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V sobotu 4. září se do Kroměříže sjeli zemědělci z celého Zlínského kraje, aby oslavili tradiční 

ukončení letošních žní.         Foto: Pavel Zrna

Foto na titulní straně: M. Karásek
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Volby do Zastupitelstva 

města Kroměříže a do 

Senátu Parlamentu ČR 

v říjnu 2010

V letošním roce se uskuteční v jednom ter-

mínu ještě dvoje volby, a to do zastupitelstev 

obcí a do Senátu Parlamentu ČR. Každé mají 

svá specifi ka a následující řádky by je měly ob-

jasnit.

Kdo kandiduje?

Ve volbách do Zastupitelstva města Kromě-

říže (dále ZMK) kandiduje 11 volebních stran 

registrovaných MěÚ Kroměříž. Každá z nich 

mohla na kandidátní listině uvést max. 27 kan-

didátů, neboť tolik má ZMK členů.

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR (dále 

jen Senát) registroval MěÚ Kroměříž devět 

kandidátů. 

Kdy k volbám?

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 

15. října 2010 od 14 do 22 hodin a v sobotu 

16. října od 8 do 14 hodin. V tyto dny budou 

probíhat jak volby do ZMK, tak volby do Se-

nátu.

V případě, že nebude jeden z kandidátů 

do Senátu zvolen nadpoloviční většinou  ode-

vzdaných platných hlasů, proběhne druhé 

kolo voleb do Senátu ve dnech 22. a 23.října 

ve stejných časech jako předchozí týden.  

Kam k volbám?

Ve městě Kroměříži a jeho místních částech 

je 26 volebních okrsků. V žádném nedošlo ke 

změně místa. 

Hlasovací lístek

Do ZMK bude hlasovací lístek jeden společ-

ný pro všechny volební strany tištěný obou-

stranně.

Do Senátu bude devět hlasovacích lístků 

pro každého kandidáta zvlášť. 

Hlasovací lístky dodá MěÚ každému voliči 

společně s poučením nejpozději do 12. října 

2010 do místa trvalého bydliště. Pokud se vý-

jimečně stane, že volič hlasovací lístky neobdr-

ží, dostane je ve dnech voleb ve volební míst-

nosti. 

Kdo může volit?                 

Volit může občan České republiky nebo jiné-

ho státu, kterému toto právo přiznává mezi-

národní smlouva, který alespoň druhý den vo-

leb dosáhne věku 18 let a je přihlášen v našem 

městě k trvalému pobytu. Volič je povinen pro-

kázat volební komisi totožnost a státní občan-

ství, a to platným občanským průkazem nebo 

cestovním pasem. Občané města mají mož-

nost si do 13. října ověřit na oddělení evidence 

obyvatel v budově „B“ MěÚ Kroměříž, Husovo 

náměstí č. 535, zda jsou zapsáni v seznamu vo-

ličů a případně požadovat nápravu. 

Úprava hlasovacího lístku

Volič obdrží ve volební místnosti dvě prázd-

né úřední obálky pro každé volby zvlášť a musí 

se odebrat do prostoru určenému k úpravě 

hlasovacích lístků, tedy za paraván. 

Volby do ZMK

Pro volby do ZMK je určena obálka barvy 

šedé, na které bude kulaté úřední razítko.

Úprava hlasovacího lístku pro volby do ZMK 

je možná jedním z těchto způsobů:

- označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 

sloupce před názvem volební strany pouze 

jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidá-

tům této volební strany v pořadí dle hlasova-

cího lístku v počtu 27

- označit v rámečcích před jmény kandidá-

tů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje-
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te, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 

v počtu 27 

- oba výše uvedené postupy lze kombinovat, 

a to tak, že lze označit křížkem jednu volební 

stranu a dále v rámečku před jménem kandi-

dáta další kandidáty, pro které hlasujete, a to 

v libovolných samostatných sloupcích. V tomto 

příkladě je dán hlas jednotlivě označeným kan-

didátům a z označené volební strany je dán hlas 

podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 

kandidátům, kolik zbývá do počtu volených čle-

nů ZMK, tj. 27.

Volby do Senátu

Pro volby do Senátu je určena obálka barvy 

žluté, na které bude kulaté úřední razítko a ná-

pis SENÁTNÍ VOLBY. Hlasovací lístek se nijak ne-

upravuje, volič pouze jeden vybraný hlasovací lís-

tek se jménem kandidáta, pro kterého hlasuje, 

vloží do úřední obálky. 

Ve volební místnosti budou dvě volební urny 

pro vložení hlasovacího lístku, každá označena 

pro jedny volby. Ze strany voliče je velmi důleži-

té umístění hlasovacího lístku do správné obálky 

– jinak je hlas neplatný. 

Volby mimo volební místnost

Volič může požádat ze závažných, zejména 

zdravotních důvodů MěÚ Kroměříž  nebo ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl 

hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 

v územním obvodu stálého volebního okrsku.V 

takovém případě vyšle okrsková volební komise 

k voliči dva své členy s přenosnou volební schrán-

kou. Žádost můžete zasílat písemně na adresu 

ivana.bukovska@mesto-kromeriz.cz nebo telefo-

nicky i ve dnech voleb na číslo 573 321 120. 

Volby v nemocnici nebo v obdobném zaří-

zení

Volby do ZMK   

Možnost volit při pobytu v nemocnici, psychi-

atrické léčebně, ústavu sociální péče nebo v ob-

dobném zařízení ve volbách do ZMK je možné 

pouze ve dvou případech, a to za prvé, že zmí-

něné zařízení je ve volebním okrsku, kde má vo-

lič trvalé bydliště a na jeho žádost k němu vyšle 

volební komise své dva členy s přenosnou voleb-

ní schránkou, anebo za druhé, že volič bude ve 

zmíněném zařízení dlouhodobě a správce toho-

to zařízení jej nahlásí u MěÚ Kroměříž do zvlášt-

ního volebního seznamu v termínu nejpozději 

do 8.10.2010.

Volby do Senátu

Možnost volit při pobytu ve výše zmíněných 

zařízeních při volbách do Senátu je možné stej-

nými způsoby jako ve volbách do ZMK a navíc 

ještě i na voličský průkaz.  

Voličské průkazy

Hlasování ve volbách do ZMK na voličský prů-

kaz není možné.

Na voličský průkaz může volič hlasovat pouze 

ve volbách do Senátu, a to v případě, že se ne-

bude zdržovat ve volebním okrsku v místě své-

ho bydliště. Ovšem hlasovat může volič pou-

ze v rámci volebního obvodu, v jehož územním 

obvodu je přihlášen k trvalému pobytu – jed-

ná se o okres Kroměříž a část okresu Vyškov. 

Bližší informace podá Ing. Ludmila Martiško-

vá, ludmila.martiskova@mesto-kromeriz.cz tel.: 

573 321 170. O voličský průkaz může volič požá-

dat MěÚ Kroměříž, oddělení evidence obyvatel, 

Husovo náměstí 535 buď písemně s úředně ově-

řeným podpisem nejpozději do 8.10.2010, nebo 

osobně do 13.10.2010 do 16.00 hod. Osobně lze 

požádat o vydání voličského průkazu také v do-

bě mezi prvním a druhým kolem voleb do Sená-

tu, ovšem nejpozději do 20.10.2010 do 16.00 

hod.       

Druhé kolo voleb do Senátu     

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním 

kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu všech 

odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo 

voleb. Hlasování proběhne v pátek 22. října 2010 

a v sobotu 23. října ve stejných časech jako první 

kolo. Ve druhém kole kandidují pouze dva kan-

didáti, kteří se umístili na prvých dvou místech. 

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již nebudou 

dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve vo-

lební místnosti ve dnech voleb. 

JUDr. Ivana Bukovská, 

vedoucí Odboru vnitřních věcí 

MěÚ Kroměříž  
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Na čtvrté krajské dožínky 

opět zapršelo, ale ne tolik, 

jako vloni

V sobotu 4. září se do Kroměříže sjeli ze-

mědělci z celého Zlínského kraje, aby oslavi-

li tradiční ukončení letošních žní. Od pátku 

probíhal na Velkém náměstí řemeslný jar-

mark, jehož se zúčastnilo více než stovka 

prodejců včetně slovenských. V sobotu ožilo 

náměstí navíc muzikou a tancem. 

Dožínkový průvod, v němž nechyběly ko-

čáry tažené koňským spřežením, které při-

vezly hejtmana Zlínského kraje Stanislava 

Mišáka, starostu města Kroměříže Miloše 

Malého a další hosty, pestrobarevné kro-

je z Hané, Moravského Slovácka a Valaš-

ska s doprovodem  řízné dechovky prošel 

městem až na Velké náměstí. Podle odhadů 

šlo ve slavnostním průvodu na šest stovek 

účastníků, několik tisíc jej zdravilo z chodní-

ků. Rozmary počasí měly vliv na nižší účast, 

odpolední déšť zahnal prodejce, účinkující 

i diváky do bezpečí střech nebo deštníků. 

Naštěstí hlavní součást oslav – symbolické 

předávání dožínkového věnce hospodáři, 

hejtmanovi Zlínského kraje Stanislavu Mišá-

kovi, proběhla v suchu.

Nedílnou součástí dožínek je přehlídka 

historické i současné zemědělské techniky. 

A také ocenění nejlepších regionálních po-

Foto: P. Zrna

travin, Perla Zlínska. K vrcholům odpolední-

ho zábavného programu patřilo vystoupení 

souboru Lúčnica, který představil slovenské 

lidové písně, jejichž krásu umocnil pestroba-

revnými kroji. 

-kam- 

Jedna SMS zpráva 

uhradí parkování

Nová služba pro řidiče

Kroměříž je dalším městem v České re-

publice, které od 1. října umožňuje motori-

zovaným obyvatelům i návštěvníkům kromě 

současného způsobu zaplatit za parkování 

prostřednictvím SMS. Nebude nutné hledat 

drobné mince nebo možnost výměny ban-

kovek, nová služba je daleko jednodušší. 

Stačí poslat SMS s registrační značkou vozu, 

číslem zóny, ve které vozidlo bude parkovat, 

a dobu parkování na telefonní číslo 902 06. 

Obratem přijde zpětná SMS s potvrzením o 

zaplacení. Při nepředpokládaném zdržení je 

možné dobu parkování prodloužit zasláním 

další SMS. Při přeplacení se zaplacená doba 

převede na následující den. Strážníci měst-

ské policie, kteří dbají na kázeň parkujících, 

jsou vybaveni speciálními přístroji, které po 
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zadání registrační značky vozidla okamžitě 

zjistí, že je parkovné zaplaceno. 

Další výhodou pro řidiče je možnost vy-

tisknout si na internetovém portálu http:

//smsparking.kmts.cz  daňové doklady za 

parkování. Na vstupní stránce se řidič při-

hlásí zadáním svého telefonního čísla, z ně-

hož byla platba provedena. Možnost pla-

cení parkovného umožňuje aktivovaná 

služba Premium SMS u operátora. 

Na každém parkovacím automatu najde 

řidič podrobný návod k zaplacení parkov-

ného, jaký tvar má SMS mít. „Město Kro-

měříž chce zavedením nové služby přispět 

ke zlepšení a zjednodušení života obyva-

tel i návštěvníků,“ vysvětlil zavedení alter-

nativní možnosti platby místostarosta Petr 

Sedláček.

-kam- 

Město Kroměříž vyhlásilo 

dotační programy 

na příští rok 

Také v příštím roce budou moci nezisko-

vé organizace v Kroměříži získat na svou 

činnost peníze z městské pokladny. Zastu-

pitelé města ve čtvrtek 2. září vyhlásili do-

tační programy města pro rok 2011, které 

vycházejí ze systému zavedeného před dvě-

ma lety. 

Systém dotací určených pro neziskový 

sektor se skládá ze tří základních dotač-

ních titulů, které pokrývají jak běžnou čin-

nost neziskových organizací, tak umožní 

realizaci celé řady akcí. Další dva doplňu-

jící dotační tituly řeší problematiku dofi -

nancování projektů podpořených z jiných 

zdrojů a zcela mimořádné a nepředvída-

telné události. „Dotace na jednotlivé akce 

rozdělujeme do kategorie příspěvků do de-

seti tisíc korun, určené zejména malým or-

ganizacím, a dotace nad deset tisíc korun. 

Mimořádné dotační tituly by měly nezisko-

vým organizacím pomoci řešit události, kte-

ré se nedaly v době podávání řádných žá-

dosti předvídat,“ přiblížila dotační systém 

Jaroslava Krejčiříková z Kroměřížské rozvo-

jové kanceláře, která přijímá veškeré žádos-

ti žadatelů. 

Dotace na dofi nancování projektů jsou 

vstřícným krokem především těm žadate-

lům, kteří na své aktivity hledají i jiné než 

městské fi nanční zdroje. „Pro vyhlášení do-

tačních programů byly zpracovány i tex-

ty takzvaných výzev, které specifi kují pod-

mínky poskytování fi nančních prostředků 

tak, aby mohli jednotliví žadatelé své žá-

dosti řádně připravit a předložit,“ dodala 

Jaroslava Krejčiříková. Aby bylo možno za-

bezpečit provoz a aktivity neziskového sek-

toru, je časový harmonogram pro jednotli-

vé výzvy připraven tak, aby mohli žadatelé 

předkládat své žádosti v 1.  výzvě již v prů-

běhu letošního září. 

Dotační titul: Plánované výzvy 

01/11 Dotace na provoz 6. 9. - 30. 9. 2010

02/11 Dotace na akce nad 10 tis. Kč 6. 9. – 

30. 9. 2010, 1. 3. – 25. 3. 2011

03/11 Dotace na akce do 10 tis. Kč 6. 9. 

