Ingrid Silná. Zpívají Moravští mad-
rigalisté. Kostel Panny Marie.

Výběr z programu Dnů české kultury v Nitře 9. - 12. října
9. října  17 h - Odhalení desky věnované výročí vzniku ČSR 1918, Ponitrianske múzeum  18 h - Slavnostní

zahájení Dnů české kultury pod záštitou velvyslance ČR v SR Vladimíra Galušky a pásmo Nitrianska hudobná
jeseň, Synagóga. Virtuosi Brunensis – komorní orchestr Brno

10. října  16 h - autorské čtení na téma „Češi a svět“ a setkání s českým básníkem a romanopiscem Petrom
Skarlantom, Praha, Synagóga, vstup volný  19 h - Divadelní představení „Vše o ženách“, Divadelní spolek Kroměříž.

11. října  16 h - výstava „Ze srdce Moravy II“ Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska, Kroměříž.
19 h - módní, vlasová a vizážistická show CRAZY COUTURE 2008, Renáta Lenčéšová.

12. října 15 h - loutkové představení pohádky J. Drdy „Zapomenutý čert“.  16 - 20 h - česko – moravská
tancovačka s českou dámskou kapelou Viktorky a dechovou hudbou Moravanka J. Slabáka. PKO Nitra.
 Dny české kuchyně

Hlavní pořadatel: město Nitra. Spolupořadatelé: Krajské osvětové středisko v Nitře, město Kroměříž, město České
Budějovice, Literární spolek J. Jesenského, Staré Divadlo v Nitře, Nitrianska galéria, Rock club naOZZaY, Cinemax
Nitra, Restaurace Átrium, Irish pub, Patriot restaurant.

Měření glykémie a krevního tlaku občanům
proběhlo úspěšně

V rámci projektu Zdravé město Kroměříž uspořádala
dne 24. září Územní organizace Svazu diabetiků ČR Kro-
měříž veřejné bezplatné měření glykémie a tlaku krve ob-
čanům, kteří o to požádají. Měření, které se konalo na
třech místech ve městě, se zúčastnilo 451 občanů, z nichž
většina měla zjištěné hodnoty v mezích normy. Jen 26
lidem bylo doporučeno navštívit vzhledem ke zvýšeným
hodnotám svého ošetřujícího lékaře nebo diabetologa.

Program zjiš	ování byl velmi dobře připravený a proto
splnil svůj cíl jak po stránce zdravotní, tak také počtem
občanů, kteří k měření přišli. Výbor ÚO SD Kroměříž děku-
je diabetoložce MUDr. Soni Vlčkové a jejím zdravotním

sestrám za garanci měření i za aktivní pomoc. Dále ve-
doucím České pošty Kroměříž 1 a Knihovny Kroměřížska,
že umožnili pořádat měření v jejich prostorách. Poděko-
vání patří i ředitelce Střední zdravotnické školy v Kroměříži
Mgr. Dagmar Ondruškové a učitelce Daně Aronové za
pomoc při měření, kdy uvolnily šest studentů školy. Celá
akce by se neobešla bez aktivní pomoci firem Roche a
Johnson-Johnson, divize Lifescan. Zvláštní poděkování
patří městu Kroměříž, které poskytlo potřebnou finanční
dotaci na krytí nezanedbatelné části nákladů na tak vý-
znamnou akci.

Josef Nos, předseda, za výbor ÚO SD Kroměříž
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Fotobraní 2008
Ve vestibulu Domu kultury v Kroměříži bude 23. října v 16

hodin slavnostně zahájena výstava fotografií FOTOBRANÍ
2008. Své nejnovější práce na ní vystaví členové fotoklubu
DK Kroměříž. Mezi vystavujícími autory budou: M. Pilát, J.
Ščotka, F. Možný, J. Kuna, J. Halama, Miloš a Marek Muchovi,
J. Bureš starší i mladší a V. Vait. Soubornou kolekci snímků
vystaví Kamil Typlt.

Z nejlepších vystavených prací budou sestaveny dvě klu-
bové kolekce, kterými bude fotoklub reprezentovat město
Kroměříž v mapových okruzích České Budějovice (už 47.
ročník) a Moravskoslezský mapový okruh (už 7. ročník).

Členové kroměřížského fotoklubu zvou srdečně všechny
přátele a příznivce dobré fotografie. Výstava je otevřena denně
od 9 do 17 hodin a potrvá do 6. listopadu.

Fotoklub Domu kultury Kroměříž
Foto: M. Pilát

Staronová oslava Vánoc
V červencových dnech byla zásluhou Vlastivědné spo-

lečnosti v Dřevohosticích vydána drobná knížka Jana
Trojana: Josef Schreier - Missa pastoralis in C boemica/
Osudy moravské vánoční mše z 18. století. K této studii je
připojen článek Zdeňka Smiřického, dřevohostického vlas-
tivědného pracovníka, nazvaný Z mozaiky pamětihodností
městečka Dřevohostice.

Spisek vytištěný na křídovém papíru má nevelký rozsah
40 stran a je vybaven řadou zdařilých barevných i černobí-
lých fotografií. Smiřický si zde všímá všech architektonic-
kých památek městyse a významný brněnský muzikolog
Jan Trojan provádí fundovaný rozbor vánoční mše místní-
ho rodáka Josefa Schreiera - skladby donedávna téměř
zapomenuté, dnes však čile prováděné nejen na Moravě,
ale i v Praze a dokonce už i ve Vídni. Trojan předpovídá
Schreierově mši podobnou popularitu, jakou kdysi získa-
la slavná Rybova mše „Hej mistře“. Schreierovo dílo kom-
ponované střídavě na latinský, řecký (Kyrie) a český lidový
text je podivuhodně hodnotnou kompozicí a je pravdě-
podobné, že Trojanova předpově� se může naplnit.