– 30. 9. 2010, 1. 3. – 25. 3. 2011, 1. 8. - 19. 8. 

2011

04/11 Dotace na dofi nancování projektů  

průběžně 

05/11 Dotace na mimořádné dotační titu-

ly průběžně 

Dotazy a konzultace: 

Jaroslava Krejčiříková, 573 321 295, 

jarka.krejcirikova@mesto-kromeriz.cz  

Informace o dotacích

www.mesto-kromeriz.cz/krok   

-pz- 
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Zástupce americké 

ambasády v Kroměříži

Chargé d’affaires, a.i., Velvyslanectví USA 

Johna M. Ordwaye v úterý 14. září přivítal 

v prostorách radnice starosta Miloš Malý. 

John M. Ordway, který v současné době vede 

Velvyslanectví USA v Praze, navštívil Kroměříž 

v rámci své účasti na konferenci Unie státních 

zástupců. Při této příležitosti projevil zájem se-

tkat se i s čelnými představiteli města. John M. 

Ordway, který působil jako velvyslanec USA v 

Kazachstánu (2004-2008) a v Arménii (2001-

2004), se velmi aktivně zajímal o dění ve měs-

tě i o každodenní problémy, s nimiž se vedení 

radnice potýká. Zajímala ho nezaměstnanost 

v regionu a možnosti jejího snížení,  spekt-

rum politických stran a sdružení, jež kandidu-

jí do komunálních voleb, s historií města se se-

známil při prohlídce Arcibiskupského zámku. 

Velvyslanec Ordway má bohaté zkušenos-

ti z působení v oblasti bývalého Sovětského 

svazu, se širokým záběrem problematik od 

kontroly zbraní přes jejich nešíření, investová-

ní v energetice po místní politiku a lidská prá-

va. Jeho prvním zahraničním působištěm byla 

Praha. Kromě mateřského jazyka, ruštiny, ital-

štiny, francouzštiny, španělštiny či němčiny 

ovládá perfektně češtinu.          -kam- 

Foto: -kam-

Cenu města Kroměříže 

za rok 2010 získal jazz-

man Jaromír Hnilička 

Jazzový skladatel a trumpetista Jaromír 

Hnilička se stal držitelem Ceny města Kro-

měříže pro rok 2010. Z jedenácti nominova-

ných osobností ho na doporučení radních ve 

čtvrtek 2. září vybrali a schválili zastupitelé 

města. Ocenění má být výrazem poděková-

ní města vyznamným osobnostem, které se 

přičinily o rozvoj a propagaci Kroměříže. 

Jaromír Hnilička je dlouholetým členem 

Orchestru Gustava Broma, kde působí jako 

hudební skladatel, aranžér a trumpetis-

ta. Jako skladatel na sebe upozornil řadou 

kompozic, které dodnes patří do pokladni-

ce české jazzové hudby. Složil například Jaz-

zovou mši, se kterou sklidil obrovský úspěch 

v zahraničí a která byla několikrát uvedena i 

v Kroměříži. Narodil se 11. února 1932 a  svá 

studentská léta prožil v Kroměříži, kam se 

dodnes rád a pravidelně vrací. „V Kroměříži 

má z té doby mnoho přátel. Pravidelně zde 

vystupuje v Jazz Clubu, hraje v Podzámecké 

zahradě, na zahrádce Klubu Starý pivovar, 

na vernisážích našich výtvarníků, ale také 

v Domě kultury či Sněmovním sále. Kromě-

říž obdivuje a dlouhodobě obohacuje kro-

Foto: -kam-
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měřížský hudební život,“ uvedla radní Jitka 

Dvořáková, která byla i členkou komise, jež 

osobnost roku vybírala. Podle ní již hrál Hni-

lička i s takovými proslulými jazzmeny, jako 

jsou  Woody Herman či Miles Davis.  

Cenu města Kroměříže zastupitelstvo udě-

luje jednou ročně za podstatný přínos pro 

město v nejrůznějších oblastech lidské čin-

nosti a za činy hodné občanské pozornos-

ti. V každém roce ji může získat jen jedna 

z nominovaných osobností. „Chceme tímto 

krokem poděkovat a ukázat, že si svých vý-

znamných spoluobčanů opravdu vážíme,“ 

vysvětlila místostarostka Jarmila Číhalová. 

Podle ní je ocenění spojeno s předáním čest-

ného uznání, věcné ceny a peněžní odměny. 

Jaromír Hnilička je teprve druhým držite-

lem ocenění. První osobností, která Cenu 

města Kroměříže získala, byl v roce 2009 

Jan Štěpánek, učitel pedagogické školy, kte-

rý je dlouholetým sbormistrem mezinárod-

ně úspěšného dívčího sboru této školy. 

-kam-

 

Jak jsem poznal 

Jaromíra Hniličku

Objevil se v Kroměříži po druhé světové 

válce, když byl jeho otec – důstojník, pře-

ložen do tzv. Rybalkových kasáren. Čistka 

důstojníků, prováděná po roce 1948, vedla 

i k uvěznění otce a přestěhování celé rodi-

ny na Milíčovo náměstí. Matka musela tvr-

dě pracovat a uklízet časté následky domov-

ních prohlídek. 

Jaromír se svým mladším bratrem na-

šli nové kamarády. Přátelství s Jardou Vál-

kem (Smutný muž) vedlo ke hře na trom-

bon a později k výměně nástrojů. Válek mu 

za trombon dal svou trumpetu. Spolužáci 

se často účastnili různých Jardových experi-

mentů v oblasti elektroniky, vysílaček a che-

mie. Po absolvování gymnázia v roce 1951 

se rozhodoval o dalším studiu. Sen o elek-

troinženýrovi musel být opuštěn, protože 

o studiu nerozhodovaly schopnosti a plá-

ny, ale domovní důvěrníci a v případě Hni-

ličky i StB. 

Ve čtrnácti letech se Jaromír začal učit 

hrát na trumpetu a po maturitě byl přijat 

na bratislavskou konzervatoř. Tehdejší obli-

ba a každodenní poslech rozhlasové stanice 

AFN (Allied Forsis Network) z Mnichova ho 

přivedly k jazzu. Jeho vzory tehdy byli Louis 

Armstrong, Miles Davis, James Ferguson 

nebo Benny Bailey. Netušil, že si s nimi do-

konce někdy živě zahraje. I v Kroměříži teh-

dy byly kapely, pokoušející se hrát nový styl 

– swing. Hudebníci jako Ivo Táborský, Dalik 

Svoboda, Oldřich Netopil, Gusta Vožda, Ště-

pán Jesenský a další čerpali z poslechů a byli 

autory úprav skladeb. Po Táborském začal 

brzy s úpravami i Jaromír Hnilička. 

Kroměřížského trumpetisty se všiml i další 

Kroměřížan – Gustav Brom. Netrvalo dlou-

ho a Jaromír Hnilička se projevil nejen jako 

sólista, ale i autor úprav skladeb do bromov-

ského zvuku. Odtud byl krok k vlastní tvor-

bě pro orchestr a k jeho znamenité Jazzové 

mši. Řada skladeb převyšovala standardní 

zvuk Bromova orchestru. 

Spolupráce s kapelami, jazzkluby, skladby 

na zakázku, úpravy skladeb z historie hud-

by, lidové tvořivosti, využití experimentál-

ních nástrojů – to vše naplňuje dnešní tvo-

řivost Jardy Hniličky. V šedesátých letech byl 

ativním členem a klavíristou rodícího se Jazz  

Clubu v Kroměříži, přivádí do města sklada-

tele a hudebníky světových jmen. V letoš-

ním roce jeho aktivní spolupráce s městem 

Kroměříž vyvrcholila propagací akcí kona-

ných ve městě, po celé republice i v zahra-

ničí a také zkomponováním ofi ciální znělky 

Kroměříže.

Antonín Lukáš, spolužák 
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Lucerny štěstí ukončily 

prázdniny

Několik stovek thajských luceren štěstí se 

v sobotu 28. srpna večer vzneslo z Velkého 

náměstí k noční obloze. První ročník Festiva-

lu thajských luceren štěstí připravilo město 

Kroměříž poté, co se inspirovalo podobným 

programem v Uherském Brodě. Město tak 

chtělo připravit především dětem neobvyklé 

rozloučení s prázdninami. Za jednu homolo-

govanou a podle pořadatelů bezpečnou lu-

cernu zaplatil majitel 100 Kč. Část výtěžku 

z prodeje putovala na konto Fondu ohrože-

ných dětí. 

Už od 17 hodin probíhal na náměstí zá-

bavný program, který vyvrcholil ve 21.30 ho-

din vypouštěním zapálených luceren. „Papí-

rové lampiony ponesou po dobu svého letu 

otevřený plamen. Vypuštění několika sto-

vek těchto lampionů v těsné blízkosti ob-

jektů zámku považuji za velmi vážné rizi-

ko, které není v našich možnostech účinně 

eliminovat,“ vyjádřil den před tím formou 

otevřeného dopisu vážné obavy kastelán 

Arcibiskupského zámku  Martin Krčma. 

Starosta Miloš Malý i pořadatelé sledo-

vali vývoj počasí a v případě nepříznivého 

větru či deště by program zrušili. Večer ale 

rozhodli, že lucerny se nebudou vypouštět 

všechny najednou, ale po malých částech, 

vždy v intervalech dvou až tří minut. Přípra-

vu k vypuštění i samotný start první lucerny 

předvedli sami pořadatelé. 

Festival thajských luceren štěstí byl vel-

mi působivý. Vypouštění luceren štěstí s taj-

ným přáním je v poslední době velmi oblíbe-

né, ale v takovém množství, jaké se vzneslo 

k noční obloze na závěr letošních letních 

prázdnin z Kroměříže, jde opravdu o ojedi-

nělou událost. 

-kam- 

Foto: -kam-
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Kroměříž patří mezi 

města s nejvyšší kvalitou 

života 

Třetí ročník socioekonomické studie Mas-

terCard česká centra rozvoje přinesl městu 

Kroměříži nečekaný úspěch. Studie, kterou 

zpracoval tým odborníků z Vysoké školy 

ekonomické v Praze, se zaměřila na hod-

nocení 50 největších českých měst. V rámci 

hodnocení kvality života se Kroměříž umís-

tila na dvanácté příčce a přeskočila tak i své 

krajské město Zlín, které skončilo na 13. po-

zici. Za Zlínský kraj bylo do průzkumu za-

řazeno pět měst: Kroměříž, Zlín, Uherské 

Hradiště, Valašské Meziříčí a Vsetín. V této 

společnosti bylo město Kroměříž bezkon-

kurenčně nejlepší.

Padesát největších měst České republiky 

studie srovnávala z hlediska kvality života 

a ekonomické kondice. Dále byly posuzo-

vány rozvojové projekty realizované v da-

ných městech v končícím volebním období 

2006 až 2010. „Kroměříž dosahuje pozitiv-

ních výsledků u neekonomických ukazate-

lů. Okres Kroměříž se může pochlubit pá-

tým nejnižším počtem trestných činů na 10 

tisíc obyvatel a také čtvrtou nejnižší hodno-

tou tuhých emisí,“ prozradil Pavel Javorský, 

obchodní ředitel MasterCard Europe pro 

Českou republiku. Podle něj bylo město 

Kroměříž rovněž společně s Brnem vyhod-

noceno jako město s nejlepší dostupností a 

rozlohou zelených ploch.

„Výsledek studie nás pochopitelně potěšil 

a svým způsobem je pro nás i jakousi zpět-

nou vazbou. Oblasti, v nichž jsme uspěli, to-

tiž zapadají do našich trvalých aktivit. Pra-

videlně realizujeme nejrůznější projekty v 

oblasti prevence kriminality,  byli jsme prv-

ním městem ve střední Evropě zapsaným 

v celosvětové síti Bezpečných komunit a 

dlouhodobě se angažujeme v Národní síti 

Zdravých měst. Myslím, že naši občané mo-

hou být na své město hrdí. A pro všechny 

ostatní může být výsledek studie pozván-

kou k návštěvě Kroměříže,“ uvedla mís-

tostarostka Kroměříže Jarmila Číhalová.

-pz- 

Kroměříži nejlépe třídí 

staré elektrospotřebiče 

Originální ocenění v podobě keramické 

popelnice předali 28. srpna zástupci Zlín-

ského kraje a společnosti EKO-KOM obcím 

a městům v regionu, jejichž občané nejlépe 

třídí odpad. Čtvrtý ročník slavnostního vy-

hodnocení soutěže O keramickou popelnici 

se uskutečnil ve Starém Městě jako součást 

informační kampaně „Třídění je styl“, zamě-

řené na podporu sběru separovaného odpa-

du ve městech a obcích. Potěšující zprávou 

pro všechny Kroměřížany je, že mezi oceně-

nými městy byla i Kroměříž.  

Soutěž hodnotí množství vytříděného se-

parovaného odpadu přepočtené na jedno-

ho obyvatele města nebo obce, zapojených 

do systému EKO-KOM v daném kraji. V ka-

tegorii měst obsadily první místo Kunovice, 

mezi obcemi nad 500 obyvatel zvítězily Zá-

horovice a nejlepší mezi malými obcemi do 

500 obyvatel jsou Kelníky. „Kroměříž získa-

la první místo mezi městy v kategorii třídě-

ní zpětně odebraných elektrozařízení, což 

nás samozřejmě velmi těší. Především je to 

zásluha občanů města, kteří třídění odpa-

dů neberou na lehkou váhu,“ poznamena-

la místostarostka Jarmila Číhalová. Podle ní 

město převzalo kromě keramické popelni-

ce, symbolu soutěže, i šek na 15 tisíc korun. 