Pro Kroměřížany je důležitý fakt, že jedno z prvních
provedení realizoval sbor a orchestr Konzervatoře Pavla
Josefa Vejvanovského za řízení Viktora Kozánka dne 19.
prosince 2004 v sále dřevohostické sokolovny.

PhDr. Jiří Šafařík

KULTURA

Defilé 2008
Česká televize, Televizní studio Brno, uvede záznam z XV. Me-
zinárodního festivalu vojenských hudeb Kroměříž 2008 v úterý
28. října v poledním vysílání ve 12.05 hodin.
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Dvojnásobný křest nové knihy básní
v pražské Viole

Přátelé Kroměříže byli 10. září na zahájení nové sezo-
ny ve Viole svědky půvabného literárního programu při
příležitosti souborného vydání knihy Ruce Goliášovy/ Ruce
Davidovy od Jana Davida, což byl pseudonym básníka,
režiséra a profesora DAMU Miloše Horanského. Tvoří ji
protiokupační básnická skladba vzniklá těsně po srpnu
68 a po roce 1989 doplněná poémou Ruce Davidovy. Dílo
je v české poezii zcela unikátní. Publikace vyšla česky v
nakladatelství Akropolis a současně i německy. Předsta-
vitelé obou nakladatelství byli kmotry při křtu knih, které
působivě doprovodila ilustracemi výtvarnice Rut Kohno-
vá, manželka redaktora Pavla Kohna, jenž toto dílo popr-
vé uváděl na vlnách Svobodné Evropy v lednu 1969.

Ukázky z díla přednesli procítěně Zdenka Hadrbolcová a
Hynek Čermák. Na doplnění byl promítnut film režiséra
Vlastimila Veclíka Nezvaný host, který atmosféru srpna
68 skvěle doplnil. Atmosféru večera doladil působivými
písněmi Vladimír Merta. V dalším programu pražských
Kroměřížanů je účast na divadelním představení kromě-
řížských herců v Semaforu 12. října. Jinak jako již řadu let
se scházejí vždy každé první úterý a každý třetí čtvrtek v
Divadelním klubu Vinohradského divadla a to od 15 do
18 hodin a každou první středu od 17.30 v přednáškové
síni Národního muzea. Tedy program opět nabitý.

MUDr. Josef Kvapilík,
předseda Sdružení přátel Kroměříže v Praze

Setkání se spisovatelem Michalem Vieweghem
a jeho knihami

Po bestselleru Román pro ženy autora Michala
Viewegha je v rukopisné podobě hotový Román pro
muže. Oznámil to osobně současný nejprodávanější

vtipně napsaných příběhů pro děti, proložených humor-
nými historkami ze života mladých rodičů, vychováva-
jících vlastního potomka.   -kam-

český spisovatel na bese-
dě se čtenáři v zaplněném
sále Klubu Starý pivovar v
Kroměříži 11. září večer.
Besedu pořádala Knihovna
Kroměřížska ve spolupráci
s Klubem Starý pivovar.

Autorské čtení z připra-
vované knihy bylo zajíma-
vým zpestřením večera. Mi-
chal Viewegh přináší oso-
bitou výpově� o mužském
světě a soubornou zprávu
z mužského světa, kdy se v
pojmenování částí ženské-
ho těla nehledají zástupné
výrazy. V další části setká-
ní odpověděl na otázky pří-
tomných, které se týkaly hle-
dání inspirace, zpětného
ohlédnutí na vlastní tvor-
bu, názorů na českou i svě-
tovou literaturu nebo filmo-
vého zpracování jeho ně-
kolika knih. Večer ukončil
dalším autorským čtením,
tentokrát z Krátkých pohá-
dek pro unavené rodiče,

Foto: -kam-
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Čtyřicet let krásné hudby v Kroměříži
Jubilejní čtyřicátý ročník festivalu Kroměřížské hudeb-

ní léto byl obsazen velmi kvalitními interprety. Úvod
patřil světu houslí Pavla Šporcla s klavírním doprovo-
dem Petra Jiříkovského, druhým koncertem festivalu bylo
vystoupení tělesa Virtuosi di Praga s uměleckým ve-
doucím Oldřichem Vlčkem. V pondělí 15. září ve Sně-
movním sále Arcibiskupského zámku v rámci projektu
mezinárodního hudebního festivalu PONTES - MOSTY
mezi městy UNESCO v premiéře zazněly koncertní árie J.
L. Bella. Následoval Vivaldiho koncert D dur pro kytaru a
smyčce a série nesmrtelných melodií Leonarda Bernstei-
na ze slavného muzikálu West Side Story v přednesu
Alžběty Poláčkové a Juraje Nociara. Festival pokračoval
hlubokým hudebním zážitkem Moravské filharmonie
Olomouc, která pod taktovkou Tomáše Netopila nabíd-
la Smetanovu Mou vlast. Kvarteto Martinů se světozná-
mým klavíristou Karlem Košárkem ozdobilo čtvrtý večer
a na pátém závěrečném koncertu se představili studenti
Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži s dirigentem
Viktorem Kozánkem a sbormistryní Lenkou Poláškovou.
Úchvatné sólové party přednesli Martina Mergentalová
na klavír, Ondřej Mo	ka na trubku, Vlasta Halašová a
Štěpánka Davidová na housle.

Festival Kroměřížské hudební léto pořádá Dům kultu-
ry v Kroměříži, Arcibiskupský zámek v Kroměříži pod zá-
štitou města Kroměříže.

Text i foto: M. Karásek
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Osmičkové roky v dějinách Kroměříže

Součástí výstavy v Malé
galerii je model města Kro-
měříže, jak vypadalo v roce
1848. Foto: -kam-

Zajímavá výstava „Kroměřížské osmičky“ je od 16. září
k vidění v Malé galerii Muzea Kroměřížska. Expozice ma-
puje období, jejichž letopočet končí osmičkou. Návštěv-

níci uvidí zbraně z roku 1648, dokumenty z ústavodárného
říšského sněmu 1848, sbírkové předměty, plakáty a pub-
likace z Jubilejní hospodářsko-průmyslové výstavy z roku

1908, doklady o průběhu
oslav vzniku republiky v roce
1918, další sbírkové exponá-
ty připomínají roky 1948 a
1968. Jsou tu i deset let staré
dokumenty o zápisu Zámku
a zahrad na Listinu světové-
ho kulturního a přírodního
dědictví UNESCO v roce
1998. Výstava potrvá do 2.
listopadu.

-kam-

Slavné vily Zlínského kraje uvidíte
v Muzeu Kroměřížska

Od 24. září je v Galerii v podloubí Muzea Kroměříž-
ska výstavní expozice, věnovaná vilám a rodinným do-

mům Zlínského kraje. Výstava představuje řadu archi-
tektonických a interiérových detailů a také modelů vy-

braných vilových staveb. Do souboru slavných vil se
dostalo i pět staveb, stojících v Kroměříži.

Souběžně s vernisáží byla vydána stejnojmenná
kniha, jejíž křest se konal před zahájením výstavy.
Výstavu můžete navštívit do 16. listopadu.

-kam-

Foto: -kam-
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Záskok Vladimíry Hlavinkové
Při vyslovení pojmu záskok

se mnoha lidem vybaví stej-
nojmenná divadelní hra cimr-
manologů Smoljaka a Svěrá-
ka, v níž se řeší nečekaná si-
tuace vesnického divadelní-
ho souboru těsně před premi-
érou. Vše zachrání záskok
herce z profesionálního sou-
boru, pochopitelně s humor-
nými zápletkami.

Sdružení přátel výtvarného
umění Kroměřížska má celo-
roční plán autorských výstav,
v němž se nepočítá s výpad-
ky. Přesto k nim může dojít.
Předsedkyně SPVUK vše
briskně vyřešila záskokem z
vlastní tvůrčí dílny. Přízniv-
cům výtvarného umění na-
bídla obrazy zhotovené akry-

Výstava Pod modrým nebem
Své malby vystavili v sobotu 20. září dopoledne na pó-

diu na Velkém náměstí v Kroměříži členové Sdružení přátel
výtvarného umění Kroměřížska a výstavu příznačně nazva-
li Pod modrým nebem. Prezentace navázala na 4. výtvarné
setkání v Litomyšli - týdenní intenzivní tvořivou dílnu pro
amatérské výtvarníky, výtvarné pedagogy a studenty. Sa-

motná prohlídka obrázků navodila dobrou náladu, spolu
s hudební vizitkou Jazz Clubu Kroměříž, který pod modré, i
když poněkud chladné nebe tentokrát pozval všestrannou
kapelu Combo strýca Ahmeda ze Zábřehu na Moravě a
také zkušený speaker Zdeněk Hána s optimisticky naladě-
nými průpovídkami.   -kam-

lovou malbou a kombinovanou technikou a titul výsta-
vy doplnila dovětkem - malované dojmy, vzpomínky a
přání.

Vernisáž s hudebním doprovodem zlínské kapely Jazz-
zubs se konala v galerii kavárny Slavia v Kroměříži
9. září.   -kam-

 

Foto: -kam-

Foto: -kam-
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Jak to bylo s kroměřížskými mosty v minulosti
Střední Pomoraví bylo osídlováno odpradávna. U bro-

dů řeky vznikaly osady. Kroměříž vznikla u jednoho z nich
na křižovatce starodávných obchodních cest Solné a Jan-
tarové. V první písemné zprávě o Kroměříži asi z roku
1110 je zmínka, že v té době byly přes řeku budovány
mosty.

Na nejstarší rytině Kroměříže z roku 1592 jsou vidět
mosty tři. Jsou zakresleny také na mapě z roku 1775 zalo-
žené v archivu Ústředního ředitelství arcibiskupských stat-
ků. Mapa je nadepsána „Zemská silnice se všemi dřevě-
nými mosty od kroměřížské Vodní brány přes pastviska
k bílanské hranici“. Mapa je v měřítku 1 : 2880 v soustavě
sáhové (jeden vídeňský sáh = asi 1,9 m).

Městské mosty byly tři. První poblíž Vodní brány vedl
přes hlavní rameno, druhý přes bělidelskou strouhu (ta
byla zrušena počátkem 19. století), třetí přes vedlejší ra-
meno se někdy nazýval Londánka. Obě ramena Moravy
se spojovala pod Oskolí. Při regulaci Moravy po roce
1907 se vedlejší rameno stalo hlavním. Širší rameno za-
sahovalo v té době už do obytné části města, proto bylo
zasypáno. Pozůstatky širšího koryta jsou patrné nedale-
ko východu z Podzámecké zahrady směrem na ulici Vej-
vanovského.

Za městskými mosty na zemské cestě směrem na Hulín
byly další mosty. Řeka neměla téměř žádné břehy a při

vyšším stavu vody se rozlé-

Vyobrazení města v roce 1610.

vala a vytvářela si nové ces-
ty. V některých ramenech stá-
la voda jen v době tání a po
vydatnějších srážkách. Pře-
chody byly zajiš	ovány ha-
těmi z klestí a kulatiny. Na
ně byly položeny dřevěné
lávky. Ke konci 17. století
mohlo být takových přecho-
dů více. Dosud užívají někte-
ří Kroměřížané pro označení
křižovatky z hulínské cesty na
Skaštice pojmenování U pá-
tého mostu.