Tuto výhru hodlá radnice opět využít v sou-

vislosti s tříděním odpadů.

-pz- 
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Na belgických dnech 

v Kroměříži se budou 

promítat fi lmy 

i vařit čokoláda 

Představit Belgii jako zemi mnoha zajíma-

vostí, unikátní architektury, historických udá-

lostí i kulturních či politických tradic si klade 

za cíl série akcí pro veřejnost, které pod ná-

zvem Dny belgické kultury v Kroměříži po-

řádá europoslankyně Olga Sehnalová. Ná-

vštěvníci se mohou těšit na zajímavé výstavy, 

besedy, ale i na ochutnávky belgické čoko-

lády, piva či na promítání cestopisných fi l-

mů. Chybět nebude ani vědomostní soutěž 

s možností vyhrát zájezd do Štrasburku. 

Dny belgické kultury se uskuteční v Kromě-

říži v průběhu měsíce října při příležitosti bel-

gického předsednictví v Radě Evropské unie. 

Záštitu nad nimi převzala belgická velvyslan-

kyně v České republice. „Cílem tematicky za-

měřeného bloku výstav, besed a prezentací 

je přiblížit veřejnosti zemi, která v tomto půl-

roce předsedá Radě Evropské unie. Program 

je zaměřen na prezentaci belgické kultury, 

zdejších památek, charakteristických domi-

nant, historie i současnosti, ale obecně také 

na problematiku evropské sounáležitosti a 

prezentaci institucí EU s důrazem na činnost 

Evropského parlamentu,“ prozradila europo-

slankyně Olga Sehnalová. 

Belgické dny v Kroměříži zahájí v pondělí 11. 

října výstava fotografi í s názvem Rok v Evrop-

ském parlamentu spojená s ochutnávkou bel-

gického piva. Vernisáž se uskuteční v 17 hodin 

v Domě kultury v Kroměříži, kde také bude vý-

stava až do konce října k vidění. Další výsta-

vu fotografi í, tematicky zaměřenou na život v 

Belgii a krásy této země, mohou návštěvníci vi-

dět v době od 11. do 14. října v Muzeu Kromě-

řížska a v termínu od 18. do 29. října ve foyer 

kroměřížské radnice. Výstava nazvaná Belgie 

ve fotografi i zachycuje běžný život ve měs-

tech Aalst, Gent, Leuven, Antverpy, Brusel a 

pod. Knihovna Kroměřížska v rámci akce na-

bídne od 11. do 29. října v oddělení pro dospě-

lé čtenáře ještě malou expozici belgické pře-

kladové literatury. 

Další událostí Dnů belgické kultury bude 

promítání cestopisných fi lmů o Belgii v Mu-

zeu Kroměřížska v úterý 12. října. Dopoled-

ne budou moci promítání zhlédnout studenti 

kroměřížských škol, odpoledne od 16 hodin 

veřejnost. A na své si přijdou i děti. Právě jim 

je určena beseda s česky mluvícím Belgiča-

nem Stijnem Croesem o belgickém comicsu 

nazvaná Tintin, Šmoulové a další ... Navštívit 

ji mohou 12. října od 14 hodin v dětském od-

dělení Knihovny Kroměřížska. Školáci se na-

víc budou moci zapojit do soutěže o nejlepší 

vlastnoručně vyrobený comics.  

Poměrně ojedinělou akcí je přednáška od-

borníků ze Střední hotelové školy o belgické 

čokoládě spojená s ukázkami výroby tohoto 

lahodného pokrmu. Kouzlo belgické čoko-

lády mohou Kroměřížané odhalit 13. října 

v prostorách školy. Zůstaneme-li u belgické 

gastronomie, do Dnů belgické kultury se za-

pojí i restaurace Scéna, která připravila v rám-

ci Týdne belgické kuchyně ve dnech 11. - 17. 

října speciální nabídku zaměřenou na belgic-

ká jídla. Další dvě akce jsou spojeny s bese-

dami s významnými osobnostmi. Tou první 

je velvyslankyně Belgického království v ČR 

paní Renilde Loeckx, která přijede do Kromě-

říže na besedu s veřejností v Domě kultury ve 

čtvrtek 14. října. (zač. v 17 h). Druhou osob-

ností je někdejší eurokomisař Vladimír Špidla. 

Dne 26. října v Knihovně Kroměřížska před-

staví svou novou knihu a společně s Olgou 

Sehnalovou bude povídat o životě v Bruselu 

a zážitcích z evropských institucí. 

V průběhu celého měsíce se navíc budou 

moci lidé zúčastnit vědomostní soutěže o 

Belgii, která bude zveřejněna na jednotlivých 

akcích a na webu www.sehnalova.cz. Hrát se 

bude o zájezd do Štrasburku a spoustu dal-

ších zajímavých cen.
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Zastupitelé v novele 

vyhlášky zpoplatnili 

videoterminály 

V návaznosti na změny v legislativě, které 

nově umožňují městům zpoplatnit takzva-

né  videoterminály, došlo v Kroměříži k úpra-

vě obecně závazné vyhlášky o místních po-

platcích. Kroměřížští zastupitelé zahrnuli 

videoterminály, které stále častěji nahrazu-

jí klasické hrací stroje, do vyhlášky jako jiné 

technické zařízení povolené ministerstvem 

fi nancí a zpoplatnili je stejnou sazbou jako 

v případě běžných výherních automatů. 

„Obecně závaznou vyhlášku o místních 

poplatcích jsme upravili a přijali na základě 

ofi ciální informace z ministerstva fi nancí, 

kde nám potvrdili, že je možné videotermi-

nály zahrnout po boku výherních přístrojů 

do našich vyhlášek. Šlo pouze o to stano-

vit přesnou formulaci tak, aby nebyla zpo-

chybněna,“ vysvětlil místostarosta Petr Sed-

láček. Podle něj úprava spočívá v doplnění 

formulace, která videoterminály a podobná 

zařízení  defi nuje. Ve vyhlášce doslova sto-

jí: „Poplatku podléhá každý povolený vý-

herní hrací přístroj nebo jiné technické za-

řízení povolené ministerstvem fi nancí podle 

jiného právního předpisu.“ Sazba poplatku 

za výherní hrací přístroj nebo za každé jiné 

technické herní zařízení umístěné na území 

města Kroměříže zůstává beze změn a činí 

za každý přístroj a zařízení pět tisíc korun na 

tři měsíce.                 -pz- 

Nejtvrdší hasič přežije

To je název soutěže pro profesionální i 

dobrovolné hasiče (Toughest Firefi gter Ali-

ve), která se konala 9. září na Velkém ná-

městí v Kroměříži. Na odvážné a tělesně 

zdatné hasiče čekalo pět disciplín. Výstup 

na věž, z jejíhož vrcholu vytáhli soutěžící na 

laně srolovanou hadici, dole roztažení dal-

ších dvou hadic, překonání dvoumetrové pr-

kenné zábrany, prolezení oknem, ocelovou 

palicí bušit do dvou kovových desek umís-

těných nad sebou, jinou palicí posunout še-

desátikilogramové závaží na ližinách a na 

závěr přenést osmdesátikilogramovou fi gu-

rínu do cíle. Vše v plné výstroji, kterou zá-

chranáři běžně používají při zásazích, s dý-

chacím přístrojem na obličeji a v časovém 

limitu. Jako doprovodný program byla pro 

veřejnost i pro školní mládež připravena pre-

zentace oddělení prevence a civilní obrany. 

Oproti předchozím ročníkům letos organi-

zátoři připravili dvě soutěžní dráhy. Přispě-

lo to k urychlení i k atraktivitě závodu, který 

prověřil síly i vytrvalost hasičů v extrémních 

podmínkách. Soutěži předcházel slavnostní 

slib nováčků HZS Zlínského kraje.         -kam- 

Vysokovodní stání 

se odkládá 

Stavba plavební komory v obci Bělov, kte-

rá měla prodloužit splavnost řeky Moravy 

až do Kroměříže, se odkládá na neurčito. 

Ředitelství vodních cest České republiky 
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se totiž nepodařilo získat kladná stanovis-

ka majitele pozemků dotčených případnou 

stavbou ani obce Bělov. V souvislosti se za-

stavením příprav výstavby plavební komory 

kroměřížská radnice zrušila realizaci vyso-

kovodního stání rekreačních plavidel, jehož 

existence s plavební komorou v Bělově pří-

mo souvisela. 

V době, kdy se výstavba plavební komo-

ry u bělovského jezu jevila jako velmi re-

álná, zastupitelé města usnesením převza-

li roli investora projektu vysokovodního 

stání, které by přímo v Kroměříži umožni-

lo bezproblémové kotvení výletních lodí. 

V průběhu letošního roku se však situace 

zkomplikovala natolik, že projekt musel 

být zastaven. „Opakovaně se nám nepo-

dařilo získat písemné stanovisko soukro-

mého vlastníka pozemků dotčených stav-

bou plavební komory, a to i přes osobní 

jednání. Rovněž se nám opětovně nepo-

dařilo získat stanovisko obce Bělov, na 

jejímž katastru se předmětná stavba na-

chází. Proto tato stanoviska musíme pova-

žovat za negativní,“ uvedl Miroslav Šefera 

z Ředitelství vodních cest České republiky 

v ofi ciálním dopise zaslaném kroměřížské 

radnici. „Ředitelství nás i Krajský úřad Zlín-

ského kraje v dopisech opakovaně infor-

movalo, že ode dne ukončení probíhající-

ho posuzování záměru projektu na životní 

prostředí nebude pokračovat v přípravě 

investiční akce plavební komora Bělov a 

ze stejného důvodu také nebyla realiza-

ce stavby zařazena do rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na příští 

roky,“ vysvětlil kroměřížský radní Jan Sla-

nina, který se celou problematikou zabý-

vá. „S přihlédnutím k tomuto rozhodnutí 

ztrácí realizace vysokovodního stání v Kro-

měříži na významu, protože se v dohledné 

době z Baťova kanálu do Kroměříže přes 

bělovský jez žádná loď nedostane,“ dodal 

Jan Slanina. 

-pz- 

Dům v Rostislavově ulici 

je stále na prodej

Zastupitelé města Kroměříže ve čtvrtek 2. 

září upravili podmínky prodeje domu č. p. 

996 v Rostislavově ulici. Vedení města zruši-

lo původní usnesení z roku 2005 a zveřejnilo 

nový záměr prodeje s novými podmínkami. 

Důvodem je fakt, že o dům se složitými ná-

jemními vztahy za stávajících podmínek ne-

projevil nikdo zájem.    

Podle místostarosty Petra Sedláčka napří-

klad zahrnoval původní záměr prodeje z ro-

ku 2005 minimální cenu 1 milion 600 tisíc 

korun a složení kauce. „Od té doby se situ-

ace na trhu s nemovitostmi dost změnila a 

za současných podmínek o koupi domu ni-

kdo neprojevil zájem,“ vysvětlil Petr Sedlá-

ček. Nově zveřejněný záměr prodeje není 

svázán žádnými minimálními fi nanční po-

žadavky,  avšak zahrnuje dvě základní pod-

mínky. „Kupující musí převzít všechny zá-

vazky vyplývající z platné nájemní smlouvy. 

Zde je třeba vědět, že současný nájemník je 

dlouhodobým neplatičem a radnice s ním 

vede vleklé soudní spory. Přesto je ale ná-

jemní smlouva stále platná a zatím nebyla 

pravomocně zrušena, takže kupec musí pře-

vzít nemovitost i s platnou nájemní smlou-

vou,“ upozornil místostarosta. Druhou, pro 

město zcela výjimečnou podmínkou je po-

vinnost zájemce odkoupit dluh původního 

nájemníka. „Chceme tak pomoci Správě ma-

Foto: -kam- 
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jetku města Kroměříže s touto těžko vyma-

hatelnou položkou. Pokud bude chtít dům 

někdo koupit, dluh čítající asi 75 tisíc korun 

bude pro kupce součástí kupní ceny a nám 

ulehčí problém. Zájemce tedy bude moci v 

navrhované výši kupní ceny tento závazek 

zohlednit,“ dodal Petr Sedláček. 

Dům č. p. 996 se nachází v místě, kde se 

v minulosti podle územního plánu počítalo 

s prodloužením Spáčilovy ulice. Objekt se už 

tehdy až do roku 1989 nechával zestárnout 

bez standardní údržby a město jej vykoupi-

lo s tím, že dojde k jeho demolici. Od původ-

ního silničního projektu se ale po roce 1989, 

stejně jako od demolice domu, upustilo. 

-pz- 

Justiční akademie předala 

poslední osvědčení

Dvacet pět absolventů řádného tříletého 

studia na Justiční akademii v Kroměříži pře-

vzalo 26. srpna ve Sněmovním sále Arcibis-

kupského zámku absolventské osvědčení. 

Dokument předávala ředitelka Justiční aka-

demie a bývalá ministryně spravedlnosti Da-

niela Kovářová. Slavnostního aktu se zúčast-

nili vysocí představitelé české justice, soudů 

i státních zastupitelství, advokátů a notářů, 

mezi jinými i nejvyšší státní zástupkyně Re-

nata Vesecká, řada významných hostů včet-

ně starosty Miloše Malého a rodinní přísluš-

níci absolventů. Vzdělávání vyšších soudních 

úředníků v Kroměříži končí. Pokračovat 

bude na olomoucké právnické fakultě. Kro-

měřížská Justiční akademie si ponechá celo-

životní vzdělávání soudců. 

Od 1. ledna 1995, to je od založení Justič-

ní školy, později Justiční akademie, absolvo-

valo studium pro vyšší soudní úředníky na 

1400 studentů. 