Městské mosty byly dře-
věné a město je i ha	ové pře-
chody udržovalo až do 20.
století. Největší byl první od
Vodní brány. Byl nazývaný
Velký a měřil asi 15 sáhů
(něco přes 30 m). Druhý od
Vodní brány byl Prostřední
nebo také Hrbatý, dlouhý asi
sedm sáhů. Byl zrušený
v roce 1888. Délka třetího
mostu byla přibližně 7,5
sáhu. Stály u něj sochy sv.
Vendelína, sv. Václava, sv.
Cyrila a sv. Metoděje. Po re-
gulaci v letech 1907 - 1909
byly sochy přemístěny ke
kostelu bl. P. Marie. V sou-
časné době zdobí severní
část balustrády kostela.
V roce 1971 se socha sv.
Vendelína po pádu rozbi-
la. Byla nahrazena sochou
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sv. Anny, kterou přivezli v roce 1966 ze Staré Vody.
Náklady na opravu mostů po povodních i po válkách,
kdy byly úmyslně ničeny, byly vysoké. Proto
se už od roku 1290 vybíralo mýtné, a to
s přestávkami až do začátku 20. sto-
letí. Výnos z mýtného na opravu a
údržbu mostů nestačil, bylo potřeba
hledat i jiné finanční zdroje.

Mezi dvěma hlavními rameny byl
ostrov. Ženy sem chodily prát prádlo
a na trávnících bílily plátno, které utka-
ly ze lněných nebo konopných nití.
Odtud pochází místní název Bělidla.
Později zde vznikla osada. Je doloženo, že
za švédského vpádu
bylo na bělidelském os-
trově 15 domků. Bělidla
byla samostatnou obcí
poddanou městu. Po
roce 1848 byla, podob-
ně jako obce Štěchovi-
ce, Novosady a Oskol,
připojena k městu. Po
roce 1965 byla stará Bě-
lidla postupně zbořena
a v letech 1967 - 1972
na tom místě vybudo-
váno nové sídliště.

Dne 7. ledna 1907
byl zahájen projekt re-
gulace řeky Moravy v
délce 11 kilometrů od
kroměřížského jezu až
do Kvasic. Dva dřevěné

mosty byly rozebrány a přes prohloubené a rozšířené
nové řečiště poblíž nádraží byl vybudován jediný železný

obloukový most. Představitelé města požadova-
li původně most kamenný. Jeho šířka měla

být dostatečná pro koleje tří povozů a chod-
ník po obou stranách měl mít šířku 2,5 m.
Správa regulačního podniku doporučila
postavit obloukový most, aby pod ním byla
co největší průtočná plocha. Šířka vozovky
byla 6,5 m a šířka chodníků 2,5 m. Most
sloužil městu 38 let. Na konci druhé světo-
vé války jej ustupující německá armáda

zničila.
Marta Zapletalová
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Foto: -kam-

dokončení z minulého vydání
Tvorba členů Klubu amatérského filmu se vždy skláda-

la ze dvou základních částí – z individuálních aktivit
jeho jednotlivých členů a kolektivní autorské činnosti. Je
nutno konstatovat, že právě kolektivní snímky, které vzni-
kaly v prvních letech existence kroužku, významně při-
spěly k jeho stmelení, získání zkušeností v přípravě a or-

nické prostředky umožňují i v amatérských podmínkách
tvorbu videoprogramů na vysoké technické úrovni a to při
jejich dostupnosti pro amatéry, nedá se říci, že by KAF
měl ve svých řadách i přes pozitivní změnu v posledních
třech letech dostatek takovýchto mladých nadějí. Nepo-
chybně však došlo v tomto období k určité „renovaci“
aktivit členů kroužku, zvláště příchodem několika nových
členů do kolektivu. Zde je nutno jmenovat alespoň Jana
Stráníka, ing. Ladislava Ženožičku, MUDr. Jaroslava Po-
korného, Jana Vojáčka a nadějnou Martu Žůrkovou.
K ovládání techniky při tvorbě filmů také nezbytně patří
nutnost ovládat tvůrčí postupy – od námětu až po režii a
dokončení filmu – a tady samotná technika nestačí. Jde
tu hlavně o tvůrčí invenci, nápad a jeho režijní dovedení
do působivého konce tak, aby film diváka opravdu zau-
jal a zapůsobil na něj svým sdělením. Autor prostě musí
mít co říci a vědět, jak to provést. I proto se při každoročně
organizovaném MINIVIDEOKURZU KAF (letos na jaře byl
po 14 letech přesměrován na workshop „Editujeme
s Pinnaclem“) objevuje v řadách jeho frekventantů pouze
několik zájemců. Těm ostatním majitelům kamer (a jsou
jich u nás desetitisíce) stačí jednoduché zachycení sku-
tečnosti bez potřeby dalšího, kvalifikovaného zpracování
záznamu. Asi vždy proto zůstane opravdová a cílená
práce s filmovým obrazem a zvukem výhradou pouze
menšího počtu lidí. Takových, kteří cítí potřebu něco své
rodině, přátelům nebo dalším lidem sdělit, a to pokud
možno kultivovaným a zajímavým způsobem. A v pomoci
takovýmto lidem vždycky spočíval, spočívá a bude spočí-
vat i v dalších letech cíl činnosti a existence Klubu ama-
térského filmu při DK Kroměříž.

Ing. Ladislav Františ, předseda KAF

Klub amatérského filmu
při Domu kultury Kroměříž po 35 letech

 Zleva na obrázku Ivo Hanák, ing . Lad. Františ a MUDr.
Zd. Jaroš při přípravě na další akci KAF (asi rok 1978).

Zleva: Oldřich Fiala, Ota Gajdoš, ing. Moravec a Ivo
Hanák – příznivci a pomocníci KAF v počátcích jeho
existence (asi rok 1978).

ganizaci natáčení a přinesly první úspěchy. Mezi takové
patří dnes již snímek s vysokou dokumentární hodnotou
„20 let Divadelního odboru ZK ROH PAL-Magneton Kro-
měříž“. V tomto roce (2008) oslavil divadelní odbor 55 let
svého trvání – uvedený snímek byl prvním cíleným doku-
mentem z jeho bohaté, ale ne vždy potřebně zmapované
historie.

Kroměříž je město s bohatou minulostí a hlubokými
tradicemi snad ve všech oborech umění. I to je pravděpo-
dobně významným faktorem toho, že i po roce 1989, kdy
došlo v naší republice nejen ke změně politického reži-
mu, ale také k řadě závažných ekonomických proměn,
neskončila v Kroměříži zájmová kulturní činnost. Potvr-
zuje to stav, kdy spolu s řadou dalších zájmových kolek-
tivů i Klub amatérského filmu (nyní při DK Kroměříž)
mohl nadále existovat a rozvíjet své aktivity. Postupně
se jeho autorská členská základna zapojila do obnovo-
vaných tematických soutěží a festivalů. I nyní jsou je-
jich snímky často úspěšné a setkávají se s porozuměním
u diváků.

Problém závažný, i když bohužel ne ojedinělý
v ostatních zájmových kolektivech, jsou noví a zvláště
mladí členové a jejich získávání. Přestože dnešní tech-
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Připomínka výročí Maxe Švabinského

Někdejší tajemnice přípravného výboru celostátních oslav stých
narozenin Maxe Švabinského v Kroměříži Marie Zahradníková vzpo-
míná na události před 35 lety.           Foto: -kam-

Už 85 let pečuje o nesmrtelnou památku Maxe Švabin-
ského, kroměřížského rodáka, Švabinského kruh přátel vý-
tvarného umění. Při této příležitosti pořádal 16. září
v konferenčním sále Muzea Kroměřížska slavnostní se-
tkání svých členů, na němž si připomněli 135. výročí
narození Maxe Švabinského, které připadá na 17. září.

K této příležitosti vydal ŠKPVU Pamětní list.
Předsedkyně ŠKPVU dr. Markéta Mercová připomněla a

bohatou fotodokumentací doplnila velkolepé oslavy še-
desátých narozenin Mistra Švabinského, které probíhaly
za jeho přítomnosti v Kroměříži v roce 1933. Marie Za-

hradníková pak zavzpomínala na průběh celo-
státních oslav stého výročí narození malíře a
grafika M. Švabinského, na nichž se podílela
jako tajemnice organizačního výboru a zařizo-
vala všechny důležité akce. Svoje vzpomínky
obohatila sérií pozoruhodných snímků a do-
kumentů.

Markéta Mercová přiblížila osobnost, která
stála u zrodu a pak v čele Klubu přátel umění
v Kroměříži od roku 1928 - ing. Stanislava Šve-
hlu, přednostu Stavebního úřadu v Kroměříži,
všestranného odborníka, sběratele krásných
knih a exlibris. Jeho vnuk Jiří Kryl pozdravil pří-
tomné a pohovořil o rodinném archivu, který
pečlivě opatrují.

V rámci večera byla v Galerii Portál otevřena
výstava vzácných dokumentů přibližujících čin-
nost Klubu přátel umění v letech 1923 - 1973,
na kterou zapůjčila materiály ze soukromého
archivu rodina Krylova.             -kam-

 

Uvítání Maxe Švabinského na kroměřížském nádraží v září roku 1933 u příležitosti oslav jeho šedesátých narozenin.
Fotoarchiv Muzea Kroměřížska
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Starosta převzal pochodeň
Hořící pochodeň jako symbol harmonie převzal v úterý

30. září na radnici od účastníků Světového běhu harmo-
nie starosta města Miloš Malý. World Harmony Run, (Svě-
tový běh harmonie), je nesoutěžní nejdelší štafetový běh s
hořící pochodní, jehož cílem je rozvíjet mezinárodní přá-

Brno, odkud dál pokračují do Telče, Českých Budějovic,
Benešova a do Prahy.

Miloš Malý, Jarmila Číhalová a Jan Slanina poté sym-
bolicky doprovodili běžce směrem na Vážany.

Foto i text: -kam-
telství a překonávat kultur-
ní, národnostní a politické
hranice mezi lidmi. Spojuje
statisíce lidí z více než 140
zemí světa. Běžet s pochod-
ní může každý, nebo ji ale-
spoň na chvíli podržet a
vyjádřit své přání i pro ostat-
ní, tak jako mnoho význam-
ných osobností.

Česká republika se v roce
2008 stala cílovou zemí ce-
loevropské trasy, která bude
slavnostně ukončena 6. říj-
na v Praze na Staroměst-
ském náměstí. Letošní roč-
ník startoval v Římě u Ko-
losea 27. března. Běžci
proběhli 49 zeměmi Evro-
py, denně 100 - 150 kilo-
metrů. Kroměříž byla jejich
zastávkou na trase Zlín -
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Sezóna snů atletického klubu Kroměříž
Do ukončení letošní sezóny zbývají atletům AK Kromě-

říž pouze poslední dva významné závody. Mistrovství
republiky v silničním běhu na 10 km v neděli 28. září na
trati z Běchovic do Prahy a 21. ročník Poháru mistrů klu-
bových týmů v silničním běhu 25. října v Almeirim
v Portugalsku. Již dnes může-
me letošní atletickou sezónu
hodnotit v superlativech jako
nejúspěšnější sezónu v  histo-
rii kroměřížské atletiky.