-kam- 

Foto: -kam-

Nenechávejte výměnu 

řidičského průkazu 

na poslední chvíli 

Ještě více než tři a půl tisíce řidičů z Kro-

měřížska si v rámci povinné výměny nezkon-

trolovalo svůj řidičský průkaz a nezažádalo 

o jeho výměnu. Ti, na které se výměna vzta-

huje, na to mají čas jen do konce letošního 

roku. Poté řidičáky přestanou platit.  

Povinná výměna starých řidičských průka-

zů je rozdělena do tří etap. První etapa, kte-

rá skončila rokem 2007, se týkala řidičských 

průkazů vydaných do konce roku 1993. Sou-

časná druhá etapa probíhá do konce roku 

2010 a týká se výměny řidičských průkazů 

vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. 

prosince 2000. Třetí etapa proběhne do 

konce roku 2013 a bude se týkat řidičských 

průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. 

dubna 2004.

 „Nápor žadatelů o výměnu tradičně vr-

cholí krátce před koncem termínu a bývá do-
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provázen frontami i zbytečnou nervozitou. 

Přitom by stačilo o výměnu zažádat v prů-

běhu roku a obejít se bez nepříjemností,“ 

upozornil mluvčí kroměřížské radnice Pavel 

Zrna. Podle něj zbývá do konce roku 2010 

vyměnit ještě 3707 řidičských průkazů a lze 

předpokládat, že s blížícím se termínem se 

budou opět na odboru dopravy tvořit fron-

ty žadatelů. 

V případě výměny je nutné osobně se do-

stavit na registr řidičů odboru dopravy kro-

měřížské radnice, který sídlí na Husově ná-

městí č. 534/23 (budova B, páté podlaží). 

Úřední dny jsou vždy v pondělí a ve středu 

od 8 do 17 hodin s přestávkou od 12 do 13 

hodin. „K výměně starého řidičského průka-

zu je nutné přinést jednu aktuální fotogra-

fi i, starý řidičský průkaz a platný doklad to-

tožnosti. Po vyplnění jednoduché žádosti 

o vydání řidičského průkazu, která je k dis-

pozici na přepážce, bude nový řidičský prů-

kaz vydán do dvaceti dnů. Uvedená výměna 

není zpoplatněna, je provedena zcela zdar-

ma bez správních poplatků. Doporučuji výše 

zmíněnou výměnu starého řidičského prů-

kazu neodkládat na poslední chvíli, protože 

lze očekávat ke konci druhé etapy zvýšenou 

kumulaci řidičů a prodloužení čekací doby 

potřebné k vyřízení,“ upozornil Jaroslav An-

činec, vedoucí oddělení dopravně správních 

agend kroměřížské radnice. 

Podrobnější a ucelené informace včetně 

vyobrazených vzorů jsou vyvěšeny v infor-

mační vitríně městského úřadu u vchodu do 

budovy C v ulici 1. máje i na webových strán-

kách města www.mesto-kromeriz.cz 

-pz- 

Daroval krev po stodesáté 

a s dárcovstvím nekončí

Stál u zrodu Klubu dárců krve Kroměříž-

ska, od roku 2003 je jeho předsedou. Má 

osobní podíl na tom, že aktivity kroměříž-

Sestra Zdeňka Tichá asistovala při jubilej-

ním odběru krve JUDr. Josefa Čecha z Kro-

měříže.                            Foto: -kam- 

ského klubu řadí neziskovou organizaci na 

čelnou příčku v České republice. JUDr. Josef 

Čech daroval 7. září na oddělení Transfúzní 

služby a hematologie Kroměřížské nemocni-

ce krev po stodesáté. 

Je nositelem Zlaté medaile prof. Jana Jan-

ského a Zlatého kříže III. stupně. „V dárcov-

ství budu pokračovat, samozřejmě, pokud mi 

to zdravotní stav dovolí. Mám dobrý pocit, 

když můžu být prospěšný lidem, kteří tako-

vou pomoc nezbytně potřebují,“ řekl krátce 

po odběru viditelně spokojený Josef Čech. 

Transfúzní oddělení a hematologie Ne-

mocnice v Kroměříži má podle primářky od-

dělení MUDr. Zdenky Hřebačkové v registru 

na 2 713 dárců krve. Proto ani v exponova-

ných měsících, kdy je v nemocnici zvýšená 

potřeba lidské krve, nemá problémy se za-

bezpečením dostatečného množství této 

vzácné tekutiny. Každým rokem tu přibývá 

téměř stovka tak zvaných prvodárců, to je 

lidí, kteří přicházejí k odběru poprvé. Od 1. 

ledna do 7. září letošního roku se jich dosta-

vilo 84. K nejaktivnějším dárcům krve patří 

Vítězslav Majtner, čestný občan města Kro-

měříže, který nastaví svou paži už po stočty-

řicáté.
M. Karásek
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Marie Smejkalová 

oslavila 107. narozeniny

Marie Smejkalová je nejen nestarší občan-

kou města Kroměříže, ale celého Zlínského 

kraje. Narodila se 12. září 1903 v Kroměří-

ži. Celý svůj aktivní život věnovala rodnému 

městu. Rodina vybudovala a vlastnila malou 

výrobnu dětské obuvi, po likvidování výro-

by v roce 1948 zde pracovala jako dělnice. 

Paní Smejkalová ráda vzpomíná na události 

ze svého života, zajímá se o změny, jež prů-

běžně nastávají. 

Mezi prvními gratulanty k mimořádným 

narozeninám přijala starostu města Kro-

měříže Miloše Malého a hejtmana Zlínské-

ho kraje Stanislava Mišáka, kteří jubilantce 

předali kytice, dorty a dárkové koše. Nechy-

běli ani redakce regionálních médií. Se vše-

mi si veselá seniorka přiťukla slivovicí. „Slivo-

vici samotnou nepiju, přidávám si ji jen do 

čaje, tak to mám ráda,“ přiznává svůj živo-

tabudič. „Nechtějte se dožít takového věku, 

sto sedm let je hodně. Do stovky to ještě 

šlo, ale pak už to za moc nestojí. A už dáv-

Foto: -kam-

no nemám žádné kamarádky, s nimiž bych 

si mohla zavzpomínat na společné mládí,“ 

říká vážně paní Smejkalová, ale vzápětí pro-

hlásí: „Někdy mě to tu nebaví a chci umřít, 

ale pak zase vyjde sluníčko, přijdou děcka a 

umřít nechci,“ a srdečně se zasměje. O svoji 

tetičku se denně stará praneteř Simona Vol-

ná. „Denně jí připravuji snídani, nezbytné 

léky a nové zprávy z rozhlasu a novin. Pro-

tože už hůř slyší i vidí, televizi nemůže sledo-

vat, tak si sedne a zpívá si písničky, které si pa-

matuje. Někdy i rakouskou hymnu Zachovej 

nám, Hospodine, císaře a jeho zem …, kterou 

zpívali školáci po skončení povinné boho-

služby v kostele,“ popisuje své každodenní 

povinnosti praneteř. Hejtman i starosta se 

shodli na tom, že nejstarší občance Zlínské-

ho kraje pořídí novou velkoplošnou televizi.

M. Karásek 

Oslava v domově U Kašny 

Kytici a dárkový koš předal 10. září  Anděle 

Andrésové k jejím 102. narozeninám staros-

ta Kroměříže Miloš Malý. Vzácné jubileum 

oslavila paní Andrésová v Domově pro seni-

ory U Kašny v Kroměříži. 

-kam-

Jubilantce blahopřál kroměřížský starosta 

Miloš Malý.              Foto: -kam-
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Teče voda, teče…

Tuto krásnou písničku se naučil Claude Pi-

onnier v Kroměříži během své první návště-

vy v našem městě v roce 1982. Byl to začátek 

přátelství mezi občany francouzského měs-

ta Chateaudun a Kroměříží. Claude Pionnier 

byl aktivně zapojený do občanského živo-

ta v Chteaudunu, zakládajícím členem Spo-

lečnosti přátel partnerských měst Dunois. 

Za své aktivity byl několikrát oceněn.Me-

zi jiným převzal i od starosty našeho měs-

ta Pamětní medaili za rozvoj přátelství mezi 

našimi městy. Byl to vzdělaný člověk, který 

s nadhledem sobě vlastním pomáhal řešit 

problémy svého města – od roku 1983 do 

roku 2008 byl členem zastupitelstva.

Byl velkým obdivovatelem České repub-

liky, znal velmi dobře Prahu i Kroměříž a 

další památná místa. Byl také vždy ochot-

ný pomáhat každému, kdo z Kroměříže 

do Chateaudunu zavítal, zvláště pak v prv-

ních letech naší mladé demokracie. Podílel 

se na organizaci stáží našich občanů z  růz-

ných profesí v Chateaudunu. Jeho přívětivý 

rodinný dům byl otevřen pro každého Kro-

měřížana. 

Byl také velkým milovníkem hudby. Znal 

dobře díla Smetany, Dvořáka, ale miloval i 

zpěv děvčat z pěveckého sboru  pedagogic-

ké školy v Kroměříži, s kterými si vždy rád 

zazpíval svou oblíbenou Teče voda, teče… 

Naposledy na konci května, kdy sbor  kon-

certoval v Chateadunu. Naposledy proto, že 

v pátek 17. září 2010 se francouzští přátelé 

rozloučili s Claudem navždy. Na jeho přání 

zazněly v kostele sv. Valeriana i písničky dív-

čího pěveckého sboru, který měl tak rád.

Mgr. Jitka Dvořáková

Foto: -kam- 

Ocenění 

probošta Josefa Říhy

Pamětní medaili města Kroměříže udělilo 

zastupitelstvo P. Josefu Říhovi, proboštovi 

chrámu sv. Mořice. Ocenění za dlouholetou 

obětavou práci pro farnost sv. Mořice, Cír-

kevní základní školu, Arcibiskupské gymná-

zium i pro město Kroměříž předal starosta 

Miloš Malý a místostarostka Jarmila Číhalo-

vá před slavnostním koncertem 21. září po-

řádaným u příležitosti oslav 750. výročí zalo-

žení kostela. 

P. Josef Říha působí v Kroměříži od vysvě-

cení na kněze v roce 1982. Je proboštem ko-

legiátní kapituly a děkanem kroměřížského 

děkanátu. Výrazný je jeho podíl na organi-

zaci velkolepých oslav 750. výročí chrámu sv. 

Mořice či projektu Otevřené brány, jehož cí-

lem je zpřístupnit církevní památky turistic-

ké veřejnosti.           
-kam-
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JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz 

HUDEBNÍ AKADEMIE

KONCERT Y

PŘEDNÁŠKY

VÝSTAVY

 Pondělí 4. října v 17 h – Koncert (nejen) 

pro seniory – Komorní pěvecký sbor Ze-

Srandy. Sněmovní sál Arcibiskupského zám-

ku v Kroměříži. 

 Čtvrtek 21. října v 19 h – Swing koktejl 

v podání J&J Band a hostů (s tancem). Pi-

vovar, restaurace, penzion Černý orel, Velké 

náměstí, Kroměříž. 

 Pondělí 25. října v 19 h – Michal Prokop 

– FRAMUS FIVE. Koncert legendární kape-

ly rockové scény. Divadelní sál Domu kultu-

ry v Kroměříži.  

 Úterý 19. října v 17 h – Vzpomínkový ve-

čer na ing. Stanislava Švehlu (1881-1945), 

vrchního stavebního radu města Kroměří-

že, předsedu Klubu přátel umění v Kromě-

říži a předsedu Skupiny moravských kniho-

milů. V rámci večera bude za přítomnosti 

autorů a rodiny představena nová publi-

kace věnovaná osobnosti Stanislava Švehly. 

Besedu připravil Švabinského kruh přátel 

výtvarného umění. Konferenční sál Muzea 

Kroměřížska. 

 Sobota 30. října v 9 h - Setkání s  biotro-

nikem Tomášem Pfeifferem. Zveme vás na 

společné zamyšlení nad otázkami a záha-

dami života. Témata přednášek určují ná-

vštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se 

mohou týkat velmi rozmanitých oblastí ži-

vota, jako je biotronická prevence, fi lozo-

fi e a jiné. Jsou to otázky osudu, smyslu ži-

vota, nauka o vznikání, tedy celkově otázky 

fi lozofi e Bytí, a to i s dopady do hmotných 

oborů. Vstupné je dobrovolné. Na závěr 

přednášek proběhne biotronické působení 

formou rozloučení. Přednáškový sál Muzea 

Kroměřížska. 

 Neděle 10. října v 18.30 h – Koncert STE-

EL JAZZ KM a hostů: Bažík Pavelka – Praha, 

Milan Kašuba a Víťa Vavrda – Brno. Restau-

race Oskol Kroměříž.

 Úterý 12. října v 16.45 h – Hudební vizit-

ka Jazz Clubu na vernisáži Hany Vosičkové, 

členky SPVUK. Kavárna Slavia Kroměříž.

 Neděle 24. října v 18.30 h – Koncert Old 

Starr Zlínsko. První liga swingařů. Restaura-

ce Oskol Kroměříž.

 Středa 6. října v 16.30 h – Giacomo Puc-

cini: Manon Lescaut (Montserrat Caballé, 

Placido Domingo). Poslechový pořad. Kon-

ferenční sál Knihovny Kroměřížska. 

 Středa 13. října v 19 h – Životopisy svět-

ců a realita všedního dne – Jak číst životo-

pisy svatých? Co znamená číst? Co je to živo-

topis? Co se rozumí být světcem? Přednáší 

doc. dr. Michal Altrichter, Th.D. V 18 h bude 

P. M. Altrichter, SJ, sloužit mši svatou v kapli 

P. Marie v Arcibiskupském gymnáziu v Kro-

měříži. Přednášku pořádá Česká křesťanská 

akademie, pobočka Kroměříž. Přednáškový 

sál Muzea Kroměřížska. 