Ale popořádku.
Výsledek, který měl největší

odezvu ve všech médiích, bylo
vítězství družstva mužů AK Kro-
měříž v 53. ročníku nejvyšší at-
letické soutěže v extralize. Tím-
to vítězstvím byla ukončena
nadvláda mužů Dukly Praha.
Padesátinásobného šampióna
Duklu, elitní tým plný reprezen-
tantů, převálcoval nováček ext-
raligy z Kroměříže nevídaným
způsobem. Atleti Kroměříže vy-
hráli všechna extraligová kola
a ve finále triumfovali znovu,
přestože armádní klub nasadil
ve finále to nejlepší, co má.
Z dlouhodobého pohledu to
byl šok, ale pro kroměřížský re-
alizační tým to zase tak velké
překvapení nebylo. Vsadil totiž
na kolektivní výkon, kde všech
24 nominovaných atletů od-
vedlo maximum ve prospěch
družstva. Nikdo nezklamal, všichni atleti bodovali a
vůbec poprvé získali body ve všech dvaceti atletických
disciplínách. Vyzvednout bych chtěl ty, kteří získali pro
družstvo nejvíce bodů Rudolf Götz 17,75 b, Dmitrij Valju-
kevič 15 b, Filip Klvaňa 13,75 b, Jaroslav Růža a Vladi-
mír Bartůněk po 10 b. Příkladem obětavosti je však pří-
stup našeho úspěšného olympionika Romana Novotné-
ho. V pátek ve 22 hodin ještě závodil na prestižním
atletickém mítinku Golden League v Bruselu. Na finále
extraligy v sobotu do Třebíče dorazil hodinu před začát-
kem závodu značně unaven, přesto startoval ve třech
disciplínách a získal velmi důležitých 12,5 bodu.

Konečná tabulka finále extraligy 2008
1. AK Kroměříž 183 b, 2. Dukla Praha 157 b, 3. Slavia

Praha 121 b, 4. PSK Olymp Praha 89 b, 5. Univerzita Brno
65 b, 6. TEPO Kladno 61 b, 7. SYNER Turnov 57 bodů.

Velmi úspěšní jsou v letošním roce naši atleti také
v soutěžích jednotlivců. Nejvýznamnější soutěží roku byly
bezesporu olympijské hry v Pekingu. Do letošního roku
startoval v historii kroměřížské atletiky na OH zatím jedi-
ný atlet Róbert Štefko v roce 2004 v Athénách v maratónu.

Vzestup kroměřížských atletů
se projevil také na úrovni re-
prezentace, kdy si ve velmi ná-
ročných nominačních kritériích
vybojovali účast na olympiá-
dě v Pekingu hned tři naši at-
leti. Roman Bílek v chůzi na
50 km, Rudolf Götz v běhu na
400 m a Roman Novotný, který
limit splnil na poslední mož-
nou chvíli před závěrečnou no-
minací. Romana tato okolnost
tak povzbudila, že se na olym-
pijských hrách stal největším
českým atletickým překvape-
ním, když se výkonem 800 cm
ve skoku dalekém probojoval
až do finále, kde obsadil 8. mís-
to. Úspěšně si vedou naši atle-
ti také na mistrovstvích České
republiky jednotlivců. Již loň-
ská sezóna se ziskem 37 me-
dailí byla pro náš klub výjimeč-
ná. Letošní je však ještě lepší.
Bez mistrovství ČR v silničním
běhu na 10 km, kde očekává-
me zisk hned několika medai-
lí, získali naši atleti ve všech
kategoriích již 39 medailí (13

zlatých, 11 stříbrných a 15 bronzových). Tímto medailo-
vým ziskem se řadíme mezi nejlepší kluby v České re-
publice až na úroveň klubů se středisky vrcholového
sportu, které jsou pouze v Praze a jsou velmi štědře
podporovány ze státního rozpočtu. Financování kromě-
řížské atletiky na úrovni extraligy mužů a vrcholové atle-
tiky jednotlivců je výhradně záležitostí sponzorů klubu a
finance, které získáme ze Zlínského kraje nebo z Českého
atletického svazu jsou použity výhradně pro mladé atlety
trénující na atletickém stadionu v Kroměříži.

A mladým atletům patří závěrečná část článku. Vzhle-
dem k tomu, že mladým atletům se v našem klubu věnu-
je pouze jediný trenér, je jejich počet omezen a výběr je
zaměřen na talentovanější jedince. Je to škoda a víme, že
to není ideální situace. Výsledky našich mladých atletů a
především atletek však stojí za to.