 Památník Maxe Švabinského - přehlídka 

všech období a technik tvorby kroměřížské-

ho rodáka. Muzeum Kroměřížska.

 Příroda a člověk - Fauna, fl óra a archeo-

logické nálezy z regionu - například keltské 

osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum 

Kroměřížska.

 Historie ukrytá pod dlažbou města. Kul-

turně-historický obraz města Kroměříže od 

jeho vzniku do raného novověku. Expozice 

je určena široké veřejnosti s tím, že zejména 

školám a mládeži nabídne interaktivní vyu-

žití (téma: středověké město, stavební pro-

měny města, památné objekty, řemesla a 

obchod, městská práva, tortura, středově-

ká kuchyně, výsledky archeologického bá-

dání apod.). Sklepní prostory Muzea Kro-

měřížska. 
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DIVADLO

ZÁBAVA

 Karel Hynek Mácha – Výstava výtvar-

ných prací studentů Arcibiskupského gym-

názia inspirovaná verši Karla Hynka Máchy. 

Vernisáž ve středu 20. října v 15 hodin oži-

ví literární pásmo studentů Arcibiskupského 

gymnázia. Výstava potrvá do 31. prosince. 

Schodiště k Památníku Maxe Švabinského, 

Muzeum Kroměřížska. 

 Pravěk počítačů – Vývoj techniky prchá 

mílovými kroky. I u počítačů. Jedinečná vý-

stava představí více než stovku 8 a 16 bito-

vých počítačů, monitorů a tiskáren včetně 

odborných časopisů. Výstava potrvá do 21. 

listopadu. Galerie v podloubí Muzea Kro-

měřížska. 

 Strašáci – ochránci polí a zahrad. Ukázka 

úpadku a postupného zániku krásného lido-

vého obyčeje. Desítky fotografi í a textů třídí 

strašáky do skupin. Výstava potrvá od 7. říj-

na do 21. listopadu. Výstavní síň Portál Mu-

zea Kroměřížska. 

 Za dlouhých zimních večerů – Co dělali 

lidé, když neměli televizi, rádio a ještě dříve, 

kdy nebylo elektrické světlo? Výstava před-

stavuje domácí řemesla a činnosti, při nichž 

pomáhaly často i děti. Řadu činností si lze 

vyzkoušet. Výstava potrvá do 21. listopadu. 

Muzeum Kroměřížska. 

 Josef Ignác Sadler (1725 – 1767). Výsta-

va obrazů jednoho z předních olomouckých 

barokních malířů. Výstava potrvá do 3. říj-

na, přístupná v době návštěv zámku. Arci-

diecézní muzeum Kroměříž, Arcibiskupský 

zámek.

 Cheikh Niass – umělec ze Senegalu tvořící 

ve Vídni. Výstava potrvá do 23. října. Galerie 

SCÉNA u Domu kultury v Kroměříži. 

 Jarmila Lungová: Labyrinty představivosti 

zakleté do papírových čtvrtek. Výběr z cyklů 

kreseb a akvarelů malířky. Výstava potrvá do 

30. října. Galerie Arcibiskupského zámku. 

 Haňa Grino: Pocta statečným. Kresby 

plné pocitů, nálad, povzbuzení i víry v sílu a 

dobro v nás… Výstava potrvá do 8. října. Ka-

várna Slavia, Kroměříž. 

 FOTOBRANÍ – výstava fotografi í členů Fo-

toklubu Domu kultury v Kroměříži a výstava 

fotografi í autorů z Ružomberoka. Vernisáž 

se koná 17. října v 16 h. Vestibul Domu kul-

tury v Kroměříži. 

 Výstava výtvarných prací obyvatel Do-

mova seniorů Purkyňova, Domova seniorů 

Vážany, Domova seniorů U Moravy a Horizon-

tu Kroměříž. Výstava potrvá do 15. října. Gale-

rie Artizóna, Klub Velehradská, Kroměříž. 

 Čtvrtek 14. října v 19 h – Daniela Zbytov-

ská: NEBE? Uvádí asketické divadlo MA-

LÉhRY Brno. Podzimní komorní divadelní 

předplatné Malá scéna. Divadelní sál Domu 

kultury v Kroměříži.  

 Pondělí 18. října v 18 h – Edmond 

Rostand: Cyrano z Bergeracu. II. podzim-

ní divadelní předplatné. Uvádí Divadlo pod 

Palmovkou Praha. Divadelní sál Domu kultu-

ry v Kroměříži.  

 Neděle 24. října ve 14.30 h – Miloš Ma-

courek: Opice Žofka. Velkou výpravnou po-

hádku uvádí Městské divadlo Zlín. Divadelní 

sál Domu kultury v Kroměříži.  

 Pondělí 4. října v 19 h – SCREAMERS v ša-

pitó – travesti skupina SCREAMERS v no-

vém premiérovém představení. Divadelní 

sál Domu kultury v Kroměříži.  

 Pátek 8. října od 16 h, sobota 9. října od 

9 h – XXXVIII. ARSfi lm amatérů – Kroměříž 

2010. Mezinárodní tematická veřejná sou-

těž neprofesionálního fi lmu a videotvorby 

o umění, animované tvorby, videoartu a ex-

perimentů. Nový sál Domu kultury v Kromě-

říži. 

SVČ ŠIPKA

SVČ ŠIPKA, Úprkova 3268, Kroměříž, tel. 

573 339 054, www.svcsipka.cz  

 Do konce října probíhá zapisování do 

kroužků, kurzů a klubů.
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Milíčovo náměstí 488, tel.: 573 339 280. 

Agentura Kinoathény http://www.kino-

nadsklepi.cz/

 4. – 6. října – The Expendables – Postra-

datelní – americký akční fi lm. Po jen v 17 h, 

jinak v 17 a 19.30 h

 7. – 13. října – Sammyho dobrodružství – 

belgický animovaný rodinný fi lm. Jen v 17 h.

 7. – 10. října – 22 výstřelů – francouzský 

thriller. Jen v 19.30 h.

 12. – 13. října – Salt – americký thriller. Jen 

v 19.30 h.

 14. – 20. října – Román pro muže – nová 

česká komedie podle románu M. Viewegha. 

V 17 a 19.30 h.

 21. – 24. října – Zatím spolu, zatím živí – 

V 17 a 19.30 h.

 25. – 27. října – Machři – americká kome-

die. V 17 a 19.30 h.

 28. – 31. října, 1. – 3. listopadu – Já, pa-

douch – americká animovaná rodinná ko-

medie. Jen v 17 h.

 28. – 31. října – Dál než se zdálo – americ-

ká romantická komedie. Jen v 19.30 h.

 2. – 3. listopadu (K)Lamač srdcí  - fran-

couzská komedie. Jen v 19.30 h.

 9. října – Čtyřlístek – české pásmo krát-

kých animovaných pohádek. 

 23. října – S krtkem do pohádky I. – čes-

ké pásmo kreslených pohádek s krtečkem a 

jeho kamarády.

Představení začínají vždy v 15.15 h.

KINO NADSKLEPÍ

KINO MLADÝCH

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

 4. října – Osudy dobrého vojáka Švejka – 

původní loutkový fi lm z roku 1955 v režii Ji-

řího Trnky, postavy mluví Jan Werich. 

 11. října – Alenka v říši divů – americký 

hraně-animovaný fi lm. 

 1. listopadu – Rozchod – francouzské dra-

ma.  

Představení začínají vždy v 19.30 h.

Pravidelná setkávání každou středu v 17 h 

v 2. poschodí budovy bývalé Palackého ško-

ly, Tovačovského ul.

 6. října – Sicilie (Brolo, Agrigento, Paler-

mo). Video, manž. Šmídovi.

 13. října – Rumunskem na kole – fotopro-

jekce, p. Pospíšil.

 20. října – Salzburkem – fotoprojekce I. 

část, dr. Voňka. 

 27. října – Belgické a holandské přímoří – 

diaprojekce, dr. Gardavský.

Zahajuje cyklus setkání 

se řemeslem

Okresní hospodářská komora Kroměříž ve 

spolupráci se SŠ-Centrum odborné přípravy 

technické Kroměříž a SŠ hotelovou a služeb 

Kroměříž připravila cyklus setkání se řemeslem. 

Program je určen především pro žáky 9. tříd a 

jejich rodiče. První díl, který se koná 18. října 

v budově SŠ-Centrum odborné přípravy tech-

nické, Nábělkova ulice od 15 hodin, bude za-

měřen na informace z oborů elektro. Další bu-

dou pokračovat informacemi z oborů strojních, 

automobilních a dalších. Co mě čeká, když se 

vyučím řemeslu? Na otázky budou odpovídat 

nejlepší žáci, učitelé, absolventi a podnikatelé. 

Program oslav 750 let 

kolegiátního kostela 

sv. Mořice v Kroměříži 

24. října v 10.45 h – František Macek – Missa. 

Pěvecké sdružení moravských učitelů. V 16 h -  

Antonín Tučapský - Tři žalmy. Pěvecké sdružení 

moravských učitelů. Kostel sv. Mořice. Přítomen 

bude dlouholetý dirigent a hudební sklada-

tel Antonín Tučapský, kterému bude udělena 

Cena Karla Liechtensteina Kastelkorna. 
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Týden knihoven: 

4.-8. října

4. října v 10 h

Vernisáž výstavy k projektu „Letem kniž-

ním světem“. Součástí akce jsou ukázky 

z fi lmu „Jak se dělá kniha“ a kulturní vy-

stoupení žáků ZUŠ Kroměříž.

4. – 8. října 

Výstava „Já tak rád trsám, trsám…“ hu-

dební oddělení představí návštěvníkům roz-

manité hudební žánry prostřednictvím knih, 

časopisů a hudebních nosičů.

Knižní výstava k 200. výročí narození 

Karla Hynka Máchy.

 „Milý pane Mácho“ - návštěvníci knihov-

ny budou moci v rámci výstavy napsat na ne-

konečný arch papíru své vzkazy, zamyšlení, 

přání autorovi nezapomenutelného Máje.

„Co si doma nepřečtete“ – informační 

oddělení knihovny seznámí své uživatele 

s knižními dokumenty, které nejsou běžně 

k vypůjčení.

Zveřejnění a vyhodnocení výsledků do-

tazníku uživatelské spokojenosti se služba-

mi knihovny – k nahlédnutí v informačním 

oddělení.

„Co vás bude zajímat“ – na  panelech 

v oddělení pro dospělé čtenáře knihovna 

představí nejčastěji půjčované knižní tituly, 

počet nově zakoupených knih za sledované 

období, nejčastější jméno čtenářů atd.

Burza vyřazených knih a časopisů

Ve vybraných dnech a hodinách registrace 

za poloviční cenu.

5. října 

Výstava „Den s knihou“ pro rodiče na 

mateřské dovolené.

„Den otevřených dveří“ - prohlídka běžně 

nepřístupných prostor knihovny s výkladem 

(sklad, oddělení doplňování a zpracování 

knižního fondu, sklepní prostory, učebna 

CCU, atd.). Prohlídka bude probíhat ve13 

a 15 hodin.

6. října

„Minikurz k počítačové gramotnosti aneb 

Co vás zajímá a s čím si nevíte rady“ – instruk-

táž k orientaci v on-line katalogu knihovny.

Oddělení pro děti a mládež na tento den 

připravuje zábavně vědomostní kvíz „Jak 

znáš svoji knihovnu“. 

7. října 

Výstava knih s tematikou „Občan se speci-

fi ckými potřebami v knihovně“.

8. října 

Představení literatury zabývající se problé-

my minoritní společnosti.

Amnestie dlužníků – čtenáři mohou vrátit 

dlouho zapůjčené knihy a CD s prominutím 

sankčních poplatků.

Kroměřížská nemocnice 

léčí už sto let

Významnou součástí oslav stého výročí za-

ložení nemocnice v Kroměříži je výstava „Sto 

let Nemocnice v Kroměříži“, která probíhala 

po celé září ve výstavní síni Portál Muzea 

Kroměřížska. Zájemci si mohli prohlédnout 

především dobové fotografi e nebo historic-

ké lékařské nástroje. Pozornost budil starý 

přístroj na vyšetřování srdce nebo židle pro 

vyšetřování nosní, ušní a krční. „Kroměříž-

skou nemocnicí projdou ročně tisíce pacien-

tů,“ zdůraznila mluvčí nemocnice Veronika 

Klímová.           -kam-

Foto: Roman Bašta
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První setkání

Před několika měsíci jsme veřejnost infor-

movali o nové aktivitě sekce propagace re-

gionálního rozvoje vědy a techniky Klubu 

UNESCO Kroměříž, která spočívá v nabíd-

ce spolupráce se středními školami. Po kon-

taktu členů sekce s místními středními škola-

mi se uskutečnilo společné setkání ředitelů 

Obchodní akademie, Tauferovy střední ško-

ly veterinární, Střední školy podnikatelské a 

Vyšší odborné školy, SŠ hotelové a služeb a 

Gymnázia Kroměříž v kongresovém centru 

SŠ-COPT Kroměříž. 

Členové sekce prezentovali Anotaci 2010 

– nabídku šesti přednášek pro učitele a žáky 

středních škol ve školním roce 2010/2011. 

Ukázku z obsahu Anotace 2010 přednesli 

MUDr. Pavel Rataj, ing. Jiří Varhaník a ing. 

Petr Vodák. O navrhovaná témata byl ze 

strany ředitelství škol zájem. Programovou 

náplní spolupráce bude především podpora 

mladých talentů a propagace výsledků do-

sažených v této oblasti osobnostmi a insti-

tucemi města. 