Roman Novotný si doskočil pro fantastické
8. místo na OH v Pekingu.    Foto: archiv AK Kroměříž
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V letošním roce získali na mistrovstvích České republi-
ky dorostu a juniorů zatím 11 medailí a v této bilanci
držíme krok s mladými atlety Zlína a Uherského Hradiště,
kde to mají s trenéry přece jen lepší, protože jejich práce
může být oceněna finančně tím, že jsou trenéry ve spor-
tovních třídách a na sportovním gymnáziu. Nejlepší naší
mladou atletkou je Eva Šutová, která běhá 400 m překá-
žek a na mistrovstvích České republiky vybojovala stříbr-
nou medaili v kategorii juniorek, bronzovou medaili
v kategorii do 22 let a na mistrovství ČR žen doběhla na
výborném 4. místě. Těmito výsledky byla zařazena do
přípravy na mistrovství Evropy juniorů, které se bude ko-
nat v příštím roce v Novém Sadu. Dalším naším juniorem,
který by to mohl dotáhnout až na mistrovství Evropy, je
vytrvalec Jakub Bajza. Jakub v letošním roce získal na
mistrovství republiky již čtyři medaile v kategorii juniorů.
Zlato v běhu do vrchu, stříbro v běhu na 5000 m a 10 000
m a bronz v krosu. Mezi favority patří i na blížícím se
mistrovství ČR v silničním běhu. Bronzovým rokem by
mohla letošní rok nazvat juniorka Martina Hořáková. Na
mistrovství České republiky juniorek v hale i na dráze
startovala ve čtyřech disciplínách a vždy z toho byla bron-
zová medaile (v hale na 1500 m a 3000 m, na dráze na
3000 m a 3000 m překážek). A aby těch bronzových
medailí nebylo málo, tak další získala ještě dorostenka
Hana Jelínková na mistrovství ČR dorostenek v běhu na

1500 m překážek. Z dorostenek a juniorek je z 80 procent
sestaveno naše družstvo žen, které překvapivě postoupilo
v loňském roce ze 2. ligy do 1. ligy. Jelikož u dívek není
zatím naším cílem profesionální zabezpečení jako u mužů,
tak jsme do 1. ligy žen vstoupili s tím, že děvčata získají
zkušenosti a nebude nám vadit, když po roce sestoupí.
Do 1. ligy jsme nastoupili pouze s 12 atletkami z 24
možných a v této sestavě jsme dokázali to, čemu nikdo
nevěřil. Naše ženy obsadily jako nováček čtvrté místo za
početnějšími družstvy Zlína, Olomouce a Opavy. Za námi
se umístily ženy Třince, Brna, Havířova a Vyškova. Velkou
zásluhu na tomto výsledku má opět Eva Šutová, která
získala pro družstvo 130 bodů, když v každém kole obě-
tavě nastupovala až k pěti disciplínám (100 m překážek,
400 m, 400 m př., 4x100 m a 4 x 400 m)., na 2.místě
v bodování byla Martina Hořáková s 57 body před Kat-
kou Bobotovou s 50 body, Petrou Vašinovou se 47 body
a Magdou Havlínovou se 42 body. Na příští sezónu by-
chom chtěli trochu posílit také družstvo žen a naše letoš-
ní skvělé umístění ještě vylepšit.

Konečná tabulka 1. ligy žen
1. AK Zlín 31 b, 2. AK Olomouc 28 b, 3. Sokol Opava

27 b, 4. AK Kroměříž 15 b, 5. TŽ Třinec 14 b, 6. Moravská
Slavia Brno 13 b, 7. Slavia Havířov 13 b, 8. AHA Vyškov
5 b.

Ota Šedý

 Muži vyhráli extraligu a získali titul mistra ČR družstev.   Foto: archiv AK Kroměříž
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TJ Plavecké sporty Kroměříž oslavila
25 let svého trvání

Soustře�uje v současné době na 180 členů. Zahrnuje
veškeré aktivity týkající se výuky plavání.

* Vaničkování - kategorie kojenců od 3 do 6 měsíců *
Kojenecké plavání v malém bazénu věkové kategorie od
6 do 18 měsíců * Rodiče s dětmi od věku 1,5 roku do
3 let * Děti od 3 do 4 let bez rodičů, ti, co absolvovali
předcházející výuku * Děti od 3 do 4 let s rodiči -
začínající * Děti od 4 do 10 let - výuka neplavců *
Děti od 4 do 10 let - přípravka, učí se zvládnutí všech
čtyř plaveckých způsobů a po jejich zvládnutí po-
kračují * V přípravce - velký bazén, v tomto oddělení
se děti připravují k plaveckým závodům, vylepšují
svůj plavecký styl a zvyšují fyzickou i technickou
přípravu * Vlastní plavecký oddíl od 9 let pro chla-
peckou a dívčí kategorii v trénincích sedmkrát týdně
* Kategorie „Masters“, plavci se účastní domácích,
evropských i světových soutěží * Kurzy pro dospělé
neplavce a také plavce, kteří chtějí zdokonalit svůj
plavecký styl, přípravy na zkoušky pro studenty, rady
pro triatlonisty * Povinná plavecká výuka pro žáky
základních škol v dopoledních hodinách * Plavání
a cvičení pro těhotné ženy dvakrát týdně zabezpeču-
je porodní asistentka a odborná cvičitelka TJ.

Všechny uvedené plavecké aktivity jsou plně využí-
vány veřejností a jsou natolik oblíbené, že někdy ani
nestačí kapacita bazénu.

 

Foto: archiv TJ Plavecké sporty

Závodní plavání v I. pololetí 2008
Celá příprava směřuje k vrcholu plavecké sezóny, což

je mistrovství České republiky v červnových termínech.
Pro desetileté a jedenáctileté to jsou republikové poháry.
V tomto období závodí plavci v Brně (Tučňáček), Opavě
(Velká cena), Karviné (Motýlkářský trojboj), Kuřimi a Jihla-
vě. Kroměřížští plavci se na žádném závodě neztratili a
vždy přivezli některou z medailí.