Antonín Puchar 

Nová kniha objasňuje 

historii kostela sv. Mořice

V rámci 750. výročí založení kostela sv. 

Mořice v Kroměříži vydal Klub UNESCO Kro-

měříž ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska 

a Římskokatolickou farností sv. Mořice pub-

likaci 750 let kolegiátního kostela sv. Mořice 

v Kroměříži a zakladatelská činnost biskupa 

Bruna ze Schauenburku (historie, nábožen-

ský a duchovní vývoj, architektura, hudba, 

výtvarné umění, osobnosti – 1260 – 2010). 

Nová publikace poslouží čtenářům k do-

plnění znalostí a přiblíží jim nejen dobu za-

kladatele, ale dozví se z ní i zajímavé a do-

sud málo známé informace o době, která 

předcházela a následovala založení chrámu, 

i údaje z doby jeho stavby. Život obyvatel 

města, významné události, důležité osob-

nosti a dění související s chrámem sv. Mořice 

se vzájemně prolínaly a ovlivňovaly. 

Autoři textů i obrazové dokumentace jsou 

zárukou kvality knihy: Mgr. Helena Chybo-

vá, Mgr. Martina Klopanová, Mgr. Jitka Ko-

cůrková, Mgr. Antonín Lukáš, Bc. Cyril Mě-

síc, PhDr. Leoš Mlčák, Mgr. Petr Pálka, Mgr. 

Alois Peroutka, Th.D., prof. PhDr. Miloslav 

Pojsl, Mgr. Jan Štětina, Ing. František Vald-

štýn, Mgr. Helena Zápalková, Ph.D., Mgr. 

Ondřej Zatloukal, prof. PhDr. Pavel Zatlou-

kal, CSc. 

Publikace je ve volném prodeji v Muzeu 

Kroměřížska, Informačním centru, farní 

knihovně u paní Šafaříkové nebo v kancelá-

ři Klubu UNESCO Kroměříž na Riegrově ná-

městí za 129 korun.

-kam-

Velké náměstí 

jako obří šachovnice

S bílými hrál pekař, s černými kominík

V sobotu 11. září se na Velkém náměstí se-

hrála bitva O přilbu sv. Mořice. Živou šacho-

vou partii pořádaly společně farnost sv. Mo-

řice a kroměřížské šachové kluby. Letošní 
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souboj na 64 políčkách sehráli v bílém s bílý-

mi kameny zástupce cechu pekařského ing. 

Martin Vávra, černé fi gury vedl v černém 

Stanislav Kytlica st., reprezentant cechu ko-

minického. Zvukovou kulisu, která dodávala 

souboji náležitou dramatičnost, vytvořil zvu-

kař Petr Gregor. Na utkání na černobílých 

polích dohlížel vojevůdce svatý Mořic. Ten 

ocenil vítěze korektního zápasu, jímž se sta-

li černí vedeni kominickým mistrem Stanisla-

vem Kytlicou, svou přilbou.

Rolí šachových fi gur se ujali žáci a studenti 

Arcibiskupského gymnázia, Gymnázia Kro-

měříž a Církevní základní školy Kroměříž. 

Partie byla jednou z mnoha součástí oslav 

výročí založení kostela sv. Mořice v Kromě-

říži. Smyslem bylo alespoň zčásti přiblížit 

málo známého světce sv. Mořice a vzdát po-

ctu čestnému bojovníkovi, jehož jméno už 

750 let nese kroměřížský kostel a kapitula. 

M. Karásek 

Foto: -kam- 

Horácký džbánek 

tentokrát v Kroměříži

Ve středu 1. září kroměřížské Velké ná-

městí rozezněly kytarové tóny, aby přivítaly 

první školní den. Z těžkých dešťových mra-

ků po dvou dnech vysvitlo slunce a všichni 

ti, kteří se nenechali odradit pošmourným 

ránem, mohli zažít „Ozvěny festivalů“. Ty 

kroměřížské zazněly pod názvem „Horácký 

džbánek tentokrát v Kroměříži“. Sdruže-

ní České dědictví UNESCO společně s měs-

tem Kroměříž v rámci projektu „Živá města 

– živé památky“ zrealizovalo skvělý nápad, 

aby si města s památkou UNESCO navzá-

jem vyměňovala svoje festivaly. Tím pádem 

Kroměříž mohla přivítat folkový festival 

ze Žďáru nad Sázavou a naopak Divadel-

ní spolek Kroměříž zavítá v rámci této vý-

měny do Poličky. Nositelem tohoto projek-

tu je společnost Terra nostra – malebný 

kraj, o.p.s. Ozvěny zahájila brněnská ka-

pela Bokomara Luboše Javůrka se zpěvač-

kou a multiinstrumentalistkou Petrou Šany 

Šanclovou. Dalším interpretem  byl zlínský 

písničkář Ziggy Horváth, který zároveň ce-

lou akci moderoval a svým zpěvem navodil 

vskutku kouzelnou festivalovou atmosféru. 

Zavzpomínal na kroměřížského rodáka a 

písničkáře Karla Kryla a rozloučil se s publi-

kem jeho písní Morituri te salutant. Perlou 

na závěr byl už podle názvu ne příliš folko-

vý, ale o to nápaditější Barel rock ze Žďá-

ru nad Sázavou, který zcela jistě překonal 

očekávání všech přítomných. Kapela slo-

žená výhradně z veterinářů oprášila staré 

pecky a originálními nástroji i texty pobavi-

la skupinu vytrvalců, která vydržela  nápo-

ry chladného větru až do konce.Co dodat? 

Bylo by skvělé si podobný projekt zopako-

vat minimálně i v příštím roce.  A pokud se 

podaří, tak doufejme, že za příjemnějších 

povětrnostních podmínek.

Lenka Peclová

Den otevřených dveří

V úterý 5. října se pro veřejnost otevřou 

dveře Domova pro seniory U Moravy na Er-

benově nábřeží v Kroměříži. O tom, jak zde 

obyvatelé žijí, se můžete přesvědčit mezi     

9. až 12. hodinou. 

D. Beňo, 

vedoucí obslužné péče v DpS U Moravy
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Šlechetné gesto 

německé výtvarnice

V sobotu 11. září končila v galerii Scéna 

u Domu kultury v Kroměříži výstava obra-

zů Angeliky Gruber, životní partnerky Vladi-

Cheikh Niass, umělec ze Senegalu, byl příto-

men zahájení výstavy svých obrazů v gale-

rii Scéna u Domu kultury v Kroměříži. Jeho 

obrazy obdivovali milovníci umění v galeri-

ích v Paříži, Ženevě, Dakaru, Vídni nebo ve 

Washingtonu. Své umění soustředil na ri-

tuál deště, snaží se zaměřit pozornost lidí 

na respektování zákonitostí přírody.  

míra Vidimského. Německy mluvící autorka 

se ve své tvorbě nechává inspirovat dojmy 

z cest po exotických zemích. Výstava obrazů 

byla prodejní a malířka rozhodla, že výtěžek 

z prodeje věnuje dětem z místního Dětské-

ho domova U Sýpek. Po vernisáži senegal-

ského výtvarníka Cheikha Niasse předala 

přítomným zástupcům domova 4000 korun. 

Ti vřele poděkovali a předali jí malé pozor-

nosti vytvořené dětmi ve volném čase. 

-kam- 

Angelika Gruber (zcela vpravo) předala zá-

stupcům Dětského domova výtěžek z pro-

deje svých obrazů v Kroměříži. Foto: -kam-

Obrazy 

Františka Hodonského 

v Galerii Orlovna

Výstava obrazů a monumentálních dře-

vořezeb profesora Františka Hodonského je 

vrcholem výstavní sezóny v Galerii Orlovna. 

Jeho obrazy jsou abstraktní, zachycují uměl-

covy pocity a nálady inspirované volnou pří-

rodou. 

-kam-

Františka Hodonského uvedl předseda 

správní rady Galerie Orlovna Jiří Antoš.

Foto: -kam-
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Fotobraní 2010 

Ve dnech 14. až 27. října bude v prosto-

rách Domu kultury v Kroměříži probíhat dal-

ší ročník Fotobraní. Svými snímky se předsta-

ví 18 fotografů a fotografek. Přehlídka bude 

doplněna ukázkou tvorby členů Fotoklubu 

Ružomberok na téma Vlkolínec. Příprava vý-

stavy ukázala i některé novinky a nové pří-

stupy k tvorbě. To se projevilo tím, že se po-

dařilo rozšířit základnu fotoklubu o několik 

mladých a nadějných fotografů.

Fotoklub Domu kultury se v současné 

době zaměřuje na vlastní obsah fotografi í, 

přičemž technická úroveň je samozřejmá zá-

ležitost. Fotoklub při Domě kultury pravidel-

ně spolupracuje se třiceti fotokluby v České 

i Slovenské republice. Všude dochází k dra-

matické výměně názorů a ke konfl iktům. 

Zdá se však, že Fotoklub DK Kroměříž má 

pevné jádro, o čemž se kroměřížskou veřej-

nost pokusí přesvědčit při letošní přehlídce 

výsledků tvorby. Vernisáž 14. října v 16 ho-

din bude zpestřena vystoupením tanečního 

klubu Domu kultury. 

I letos bude během výstavy probíhat anke-

ta diváka, která v minulých ročnících proká-

zala velkou vyspělost našeho publika.

Jan Bureš st. 

Foto: Miroslav Pilát

Seifert s Němcovou 

by zírali!

Nevšední zážitek připravili členové Expe-

rimentálního divadelního tělesa Luďa divá-

kům svým představením Píseň o Viktorce. 

Jeho obnovená premiéra se konala v nedě-

li 5. září v Kulturním klubu Hulín. Na pódiu 

se odehrál příběh Viktorky, známé postavy 

z knihy Babička od Boženy Němcové. Hra 

byla scénickou koláží obrazů z veršů Jaro-

slava Seiferta a próz a dopisů Boženy Něm-

cové. Herci Lukáš Paleček, Ivana Halířová, 

Michaela Akubžanová, Anna Brázdilová a 

Pavel Nozar dokonale zvládli náročné tex-

ty a dokázali, že jsou také dobrými zpěváky, 

když z jejich úst zazněly písně Petra Oslzlé-

ho, Ivo Krobota, Jiřího Pavlici a Zdeňka Klu-

ky.  Netradiční scéna doplněná o projekce a 

zajímavé osvětlení zaujala snad všechny di-

váky. Lukáš Paleček, který se postaral o režii, 

se nebál použít moderní techniku umožňují-

cí divákům hlubší prožitek ze hry. 

Píseň o Viktorce, která je druhým dílem 

divadelní trilogie Pocta Matičce, může být 

dobrým tipem na kvalitní kulturní zážitek. 

Divadelní „fajnšmekři“ by si ho určitě neměli 

při některé z repríz nechat ujít.

Marcela Kořínková

Muzejní expozici zhlédlo 

na pět tisíc návštěvníků

Právě před rokem, 1. října 2009, otevře-

lo Muzeum Kroměřížska novou stálou expo-

zici nazvanou Historie ukrytá pod dlažbou 

města. Je umístěna v historickém sklepení 

v sídle muzea na Velkém náměstí. Celý pro-

jekt vybudování komplexního obrazu minu-

losti města byl podpořen grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci fi nančního 

mechanismu EHP a Zlínským krajem. 
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Kroměřížský poklad si mezi jinými prohlé-

dl kulturní atašé čínského velvyslanectví Yu 

Guodi.              Foto: -kam-

Atraktivní prostředí historického sklepení 

nabízí návštěvníkům expozici o životě měs-

ta v minulosti s využitím bohatých archeo-

logických a historických sbírkových fondů 

muzea, které přiblíží historické děje a kaž-

dodenní život obyvatel města od raného 

středověku do raného novověku. 

Mgr. Helena Chybová, archeoložka Mu-

zea Kroměřížska a spoluautorka expozice, 

nám sdělila, že ojedinělou výstavu si dopo-

sud prohlédlo na 5000 návštěvníků. Mezi 

jinými si ukázku historie Kroměříže prohlé-

dl prof. MUDr. Evžen Strouhal, DrSc., před-

ní český archeolog, antropolog a egyptolog, 

nebo PhDr. Miloš Kouřil, CSc., ředitel Arche-

ologického ústavu ČAV v Brně. 

V muzeu uvítali rovněž řadu hostů z USA, 

Japonska, Slovenska a dalších.              -kam-

O svědectví, 

které vydala země

Na otázky, jak vypadal život raně středově-

ké Kroměříže, kdy byla větší vsí s právem trhu, 

mohou dnes vzhledem k nedostatku písem-

ných zpráv dát odpověď pouze archeologic-

ké nálezy. Jen ty mohou naznačit, jakým způ-

Helena Chybová na archeologických ná-

lezech dokládá důkazy lidského půso-

bení v lokalitě historické části dnešní 

Kroměříže.         Foto: -kam-

sobem tu žili první pravěcí osadníci, na jejichž 

stopy archeologové na mnoha místech nara-

zili, ať v cílených výzkumech či náhodných vý-

kopech. 

Svědectví, která vydala země v historickém 

středu města, velmi podrobně a poutavě při-

blížila archeoložka Muzea Kroměřížska Mgr. 

Helena Chybová na besedě v přednáškovém 

sále muzea 7. září. Besedu v rámci 750. výročí 

založení chrámu sv. Mořice v Kroměříži připra-

vila Česká křesťanská akademie, místní skupi-

na Kroměříž. „Pro nejstarší pravěké osídlení, 

raně středověkou i středověkou podobu kro-

měřížského historického jádra musíme kro-

mě stavebně historických průzkumů docho-

 M. Karásek 

vaných staveb, respektive jejich jader, využít 

i archeologických poznatků. Bez nich se jed-

noduše neobejdeme,“ sděluje svoje zkušenos-

ti Helena Chybová. „Bohužel, občas musíme 

bojovat s časem, ale také s nepochopením a 

lidskou hloupostí,“ posteskla si zkušená arche-

oložka. V chrámu sv. Mořice pouze v malém 

rozsahu archeologové zkoumali, co napoví 

složení místních vrstev půdy. „Mořický chrám 

je architektonický skvost, na jehož výsledné 

podobě se podepsalo několik slohových ob-

dobí, ranou gotikou počínaje a pseudogo-

tickými úpravami v 19. století konče. Ukrývá 

stále řadu otázek, které čekají na správné od-

povědi,“ dodala Helena Chybová.                      
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Italští fi lmaři natáčeli 

v Kroměříži

Jako vhodnou kulisu pro historický kopro-

dukční fi lm Kapitánská dcerka si Arcibiskup-

ský zámek a obě zahrady v Kroměříži vybra-

li v týdnu od 13. do 18. září fi lmaři italské 

televize. Podle sdělení produkce naši diváci 

tento fi lm v českých kinech neuvidí.    -kam- 

Václav Hudeček ozdobil 

KHL

Už čtyřicátý druhý ročník festivalu Kromě-

řížské hudební léto probíhal v září ve Sně-

movním sále Arcibiskupského zámku. Třetí 

Foto: -kam-

koncert pozoruhodného festivalu ozdobil 

svým vystoupením světoznámý houslový vir-

tuos Václav Hudeček, jehož na klavír dopro-

vázela laureátka řady tuzemských i zahra-

ničních soutěží Jaroslava Pěchočová. 

-kam- 

Hanácké náměstí ožívá

Hanácké náměstí, donedávna nezajíma-

vé armádní nástupiště, kde zněly jen moto-

ry těžkých vozidel, dupot vojenských bot a 

halasné povely, se pozvolna zařadilo k měst-

ským klidovým zónám. Přispěl k tomu dět-

ský park, originální vodní prvky, ale také 

koncerty specifi ckých žánrů nebo pro příz-

nivce in-line bruslení Sportovní den na koleč-

kách, jehož první ročník se konal 17. září. 

-kam-

Foto: M. Karásek

Foto: Jiří Soporský
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KALENDÁŘ

»JUBILEA » SVÁTKY «» UDÁLOSTI «

» VÝROČÍ «» VÝZNAMNÉ DNY«

3. října 1845

se narodil v Jilemnici na Semilsku Fran-

tišek Višňák, pedagog, hudebník–pěvec 

(bas), textař. Pedagogickou praxi začínal 

v Jindřichově Hradci, pokračoval na gymná-

ziích v Přerově a Brně. V Kroměříži vykoná-

val funkci ředitele české střední školy – poz-

dějšího českého gymnázia; aktivně pracoval 

v pěveckém sboru Moravan. Autor mono-

grafi e Jakub Škoda, sborových textů a libre-

ta k operetě Antonína Javůrka Prodaný nos. 

Za zásluhy o školství mu bylo uděleno čest-

né občanství města Kroměříže. Zemřel 7. lis-

topadu 1896 v Kroměříži. 

9. října 1985 

zemřel v Kroměříži Jan Krčmař, knihku-

pec, divadelní ochotník. Ve fi lmech Karla 

Kachyni Už zase skáču přes kaluže a Ucho 

vytvořil menší role. Narozen 16. května 

1910. 

13. října 1915

zemřel v Petrinji v Chorvatsku Jan Talich, 

pedagog, hudebník–varhaník, sbormistr, pub-

licista. V Kroměříži byl učitelem hudební školy 

Moravana, vedle toho učil zpěv na gymnáziu. 

Během kroměřížského pobytu vydal vlastním 

nákladem práci Stručný přehled nejdůležitěj-

ších částí z teorie hudby. Narozen 19. listopa-

du 1851 ve Chvojnově na Prostějovsku. 

15. října 1885

se narodil v Kunčicích pod Ondřejníkem 

Metod Doležil, pedagog, hudebník–klaví-

rista, varhaník, violista, sbormistr, skladatel, 

publicista. Na učitelském ústavu v Kroměří-

ži byl žákem Ferdinanda Vacha a Stanislava 

Šuly. Učil na konzervatoři v Praze, po roce 

1945 přednášel na Hudební fakultě Akade-

mie múzických umění. Jako člen Pěvecké-

ho sboru pražských učitelů uplatňoval zku-

šenosti získané pod taktovkou svého učitele 

F. Vacha. Články čerpající témata v pedago-

gice a v hudebním prostředí publikoval v od-

borném tisku.  Zemřel 10. října 1971. 

16. října 1895

se narodil v Hrubčicích na Prostějovsku 

Alois Daněk, právník, ochotnický operní 

pěvec a režisér. V kroměřížském Moravanu 

účinkoval v Dvořákově svaté Ludmile, Sme-

tanově Hubičce aj. dílech v nastudování di-

rigenta Ferdinanda Vacha. Zemřel 6. června 

1942 v Uherském Hradišti.  

17. října 1895

se narodil v Zašové na Vsetínsku Ferdi-

nand Škrobák, hudebník–hráč na křídlovku 

a pozoun, dirigent. Prošel řadou vojenských 

dechových souborů, mj. byl kapelníkem 

hudby kroměřížské posádky. Zemřel 24. srp-

na 1989 v Praze.  

26. října 2005

zemřel Jan Lehar, pedagog, výtvarník–ma-

líř, grafi k, ilustrátor, organizátor. Učil výtvar-

nou výchovu na Gymnáziu v Kroměříži, podí-

lel se na organizaci a popularizaci výtvarných 

akcí v regionu; v šedesátých létech 20. století 

se mj. zasloužil o činnost tzv. Dětské galerie 

působící v kroměřížském Domě kultury. Je-

den ze zakladatelů a první předseda Sdruže-

ní přátel výtvarného umění Kroměřížska. Na-

rozen 25. února 1936 v Kroměříži.     

27. října 1890 

se narodil ve Studnici na Náchodsku An-

tonín Kříž, pedagog, hudebník – varhaník, 

skladatel. Autor drobných komorních a or-

chestrálních skladeb; organizátor koncer-

tů a přednášek. V Kroměříži učil na učitel-

ském ústavu.   

29. října 1995

zemřel v Jeseníku Rudolf Zuber, historik, 

archivář, knihovník, publicista–spisovatel. 

V Kroměříži učil na Arcibiskupském gymná-

ziu; pracoval v zámeckém archivu a knihov-

ně. Věnoval se církevním dějinám, zabýval 

se historií a vlastivědou Slezska, zvláště Jese-

nicka. Autor rozsáhlého díla Osudy morav-

ské církve v 18. století. V edicích Muzea Kro-
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Knihovna Kroměřížska 

doporučuje z knižních 

novinek

Joseph Maroon: Faktor dlouhověkosti

Jak resveratrol a červené víno aktivují 

geny delšího a zdravějšího života.

Tato kniha je po odborné stránce věro-

hodným zdrojem pro každého, kdo chce vě-

dět víc o tom, jak se posunout od současné-

ho paradigmatu stárnutí ke zlatému věku 

bez nemocí, věku zdraví, dlouhověkosti a 

dobré kondice.

Simon Cox: Rozluštění ztraceného sym-

bolu

Průvodce třetím románem Dana Browna. 

Představuje základní četbu pro všechny fa-

noušky románů, jejichž ústřední postavou je 

Robert Langdon.

Jean Sassonová, Nadžwa bin Ládinová, 

Umar bin Ládin: Tajný život Usámy bin Lá-

dina

Usámova manželka a syn odkrývají dosud 

neznámé skutečnosti o nejhledanějším tero-

ristovi světa. Zcela ojedinělá kniha.

měřížska publikoval studie Hospodářský a 

správní vývoj olomouckého biskupství v 18. 

století; Život na kroměřížském zámku v prv-

ní polovině 18. století; Piaristé a jejich koleje 

na Moravě v 18. století. Narozen 23. ledna 

1912 v Moravské Ostravě. 

31. října 1885

se narodil ve Šternberku na Olomoucku 

Karel Šoupal, poštovní úředník, operní pě-

vec– baryton. Absolvoval kroměřížské gym-

názium a zásluhou Ferdinanda Vacha se vě-

noval pěvecké dráze. Nejprve vystupoval 

pohostinsky, později se stal členem diva-

delních souborů v Ostravě a v Plzni. Zemřel      

3. září 1922 v Praze.             

(ala)

Prapor Těšnovic v sídle 

OSN ve Vídni nezavlál

S cílem alespoň na chvíli připojit prapor 

obce Těšnovice ke 192 vlajkám členských zemí 

Organizace spojených národů plus Vatikánu 

jako pozorovatele se 17. září vydali občané 

místní části Kroměříže do rakouského hlavní-

ho města Vídně, kde sídlí jedno ze čtyř světo-

vých center OSN. Ale velmi důkladná bezpeč-

nostní kontrola každého návštěvníka, který 

vstupuje na mezinárodní území OSN, hned 

v zárodku vyloučila nápad přenést prapor i 

s žerdí dovnitř. Po zaplacení čtyř eur se nás 

ujala sympatická průvodkyně ze Slovenska a 

provedla celou výpravu zajímavými úseky ob-

rovského komplexu budov, v němž pracuje 

4000 zaměstnanců. V úřadu pro kosmický vý-

zkum jsme obdivovali kámen přivezený z Mě-

síce. Unikátní moderní architekturu sídla OSN 

vystřídala prohlídka Hofburgu, někdejšího síd-

la vládnoucí dynastie Habsburků, dnes kance-

láře rakouského prezidenta.Katedrála svatého 

Štěpána ohromuje úžasnou gotikou zvenku i 

uvnitř, Císařská hrobka (Kapucínská) je pohře-

bištěm rakouského panovnického rodu, je v ní 

pohřbeno mimo jiné 12 císařů a 19 císařoven. 

Prátr, věhlasné místo zábavy pro malé i velké, 

byl posledním zastavením perfektně připrave-

ného zájezdu, který z pestré nabídky města 

nad Dunajem přiblížil opravdu hodně.

                                                 M. Karásek 
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Dračí loď brázdila 

vlny Moravy

Ve čtvrtek 16. září odpoledne vyplula 

z kroměřížského přístaviště na Erbenově 

nábřeží dračí loď. Tuto událost si nenechalo 

ujít odhadem na dvě stovky dětí i dospělých. 

Před vyplutím předal starosta města Miloš 

Malý posádce poselství pro lidi kolem Baťo-

va kanálu a pro veřejnost, jež dračí loď v cíli, 

to je v Hodoníně, přivítá. 

-kam- O využití větrné energie na pohánění mlý-

na k mletí obilí přemýšleli naši předkové už 

před dvěma sty lety. Nyní přeměňujeme 

sluneční energii na elektřinu ve fotovoltaic-

kých elektrárnách. Takovéto zařízení elekt-

rárny si zájemci zblízka prohlédli.                        

Foto: -kam-

Foto: -kam-

Babí léto lákalo 

k vycházce

Jedním z programů Evropského týdne 

mobility byla vyjížďka do Velkých Těšan a 

odtud vycházka po lokalitě Hvězda v nedě-

li odpoledne. Krásné babí léto vylákalo zá-

jemce o poznávání svého nejbližšího okolí 

– větrný mlýn ve Velkých Těšanech a foto-

voltaickou elektrárnu. Další pozoruhodnou 

akcí byla beseda s cyklistou, cestovatelem, 

horolezcem a farmářem Víťou Dostálem, 

který na svém kole objel zeměkouli, projel 

všechny tři Ameriky od severu k jihu, Aus-

trálii a další země. O neuvěřitelných výko-

nech vyprávěl 20. září v Klubu Starý pivo-

var. K tradičním součástem ETM je rovněž 

Běh naděje, jehož další ročník se pořádal 

na Velkém náměstí 22. září. 

-kam- 
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Na startu Běhu naděje se střídali staří i mla-

dí. Jejich počet přesáhl několik stovek.

Foto: -kam-

Atleti potřetí v řadě mistry 

České republiky družstev 

a vítězi extraligy

Již šest sezón se kroměřížští atleti vezou 

na vítězné vlně. Po třech vítězstvích v 1. lize 

mužů završili letošní sezónu třetím vítěz-

stvím v řadě také v extralize. Jako bonus 

a „tzv. double“ přidali letos vítězství v mis-

trovství České republiky družstev, které bylo 

letos poprvé samostatnou soutěží pro sedm 

nejlepších družstev extraligy. Během tří let 

se tak atleti stali druhým nejúspěšnějším klu-

bem historie. Za 55 let trvání extraligy zís-

kali mistrovský titul pouze tři kluby , Dukla 

Praha 50x , AK Kroměříž 3x a Olymp (RH) 

Praha 2x. I když do konce sezóny chybí ješ-

tě Mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km 

v Praze a hlavně Pohár mistrů evropských 

zemí v půlmaratonu 17. října v Portugalsku, 

mohou kroměřížští atleti  již nyní bilancovat 

další velmi úspěšnou sezónu.