Ke stálicím v žácích patřili Marek Osina, Jan Liczka,
Jakub Holas a Tomáš Kubík. Ve štafetách je pak doplnili
Jan Přikryl, Marek Hrabal, Šimon Horný a Jakub Petřík. Ze
žaček dosahovaly výborné výsledky Nikola Dubovská,
Katka Petříčková, Žaneta Bajerová a Natálka Bezděková.
Z nejmladších plavců se derou kupředu Ondra Mikuláš,
Dan Večeřa, Samanta Farkašová, Denisa Kalíková, Veroni-
ka Hrabalová a Šárka Čermáková. Celá skupina už na
několika závodech dokázala, že bude plnohodnotným
nástupcem těch starších.

Kvalifikační závody na mistrovství ČR se konaly ve
Vyškově a Prostějově. Honza Liczka se kvalifikoval svými
časy na 400 volný způsob, 50 vz, 100 vz a 100 motýlek,
v němž získal na mistrovství ČR deváté místo. V pohárech
desetiletých pak Marek Osina získal šest zlatých medailí

včetně nejlepšího výkonu závodu, a to na 50 m znak -
krásný pohár. Ve štafetě na 4 x 50 m polohový závod ve
složení Marek Osina, Marek Hrabal, Jakub Petřík a Tomáš
Hurdálek - znovu zlatá medaile před štafetou ze Znojma
a Kometou Brno. Na 4 x 50 m vz pak získali stříbro o
0,2 s za štafetou Znojma.

V kategorii jedenáctiletých žáků opět nejlepšího výko-
nu dosáhl na 800 m vz Jakub Holas - zlatou medaili a
pohár. K tomu připojil další dvě zlaté medaile a jednu
stříbrnou. Tomáš Kubík pak získal stříbro a bronz a štafe-
ta si doplavala v závodě na 4 x 50 m vz pro 2. místo a
čtvrtí skončili v závodě na 4 x 50 m polohový závod.

V kategorii „Masters“ pak získal na mistrovství ČR
v České Lípě Jiří Purš dvě zlaté, Karel Čermák jednu zlatou,
jednu stříbrnou a jeden bronz a Radka Danielová dvakrát
stříbro. Do krajské „Delfínkové olympiády“ konané ve Zlí-
ně pro mateřské školy si 12 závodníků z kroměřížského
okresu odvezlo 4 zlaté (Michal David, Barunka Frýdlová,
Eliška Trlicová a Petr Pechanec), 2 stříbrné (Jan Čermák a
Matěj Řihák)a 2 bronzové medaile ( Tomáš Pácl a Jakub
Skála) z 12 možných.

Karel Čermák
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Týden NZDM v klubu Jaspis

Chcete prožít příjemné podzimní odpoledne?
Občanské sdružení Jaspis a občanské sdružení MC Klubíčko ve spolupráci s Aeroklubem Kroměříž pořádají

v sobotu 11. října od 14.30 hodin na letišti v Kroměříži Drakiádu. Vyrobte nebo kupte originálního draka a přij�te se
pochlubit jeho letovými schopnostmi. V soutěžních letech můžete získat zajímavou cenu. Drakiádu budou dopro-
vázet zábavné programy pro děti.

Chcete prožít příjemné podzimní odpoledne? Přij�te 11. října na kroměřížské letiště.
 

Běh naděje

Foto: -kam-

Běh naděje je nová sportovně společenská iniciativa,
inspirovaná Během Terryho Foxe, který v České republice
úspěšně probíhal v letech 1993 - 2007 a na nějž Běh
naděje volně navazuje. Protože jej vždy a s úspěchem
organizovala TJ Sokol Kroměříž, stala se pořadatelem i
Běhu naděje. Startoval na Velkém náměstí, vedl přilehlý-

mi ulicemi a končil opět na jiném místě náměstí. K Běhu
naděje patří i dobrovolná humanitární veřejná sbírka,
jejíž výtěžek je věnován na výzkum rakoviny. Zdravým
pohybem a správnou životosprávou lze udělat něco pro
své zdraví a předejít onkologickým i ostatním civilizač-
ním onemocněním.   -kam-

V týdnu 22. - 28. září
proběhl na celorepubliko-
vé úrovni již druhý ročník
„Týdne nízkoprahových
klubů“. O.s. Jaspis – klub
mladých v Kroměříži se
také zapojilo do této in-
formační kampaně, která
se snaží přiblížit níz-
koprahová zařízení pro
děti a mládež široké ve-
řejnosti.

situaci či jsou ohroženi sociální exkluzí, poskytuje jim
prostor pro smysluplné trávení volného času a pro je-
jich realizaci. Během týdne nízkoprahů si prostory zaří-
zení mohla přijít prohlédnout i široká veřejnost, byly
pozvány školy z Kroměříže a okolí.

Žáci základních a středních škol navštívili klub v dopo-
ledních hodinách, absolvovali tématickou přednášku, vyu-
žili možnosti rozličných aktivit v klubu. Přednáška byla
zpestřena populárním lezením na  horolezecké stěně.

Tento týden umožnil upozornit na práci a význam níz-
koprahových zařízení,  která jsou v současné době jed-
nou z nejčastěji poskytovaných služeb v rámci zákona o
sociálních službách.

Mgr. Marie Klepáčková, vedoucí klubu Jaspis
Dlouhodobě klub Jaspis nabízí pomoc a podporu

dětem a mládeži, kteří se ocitají v nepříznivé životní
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Radikální změny v dopravě v Kroměříži - generální oprava mostu přes Moravu a kolejiště na nádraží ČD.
 
Foto na zadní straně obálky: Ostré cvičení zásahu hasičů na hořícím Arcibiskupském zámku ukázalo, že situaci lze

včas zvládnout, ale poukázalo i na některá slabá místa, jež bude nutné napravit.        Foto: -kam-

Foto na titulní straně: M. Karásek
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