Halová sezóna 2010

Halovým závodům nepřikládáme tako-

vý význam jako závodům v hlavní letní se-

zóně. Na halu se v našich podmínkách slo-

žitě připravuje, protože atletické haly jsou 

pouze v Praze a pro Moravu jsou nejblíže ve 

Vídni a Bratislavě. Přesto někteří naši atleti 

v hale rádi závodí, protože tím přeruší dlou-

hou zimní přípravu. Nejinak tomu bylo i le-

tos. 35. mistrovství České republiky se usku-

tečnilo poslední únorový víkend v pražské 

Stromovce v hale Otakara Jandery.Kromě-

řížskou atletiku reprezentovalo 10 atletů a 

zisk 5 medailí byl slušný výsledek.Nejlépe si 

vedl Roman Novotný,který vybojoval 2 titu-

ly mistra republiky.Ve skoku dalekém výko-

nem 775 cm a v trojskoku výkonem 14,91 m. 

Stříbrnou medaili přidal ve vrhu koulí Vla-

dislav Tuláček v novém klubovém rekordu 

18,13 m a dvě bronzové medaile vybojova-

li Petr Szetei na 400 m časem 47,65 a také 

Michal Šneberger v běhu na 1500 m časem 

3:52,35 min.Dobře si vedl Filip Klvaňa,který 

na 200 m obsadil časem 22,05 nepopulární 

4.místo.

Ankety

V sobotu 6. března byly vyhlášeny v kro-

měřížském Domě kultury v rámci Plesu spor-

tovců výsledky 44. ročníku ankety Sportovec 

roku 2009 okresu Kroměříž. Naše družstvo 

mužů bylo vyhlášeno jako nejlepší v kate-

gorii kolektivů a zopakovalo tím vítězství 

z předcházejících dvou let. Stejného oceně-

ní jsme dosáhli také v anketě Sportovec Zlín-

ského kraje. Tato anketa byla slavnostně vy-

hlášena 27. dubna ve Velkém kině ve Zlíně.

Z archivu AK
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Mistrovství České republiky v bězích 

mimo dráhu

První letošní pro náš klub velmi důležitý 

závod se konal v sobotu 20. března v těs-

ném sousedství Jaderné elektrárny Temelín. 

42. mistrovství České republiky v krosu bylo 

postaveno na členité trati v parku u místní 

tvrze Hrádek patřící energetickému gigantu 

ČEZ. Náš klub reprezentovalo sedm běžců 

a zejména v elitní kategorii vytrvalců na 10 

km máme vždy ty nejvyšší ambice.Závod je 

také nominací na Pohár mistrů evropských 

zemí v krosu a posledních šest let Českou re-

publiky reprezentují pouze běžci AK Kromě-

říž. Soutěž družstev jsme 6x v řadě vyhráli, 

ale individuální titul jsme získali naposledy 

v roce 2006 v Bělé nad Radbuzou, kdy naši 

běžci Štefko, Gerych a Faschingbauer kom-

pletně obsadili stupně vítězů. Po čtyřech le-

tech tento úspěch a medailový „hattrick“ 

naši běžci zopakovali v pořadí 1. Jan Kreisin-

ger, 2. Milan Kocourek a 3. Robert Štefko. 

Výsledek z roku 2006 jsme překonali další 

stříbrnou medailí, kterou ve stejném závo-

dě získal Jakub Bajza v kategorii mužů do 

22 let. Tímto výsledkem jsme si vybojovali 

sedmý start v řadě na již 48. ročníku Pohá-

ru mistrů v krosu, který se uskuteční 6. úno-

ra 2011 v italském San Vittore Olona. Na dal-

ším mistrovství ČR v půlmaratonu 25. dubna 

v Plzni na náročné trati v centru města jsme 

opět kompletně obsadili stupně vítězů v po-

řadí 1. Robert Štefko, 2. Jakub Bajza ve svém 

prvním půlmaratonu v životě a 3. Tomáš Bla-

ha. Toto mistrovství také potvrdilo naši no-

minaci na 23. ročník Poháru mistrů v silnič-

ním běhu , který se bude konat 17. října 

2010 v Torres Vedras v Portugalsku. Pozoru-

hodná je skutečnost, že je to vůbec poprvé, 

kdy Českou republiku v  jednom roce repre-

zentuje jediný klub na všech třech Pohárech 

mistrů, které existují. Také v Evropě jsme se 

s touto skutečností za dobu našeho půso-

bení v pohárech nesetkali. Zatím poslední 

mistrovský závod v bězích mimo dráhu ab-

solvovali naši běžci 7. srpna. Mistrovství Čes-

ké republiky v běhu do vrchu se tentokrát 

konalo v Jánských Lázních na tradiční tra-

ti 8,6 km s převýšením 650 m od lázeňské 

promenády až ke stanici lanovky na Černé 

hoře. Také v tomto závodě jsme letos potře-

tí kompletně obsadili stupně vítězů, tento-

krát v pořadí 1. Jan Kreisinger, 2. Martin Frei 

, 3. Robert Štefko, 5. Jakub Bajza a na 6. mís-

tě doběhl Tomáš Blaha. Loňskému mistru a 

obhájci titulu Janu Havlíčkovi ze Slavie Praha 

přepustili naši běžci pouze 4. místo. 

Hlavní atletická sezóna

Tato část sezóny pro nás začala zostra. 

Bez velkého rozzávodění jsme odletěli ar-

mádním speciálem společně s mistrem ČR 

družstev žen USK Praha do portugalského 

města Vila Real de Santo Antonio, kde se 

konal pro nás nejvýznamnější závod sezó-

ny, Pohár mistrů evropských zemí. V tomto 

atraktivním dvoudenním klání osmi nejlep-

ších klubových družstev Evropy startujeme 

již druhým rokem. Dlouholetý účastník v té-

to soutěži Dukla Praha po sestupu do sku-

piny B nám přece jen v roce 2008 vybojoval 

účast ve skupině A a naším hlavním cílem 

bylo udržet se mezi elitou. Závodí se ve 20 

atletických disciplínách (každý den 10), je-

den závodník v disciplíně za družstvo. Sou-
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těž je zajímavá pro diváky, protože pořa-

dí družstev se stále mění. Bojuje se nejen o 

cenná medailová umístění, ale také o to ne-

skončit na 7. a 8.místě, což znamená sestup 

do skupiny B. V roce 2009 jsme obsadili vý-

borné páté místo. V letošním roce jsme od-

jížděli v silnější sestavě, ale také soupeři byli 

lepší. Mistry Slovenska a Dánska, kteří sestou-

pili, nahradili ve skupině A Francouzi a Turci. 

Po prvním dnu jsme měli soutěž velmi dob-

ře rozjetou a propočty na druhý den ukazo-

valy na reálný souboj o 4. místo. Druhý den 

nás hned v úvodu potkala velká smůla v zá-

vodě na 110 m překážek. Martin Mazač stej-

ně jako pár dní před tím na Zlaté tretře zako-

pl o překážku a nebodoval. Přišli jsme o šest 

bodů a to znamenalo 6. místo těsně za Špa-

něly a Angličany. To byla velká smůla. Důle-

žité ale je, že jsme se mezi elitou udrželi a v  

roce 2011 budeme mít opět možnost naše 

umístění znovu vylepšit. Nejhodnotnějšími 

našimi výsledky byla vítězství Antonína Žal-

ského ve vrhu koulí a dvě první místa Simona 

Ayeka na 1500 m a 3000 m překážek. Cenná 

třetí místa a stupně vítězů vybojovali Roman 

Novotný ve skoku dalekém , Rudolf Götz na 

400 m , Michal Uhlík na 400 m překážek, kdy 

časem 50,69 splnil limit na mistrovství Evropy 

do Barcelony. Na třetím místě skončila skvě-

le běžící štafeta 4x400 m v sestavě Götz,Uh-

lík,Klvaňa, Szetei, která překonala krajský a 

moravský rekord časem 3:08,12 min.

TABULKA PMEZ  2010 skupiny A 

1.   Luch Moskva Rusko 119,0  b

2.   Sporting Club Portugalsko 114,0  b

3.   GA Fiamme Gialle Itálie 104,5  b

4.   Newham Essen Beagles V.Británie   91,5  b

5.   Playas de Castellón Španělsko   91,0  b

6.   AK Kroměříž ČR 88,5  b

7.   Fenerbahce Spor Turecko   63,0  b

8.   CA Montreuil Francie   45,5  b

Extraliga 2010

Po návratu z Portugalska pokračovala na-

plno extraliga. Naši atleti neponechali nic 

náhodě a ve všech kolech deklasovali naše-

ho největšího soupeře, padesátinásobného 

mistra Duklu Praha. Za tři roky našeho půso-

bení v extralize jsme ze 12 soubojů 11x nad 

Duklou zvítězili a pouze jedenkrát jsme byli 

velmi těsně poraženi.

Z 10 družstev extraligy se prvních sedm 

kvalifi kovalo na mistrovství České republi-

ky družstev. Soutěž bývala dříve součástí ex-

traligy. Po našich předchozích trumfech se 

však tato soutěž pro nás záhadně oddělila 

a její výsledek má nyní větší váhu než vítěz-

ství v extralize, protože vítěz je nominován 

na Pohár mistrů.

Tabulka extraligy 2010

  1.   AK Kroměříž 30  b (727,5 p.b.)

  2.   Dukla Praha 27  b (501,0 p.b.)

  3.   Olymp Praha 23  b (372,5 p.b.)

  4.   Univerzita Brno 21  b (375,0 p.b.)

  5.   AC Syner Turnov 15  b (265,5 p.b.)

  6.   Hvězda Pardubice 14  b (262,0 p.b.)

  7.   Slavia Praha 13  b (277,0 p.b.)

  8.   SSK Vítkovice 10  b (231,5 p.b.)

  9.   Škoda Plzeň 9  b (231,0 p.b.)

10.   Spartak Praha 4 3  b (152,0 p.b.)
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Mistrovství České republiky na dráze

Největší a nejdůležitější z letošních mis-

trovství republiky se uskutečnilo 17.-18. čer-

vence v Třinci. Z našeho klubu bylo na zá-

kladě letošních výsledků vybráno soutěžní 

komisí ČAS celkem 24 atletů a tři atletky. 

Výsledek mistrovství předčil naše očekává-

ní. Ziskem 14 medailí se toto mistrovství sta-

lo historicky nejúspěšnějším. Z pohledu me-

dailové bilance pět zlatých, čtyři stříbrné a 

pět bronzových medailí jsme se stali společ-

ně s Duklou Praha (stejná bilance) nejúspěš-

nějším klubem v mužské kategorii. Husarský 

kousek se povedl Milanu Kocourkovi, kte-

rý nejprve zvítězil v běhu na 1500 m časem     

3:49,76 min. a za pouhou hodinu a půl ne-

našel přemožitele v běhu na 5000 m v osob-

ním rekordu 14:08,34 min.Dalšími mistry ČR 

se stali Roman Novotný ve skoku dalekém 

767 cm, Rudolf Götz na 400 m 47,06 a šta-

feta 4x400 m v osvědčené sestavě z PMEZ 

časem 3:13,49 min. Stříbrné medaile získali 

Michal Uhlík 400 m překážek 51,27 vt., Jan 

Kreisinger 5000 m 14:09,63 min., Pavel Sed-

láček hod kladivem 68,40 m a Petr Szetei 

v běhu na 200 m 21,39 vt. Bronzové medai-

le vybojovali Michal Fiala v hodu kladivem 

65,11 m, Miroslav Pudivítr v hodu diskem 

58,03 m, Ondřej Hanuš v trojskoku 15,17 m, 

Robert Štefko v běhu na 10 000 m 31:33,35 

min. a Milan Pírek ve skoku dalekém 738 

cm. Ihned po mistrovství byla oznámena no-

minace českých atletů na mistrovství Evropy 

v Barceloně. Z kroměřížských atletů byli no-

minováni Roman Novotný na skok daleký, 

Michal Uhlík na 400 m překážek a Petr Sze-

tei na 200 m.

1. liga žen 2010

Naše ženy a juniorky startovaly již tře-

tím rokem v první národní lize žen skupiny 

C. Družstvo se letos potýkalo s úzkým kád-

rem pouze 12 atletek. Po čtvrtých místech 

v letech 2008 a 2009 jsme očekávali boj o 

záchranu 1.ligy žen v baráži. To se také sta-

lo.Po konečném sedmém místě v 1. lize šly 

naše ženy společně se šestým Třincem do 

baráže proti osmi nejlepším družstvům ze 

dvou lig. Na baráž 5. září do Hranic odjely 

navíc oslabeny o několik atletek, které daly 

přednost dovolené, pouze s osmi závod-

nicemi. Obětavý výkon našich atletek, kdy 

každá absolvovala 3-5 disciplín, znamenal 

druhé místo a záchranu 1. ligy. Nejvíce se o 

tento cenný výsledek zasloužily Lenka Bráz-

dilová 38 bodů, Eva Šutová 26 bodů , Zuza-

na Muchová 23 bodů, Renata Brodová a Ka-

teřina Bobotová získaly po 21 bodech.

Tabulka baráže v Hranicích

  1.   TŽ Třinec 197,5 b

  2.   AK Kroměříž 152,0 b

  3.   TJ Šumperk 118,0 b

  4.   Atletika Poruba 112,5 b

  5.   Jiskra Otrokovice 110,0 b

  6.   AHA Vyškov 105,5 b

  7.   AC Sl.Uh.Hradiště  92,0 b

  8.   Slezan Frýdek-Místek   50,0 b

  9.   Moravská Slavia Brno    30,0 b

10.   SK Hranice 25,5 b  

dokončení příště
Ota Šedý
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Nejstarší obyvatelka Zlínského kraje a města Kroměříže Marie Smejkalová oslavila 12. září 

sto sedmé narozeniny. K jubileu jí popřál hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák i starosta 

města Kroměříže Miloš Malý. V současné době eviduje Česká správa sociálního zabezpečení 

v České republice pět lidí s datem narození 1903.                                             Foto: M. Karásek

Foto na zadní straně obálky: M. Karásek 
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